SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 1562-4950/2008/Mil/570050207

V Košiciach, dňa 22.02.2008

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a)
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. h) bod 1, § 8
ods. 3 , § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný
zákon“) a podľa § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona, vodného zákona a zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní“) vydáva

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e,
ktorým
a) povoľuje uskutočnenie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“,
umiestnenej na pozemkoch parcelné číslo 582/6 až 582/13 katastrálne územie Sirník, ktoré sú
vo vlastníctve Združenia obcí pre separovaný zber ZEMPLÍN, n.o., Cejkov,
b) povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:
„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“
076 03 Sirník
okres Trebišov
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Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa - stavebníka:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.
Cejkov
31 257 526

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:
a) v oblasti ochrany ovzdušia
- udelenie súhlasu o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti povrchových a podzemných vôd
- povolenie uskutočniť vodnú stavbu, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd
a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti odpadov
- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8 ods.
2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu
- na zavedenie nového technologického postupu, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
e) v oblasti ochrany prírody
- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
f) stavebné povolenie stavby Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, podľa § 8
ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

I. Povoľuje uskutočnenie stavby
„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“,
umiestnenej na pozemkoch parcelné čísla 582/6 až 582/13 katastrálne územie Sirník, ktoré sú podľa
výpisu z listu vlastníctva č. 730 vyhotoveného dňa 16.04.2007 Správou katastra Trebišov
vo vlastníctve Združenia obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., Cejkov (ďalej len „stavebník“),
stavebníkovi:
obchodné meno: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín
sídlo:
Cejkov
IČO:
31 257 526
Obec Sirník, zastúpená starostom obce vydala rozhodnutím č. 389/06 zo dňa 6.11.2006 územné
rozhodnutie na stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“ a listom
č. 359/2006 zo dňa 30.07.2007 opravu tohto územného rozhodnutia.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v záverečnom stanovisku č. 313/067.3/hp zo dňa 31.5.2006 odporúča realizáciu navrhovanej činnosti a stavby podľa zákona
č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
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Stavba „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“ sa podľa predloženej
a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty, ktorých uskutočnenie sa
týmto rozhodnutím povoľuje:
Stavebné objekty:
001 Prípojka VN, trafostanica
002 Komunikačné zariadenie
004 Odvodnenie podložia
005 Teleso skládky
006 Hlavný zberač
007 Čerpacia nádrž
008 Zberná nádrž
009 Požiarna nádrž
010 Prevádzkový objekt
011 Zásobník vody
012 Kanalizačná nádrž
013 Odplynenie skládky
015 Oplotenie skládky
016 Záchytná priekopa
017 Rozvody NN, osvetlenie
018 KTÚ a sadové úpravy
023 Monitoring
SO 001 – Prípojka VN
Projektová dokumentácia rieši prepojenie areálu prevádzky s rozvodnou sieťou vzdušným vedením
a stožiarovou trafostanicou. Napojenie na rozvodnú sieť je potrebné aj z hľadiska prevádzky
vážiaceho zariadenia, napojenia prevádzkového objektu, ovládania čerpadiel a osvetlenia.
SO 002 – Komunikačné zariadenie – je riešené mobilnými telefónmi.
SO 004 – Odvodnenie podložia
Projektová dokumentácia rieši odvod vysokej hladiny podzemných vôd z okolia, prípadne výronov
mimo telesa skládky. Stavebný objekt SO 004 pozostáva z drenážnych potrubí uložených v ryhe
so zaústením do priekopy pozdĺž priekopy pri súčasnej poľnej cesty.
SO 005 – Teleso skládky
Projektová dokumentácia rieši odstránenie súčasného trávnato - krovinného porastu a zemné práce
spojené s úpravou terénu do predpísaných profilov a sklonov, vybudovanie izolačných a drenážnych
vrstiev v súlade s platnou legislatívou: zhutnená základová škára, minerálne tesnenie 2 x 25 cm,
kf = 10-9 m.s-1), fólia PEHD 1,5 mm (v hornom svahu s výstupmi, alternatívne s pieskovaním
do svahu), štrkový drén 16/32 mm (kf = 10-4 m.s-1 ) o hrúbke 50 cm, vrstva piesku o hrúbke 20 cm.
SO 006 – Hlavný zberač
Projektová dokumentácia rieši drenážne potrubie, ktoré bude umiestnené nad izolačnými vrstvami
zachytávajúcimi priesakovú kvapalinu z telesa skládky a jej odvedenie do zbernej nádrže cez
čerpaciu nádrž. Drenážny systém je zložený z plošného štrkového drénu, ktorý je doplnený
systémom drenážneho zberného potrubia, ktoré je napojené na potrubie zvedené so zaústením
do nepriepustnej nádrže cez čerpaciu nádrž.
SO 007 – Čerpacia nádrž
Projektová dokumentácia rieši hlavný zberač zaústený do čerpacej nádrže vybavenej samonasávacím
čerpadlom v samostatnej šachte, s prihliadnutím na spádové pomery lokality a hladinu podzemných
vôd.
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SO 008 – Zberná nádrž
Projektová dokumentácia rieši vodonepriepustný objekt, ktorý zhromažďuje priesakovú kvapalinu
o objeme 600 m3. Objekt bude zemný, otvorený, s izoláciou z fólie PEHD a minerálneho tesnenia.
Povrch fólie bude prekrytý geotextíliou 200 g.m-2 a PLVG tvarovkami.
SO 009 – Požiarna nádrž
Projektová dokumentácia rieši umiestnenie prefabrikovanej požiarnej nádrže o objeme 15 m3
v priestore pod telesom skládky. Prepad vôd po naplnení nádrže bude odvedený pod vnútroareálovou
komunikáciou potrubím 400 mm.
SO 010 – Prevádzkový objekt
Projektová dokumentácia rieši realizáciu jednopodlažného objektu, ktorý bude pozostávať zo štyroch
kontajnerov:
- 2 ks obytné, vo vnútri prepojené,
- 1 ks sanitárny,
- 1 ks skladový.
SO 011 – Zásobník vody
Projektová dokumentácia rieši zásobovanie úžitkovou vodou samostatným plastovým zásobníkom
o objeme cca 10,5 m3 a domácou vodárňou DARLING.
SO 012 – Kanalizačná nádrž
Projektová dokumentácia rieši nádrž, v ktorej sa budú zhromažďovať splaškové vody
z prevádzkového objektu.
SO 013 – Odplynenie skládky
Projektová dokumentácia rieši zhromažďovanie skládkového plynu potrubnými drénmi, ktoré budú
zvedené k hornému okraju telesa skládky odpadov, kde bude osadený koksokompostový filter.
Potrubie bude PEHD 110, PN10. Zberný systém skládkového plynu tvorí:
- horizontálne zberné potrubie PEHD 110, PN10 plné aj perforované,
- rozdeľovacie šachty s umiestnením pri hornej komunikácii,
- horizontálne zvodné potrubie,
- koksokompostový filter.
SO 015 – Oplotenie skládky – typové oceľové oplotenie po obvode skládky o výške 2,5 m.
SO 016 – Záchytná priekopa
Projektová dokumentácia rieši otvorenú priekopu lichobežníkového tvaru spevnenú vegetačným
porastom, ktorá bude zabraňovať prítoku povrchových vôd do telesa skládky odpadov.
SO 017 – Rozvody NN
Projektová dokumentácia rieši NN rozvody v areáli prevádzky. Hlavný prívod bude z trafostanice.
Vlastné rozvody zabezpečia napojenie osvetlenia areálu a čerpadiel. Rozvody budú vyhotovené
silovými káblami AYKY.
SO 018 – KTÚ a sadové úpravy
Projektová dokumentácia rieši konečné terénne úpravy v okolí prevádzkovej budovy
a nezastavaných plôch. Jedná sa o trávny výsev a skupinovú výsadbu kríkov. Súčasťou je aj výsadba
biokoridoru, ktorý odtieni hniezdiská brehulí v blízkej pieskovej steny od areálu prevádzky.
SO 023 – Monitoring, vrty
Projektová dokumentácia rieši zabezpečenie sledovania akosti podzemných vôd v 6-tich
monitorovacích vrtoch v rámci realizácie HGP a IGP v záujmovom území, 3 monitorovacie vrty pod
a 3 monitorovacie vrty nad telesom skládky, ktoré určujú nulové pozadie podzemných vôd.
Stavebné objekty SO 003 – Komunikácia, SO 014 - Cestná váha a SO 019 – Rekultivácia nie sú
predmetom tohto stavebného povolenia.
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I. Podmienky stavebného povolenia na uskutočnenie stavby
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou
REMAS Servis, s.r.o., Bratislava Ľ. Fullu č. 7, 841 05 Bratislava, pod archívnym číslom
A06/2007 spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Oskarom Orságom
č. osvedčenia H-0115*4-24, Ing. Michal Kandala, č. osvedčenia 1673*A*2-3
a Ing. Ladislav Starega, č. osvedčenia 1907*A*5-3 overenej v tomto konaní, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Obec Sirník. Prípadné zmeny pri
uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice
(príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby
oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické
a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických
činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou
dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných
vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť
ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov,
ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.
4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť,
aby stavenisko:
a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
života alebo zdravia,
b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz
zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej
ochrany,
c) umožňovalo bezpečné uloženie
stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov
a umiestnenie zariadenia staveniska,
d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí
na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných
predpisov.
5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo
fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov
a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne
oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť
jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ
zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
6. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní
odo dňa jej začatia.
7. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu
na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
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a) označenie stavby,
b) označenie stavebníka,
c) označenie dodávateľa stavby,
d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
e) termín začatia a ukončenia stavby,
f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
8. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických
zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb
na stavenisku.
9. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu
na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je
povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba
také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z.
o stavebných výrobkoch v znení neskorších právnych predpisov) vhodné na použitie v stavbe
na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby
zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické
požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného
zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné
ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej
len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem
vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
12. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby stavebné mechanizmy boli pred výjazdom na cestnú
komunikáciu zbavené nečistôt.
13. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach
dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14.

Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších právnych predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany
vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce
sa na zaobchádzanie
s nebezpečnými látkami.

15. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii
projektová
dokumentácia
na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie
stavby a na výkon štátneho staveného dohľadu.
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16.

Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných
znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie a je
povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice nedostatky na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť
a životy či zdravie osôb.

17. Povoliť užívanie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“ bude možné
až po povolení užívania stavieb SO 003 Komunikácia a SO 014 Cestná váha povolených podľa
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov rozhodnutím špeciálnym stavebným úradom.
19. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných
prác
na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných
prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
20. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2008.
21. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko
Košice k projektovej dokumentácii č. 6154/3/2007 zo dňa 26.11.2007 v procese výstavby
v projektovej dokumentácii dopracovať tieto nedostatky:
a) dopracovať vstupy (rebríky, stúpadlá) do prepúšťacích šácht, čerpacej nádrže, nádrže vody,
kanalizačnej nádrže v zmysle § 9 vyhlášky č. 59/1982 Zb., STN EN 13101:2004, STN EN
14396:2004, STN 74 3282:1990,
b) pri kontrolnej rampe doplniť kóty na schodišti v zmysle § 27 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.,
STN 73 4130:1985 a zábradlie v zmysle STN 74 3305:1989,
c) dopracovať vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození
v prevádzkových a užívateľských podmienkach a posúdenie rizika pri ich používaní a návrh
ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle § 4 zákona č.
124/2006 Z. z. v znení zákona 309/2007 Z. z.,
d) dopracovať protokol o určení prostredia v zmysle čl. 2.2.3 STN 33 0300:1989, STN 33 20005-51:2007,
e) určiť predpokladané skratové prúdy v rozhodujúcich miestach elektroinštalácie v zmysle čl.
434.2 STN 33 2000-4-43:2004.
22. Stavebník je povinný riešiť elimináciu negatívneho vplyvu skládky na okolitú krajinnú scenériu
výsadbou vysokej drevinnej vegetácie v zmysle rozhodnutia OÚŽP Trebišov č. j. A2007/001394/ŽP zo dňa 01.03.2007.
23.

Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len
na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie
stavby na základe písomného návrhu stavebníka.

24.

Na konaní o uvedení stavby do užívania stavebník predloží stavebný denník.

25.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby, stavebník uvedie súpis zmien
vykonaných počas uskutočňovania stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirník“ oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, k návrhu
pripojí doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona (doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (mieru zhutnenia
minerálneho tesnenia na každých 500 m3 zabudovanej zeminy, kvalita použitej zeminy
na minerálne tesnenie), doklady overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty
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preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, plán pokládky
fólie s očíslovaním zvarov, skúšky zvarov, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení
na plynulú bezpečnú prevádzku, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy k vydaniu
kolaudačného rozhodnutia, výsledky skúšok tesnosti tesniacich fólii, skúšok vodotesnosti nádrže
priesakovej kvapaliny a súvisiacich rozvodov a zdokladuje splnenie podmienok tohto
rozhodnutia uvedených v časti Podmienky na uskutočnenie stavby a podmienok uvedených
v bodoch A.1.14, A.5.5 a F.8 časť III. Podmienky povolenia.
26. Najneskôr k ústnemu pojednávaniu vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavebník
predloží doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zdokladuje splnenie podmienok
tohto rozhodnutia uvedených v časti „ I. Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie
stavby“.
27. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto
rozhodnutie stráca platnosť v časti I. Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby,
ak sa so stavbou „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“ nezačne do dvoch
rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:
Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu
stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“.
II. Údaje o prevádzke
A. Zaradenie prevádzky
1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:
a) Základná priemyselná činnosť kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ ako 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú
celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady
a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v skupine NOSE – P: 109.06,
b) ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané
v tomto istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie.
2. Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“):
Na prevádzke bude podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch vykonávané
zneškodňovanie odpadov činnosťou: D 1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.
3. Zaradenie skládky odpadov:
Prevádzka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní
niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP
SR č. 283/2001 Z. z.“) do triedy: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
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B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke
1. Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník (ďalej len „skládka odpadov“) o celkovej
kapacite 373 837 m3, bude situované mimo zastavaného územia, vo vzdialenosti cca 1 000 m
východne od obce Sirník na poľnohospodársky nevyužívanej pôde a bude dopravne napojené
na južne prechádzajúcu štátnu cestu medzi obcami Novosad a Oborín príjazdovou spevnenou
komunikáciou s povrchom typu „ABS“.
2. Vnútroareálová komunikácia, ktorá bude realizovaná obdobne ako príjazdová komunikácia, bude
zabezpečovať prístup vozidiel do telesa skládky odpadov, obsluhu nádrže priesakovej kvapaliny
a nádrže požiarnej vody. Pri prevádzkovom objekte bude v cestnom telese osadená mostová váha
a zariadenie na čistenie odchádzajúcich vozidiel.
3. Areál prevádzky bude vymedzený typovým oceľovým oplotením výšky 2,5 m. Na južnej strane
oplotenia bude osadená uzamykateľná brána. Areál bude strážený a označený informačnou
tabuľou. Na oplotení budú umiestnené výstražné tabule o zákaze vstupu a zákaze ukladania
odpadu k plotu.
4. Prevádzka bude označená informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva,
na ktorej budú uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia
(názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom),
číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo
zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad
a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnená.
5. V prevádzkovom objekte, ktorý bude umiestnený v južnej časti prevádzky, sa bude
nachádzať vrátnica, kancelária prevádzky, sklad pracovných pomôcok, šatňa sprchy a WC. Pri
prevádzkovom objekte bude umiestnený plastový zásobník vody o objeme 10,5 m3 s domácou
vodárňou DARLING doplňovaný dovozom vody cisternou a plastová kanalizačná nádrž
o objeme 10,5 m3 s kontrolným plavákom, na zhromažďovanie splaškových vôd
z prevádzkového objektu.
6. Pri preberaní odpadov do prevádzky sa bude vykonávať vstupná kontrola odpadov, váženie
odpadov na mostovej váhe a evidencia odpadov. Váženie. Váženie odpadov a ich evidencia
bude zabezpečovaná automatizovaným systémom s uchovávaním dát na PC.
7. Očisťovacia plocha vozidiel umiestnená na vnútroareálovej komunikácii bude realizovaná ako
suché mechanické čistenie kolies bez použitia vody, prechodom cez oceľový rošt nad betónovou
vaňou, umožňujúcim čistenie kolies prechádzajúcich vozidiel. Nečistoty zachytené vo vani budú
podľa potreby odstraňované a ukladané do telesa skládky odpadov.
8. Tesniaci systém dna a svahov telesa skládky odpadov bude pozostávať z vrstiev uložených
v nasledovnom poradí:
- minerálne tesnenie o hrúbke 2 x 25 cm s koeficientom filtrácie kf ≤ 1,0 . 10-9 m.s-1,
realizované na zhutnenej základovej škáre,
- 1,5 mm HDPE fólia, ktorej tesnosť bude monitorovaná zabudovaným geoelektrickým
monitorovacím systémom,
- piesková zemina o hrúbke 20 cm,
- štrkový drén z kameniva zrno 16/32 mm o hrúbke 50 cm.
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9. Teleso skládky odpadov o výmere 31 590 m2 bude členené do 8 „polí“ o dĺžke cca 30 m,
vyspádovaných do tvaru obrátená strecha so sklonmi cca 2 % za účelom rozdelenia odvádzaných
dažďových vôd na vody z povrchového odtoku z tých polí, na ktorých na nezačalo s ukladaním
odpadov a na priesakovú kvapalinu infiltrovanú uloženými odpadmi z tých polí, na ktorých sa
začalo s ukladaním odpadov. Každé pole bude mať vlastný drén zberača, ktorý bude zvedený cez
prepúšťacie šachty do čerpacej nádrže (ČN) zabezpečujúcej odvedenie priesakovej kvapaliny do
nádrže priesakovej kvapaliny alebo odvedenie čistých dažďových vôd, ktoré neprišli do styku
s odpadmi, pomocou samostatných potrubných systémov. Prepúšťacie šachty budú monolitické,
betónové, s uložením na ŠTP a betónové lôžko, zastropené poklopom, nepriepustné a izolované
proti pôsobeniu priesakovej kvapaliny.
10. Odpad uložený do telesa skládky odpadov bude rozhŕňaný a hutnený pomocou kompaktora
a po vrstvách bude následne prekrývaný materiálmi vhodnými na prekrývanie ako sú: výkopová
zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady, skladujúce na vytvorenej ploche v areáli
skládky odpadov. Údržba a servis kompaktora budú riešené dodávateľským spôsobom.
Dopĺňanie pohonných hmôt do kompaktora bude vykonávané v telese skládky odpadov.
11. Odvádzanie priesakovej kvapaliny bude realizované vložením výmenného kusu v prepúšťacej
šachte do zvodu priesakovej kvapaliny z poľa telesa skládky odpadov, na ktorom sa nachádza
odpad, so zaústením do čerpacej nádrže priesakovej kvapaliny, slúžiacej na jej prečerpávanie
do zbernej nádrže priesakovej kvapaliny. Zberné drény polí, na ktorých sa nezačalo ukladanie
odpadu budú napojené na samostatný zvod – otvorenú záchytnú priekopu so zaústením pod
dolnú obslužnú vnútroareálovú komunikáciu so vsakom do podložia a priepusty pod poľnú cestu.
Každé pole skládky o šírke cca 30 m bude vybavené drénom zberača PEHD 250 PN 10 s horným
koncom plynotesne uzavretým na svahu je z plného potrubia, v strednej časti z PEHD 250
perforovaným, za priestupom fólie opäť plným potrubím. Zvod infiltrovanej priesakovej
kvapaliny bude vybudovaný z potrubí PEHD 400, PN6. Zvodom čistej vody bude priekopa
v päte dolnej opornej hrádze telesa skládky odpadov s odtokom priepustom z potrubia TZH 300
pod súčasnú poľnú cestu mimo územie prevádzky.
12. Čerpacia nádrž priesakovej kvapaliny so šachtou vybavenou samonasávacím veľkokapacitným
čerpadlom s automatickým aj ručným ovládaním a s kontrolkou v prevádzkovom objekte, bude
vodu nepriepustná, typová, prefabrikovaná, železobetónová s objemom cca 25 m3 a opatrená
vybudovaným zábradlím.
13. Zberná nádrž priesakovej kvapaliny bude realizovaná ako otvorený vodu nepriepustný objekt
o objeme cca 600 m3, s izoláciou z minerálneho tesnenia hr. 50 cm, fólie HDPE 0,6 mm,
so zabudovaným geoelektrickým systémom signalizácie netesností. Povrch fólie bude prekrytý
geotextíliou 200 g.m-2 a PLVG tvarovkami hr. 80 mm. Na odtoku výtlaku z ČN bude zasypaný
makadam. Obsah zbernej nádrže bude zneškodňovaný v súlade s kvalitou priesakovej kvapaliny
spätným postrekom v kombinácii so zmluvne zabezpečeným zneškodňovaním na vhodnej
čistiarni odpadových vôd. Vyústenie PEHD 125 priesakovej kvapaliny zo zbernej nádrže bude
na hadicový hydrant umiestnený na betónovej ploche s čerpadlom osadeným v betónovej šachte.
Čerpadlo bude na automatické aj ručné ovládanie.
14. Požiarna prefabrikovaná nádrž o objeme 15 m3 umiestnená v priestore pod skládkou pri výtoku
hornej obvodovej priekopy bude zhromažďovať povrchové vody z hornej obvodovej priekopy.
Prepad vôd po naplnení nádrže bude odvedený pod vnútroareálovou komunikáciou
potrubím 400 mm.
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15. Odplynenie skládky odpadov bude realizované potrubnou drenážou skládkového plynu, ktorá
bude zvedená koksokompostového filtra umiestneného pri hornom okraji telesa skládky
odpadov. Zberný systém skládkového plynu bude pozostávať z nasledujúcich časti:
- horizontálne zberné potrubie PEHD 110, PN10 plné aj perforované,
- rozdeľovacie šachty umiestnené pri hornej vnútroareálovej komunikácii,
- horizontálne zvodné potrubie,
- koksokompostový filter.
16.

Záchytná priekopa bude realizovaná ako obvodová otvorená priekopa lichobežníkového tvaru
spevnená vegetačným porastom, ktorá bude zabraňovať prítokom vôd z povrchového odtoku
do telesa skládky odpadov. Zachytené vody budú zhromažďované v požiarnej nádrži.

17. Drenážny systém odvodnenia podložia bude riešiť odvod plytkých podzemných vôd
zo záujmového územia. Jeho účelom bude zníženie vysokej hladiny podzemnej vody ako aj
podchytenie súčasných výronov plytko presakovaných podzemných vôd a bude pozostávať
z drenážnych potrubí HDPE 110 PN 10 s perforáciou 15 %, uložených v ryhe po obvode hornej
päty telesa skládky odpadov a vyvedených pod lokalitu telesa skládky odpadov so zaústením
do priekopy pozdĺž súčasnej poľnej cesty.
18. Monitorovanie vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd bude pozostávať zo 6 vrtov
(3 x pod v smere prúdenia podzemných vôd a 3 x nad skládkou odpadov pre nulové pozadie
podzemných vôd) v rámci realizácie hydro-geologického a inžiniersko-geologického prieskumu.
19. Uzatvorenie s rekultivácia skládky odpadov bude pozostávať z technickej a následne
biologickej rekultivácie. Pri technickej rekultivácii bude vybudované povrchové tesnenie
skládky odpadov v súlade s ustanoveniami § 34 vyhlášky č. 283/2001 Z. z.:
- odplyňovacia vrstva,
- minerálne tesnenie o hrúbke 0,5 m (2 x 0,25 m) s koeficientom filtrácie: kf ≤ 1.10-9 m.s-1,
- drenážna vrstva o hrúbke najmenej 0,5 m, pričom drenážna vrstva na svahoch môže nahradená
umelou drenážnou vrstvou, ktorý má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm
s hrúbkou 0,5 m,
- pokryvná vrstva zeminy o hrúbke najmenej 1 m so zatrávnením,
20. Pitná a úžitková voda pre potreby prevádzky bude zabezpečovaná dovozom.
21. Odvoz splaškových vôd z nádrže bude zabezpečovaný fekálnym vozidlom.
22. Odvoz a zneškodňovanie priesakovej kvapaliny z nádrže priesakovej kvapaliny bude
zabezpečované dodávateľským spôsobom na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou osobou.
23. Súčasťou SO Prípojka VN bude stožiarová trafostanica max. výkonu 100 kVA, na ktorú sa
podmienky všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva nevzťahujú.
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III. Podmienky povolenia
A.

Podmienky prevádzkovania

1.

Všeobecné podmienky

1.1

Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností je prevádzkovateľ
povinný zabezpečiť v súlade s týmto rozhodnutím a v súlade s prevádzkovým poriadkom
vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva
a predloženým na schválenie tak, ako je uvedené v bode A.1.14 časť III. tohto rozhodnutia.

1.2

Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností
v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.3

Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice o také zmeny umiestnenia a rekonštrukcie
zariadení v prevádzke alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu
životného prostredia.

1.4

Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový
prevádzkovateľ je povinný ohlásiť IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa
účinnosti prechodu práv a povinnosti.

1.5

Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto
rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné
a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje
povinnosti.

1.6

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie osobou v pracovnoprávnom alebo inom
právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej
tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky
odpadov.

1.7

Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením stavby do užívania skládku odpadov označiť
informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť
uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov
spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo
rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej
osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy
odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený.

1.8

Prevádzka skládky odpadov musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

1.9

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim
únikom.

1.10 Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú finančnú
rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu
a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.
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1.11 Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po vydaní súhlasu na uzavretie
skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného IŽP Košice.
1.12 Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom
skládky odpadov.
1.13 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky
a povinnosti, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
1.14 Prevádzkovateľ je povinný najmenej 6 mesiacov pred uvedením skládky odpadov do trvalého
užívania požiadať IŽP Košice o zmenu tohto integrovaného povolenia za účelom:
- udelenia súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia
podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2
písm. c) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v súlade so všeobecne záväzným právnym
predpisom odpadového hospodárstva a s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí,
- udelenia súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku skládky odpadov podľa § 8 ods. 2
písm. c) bod 7. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ vypracovaného v súlade so všeobecne
záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a s podmienkami uvedenými
v tomto rozhodnutí,
- schválenia projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu
a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona
o odpadoch z dôvodu stanovenia výšky odvodu na jednotkové množstvo odpadov v Sk
vypočítanej jednorázovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy,
- udelenia súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, podľa § 8
ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
Súčasťou žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bude:
- zoznam druhov odpadov s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
- zoznam vykonávaných činností,
- opis technológie nakladania s odpadmi,
- technické údaje o zariadení,
- spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
- opatrenia pre prípad havárie,
- dátum začatia prevádzkovania,
- prevádzkový poriadok vypracovaný podľa všeobecne záväzného právneho predpisu
odpadového hospodárstva a v súlade s bodom F.1 časť III. tohto rozhodnutia,
- odborný posudok vypracovaný podľa prílohy č. 5 vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z.
o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb
oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb
k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, súčasťou
ktorého bude aj posúdenie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov,
- projektová dokumentácia na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie
skládky odpadov po jej uzatvorení vypracovaná v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia,
z dôvodu stanovenia výšky odvodu účelovej finančnej rezervy na jednotkové množstvo
odpadov v Sk, vypočítanej jednorázovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy podľa
zákona o odpadoch,
- výsledky analýzy kvality podzemných vôd, ktoré budú slúžiť ako referenčné hodnoty
na vyhodnocovanie výsledkov priebežne vykonávaného monitoringu,
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- údaje ustanovené v bodoch D.2, C.1 a I. časť III. tohto rozhodnutia,
- návrh podmienok monitorovania prevádzky.
2. Podmienky pre príjem odpadov preberaných za účelom zneškodnenia
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pri preberaní odpadov na skládku odpadov
vykonávať:
- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,
vlastnostiach a zložení odpadu,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy
odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení
odpadu,
- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením
dátumu a času.
3. Podmienky pre zneškodňované odpady a používané média a energie
3.1

Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať len:
a) odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) v kategórii O –
ostatný, podľa kritérií uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového
hospodárstva, pričom limitné hodnoty vzťahujúce na zrnitý (granulovaný) odpad, ktorý nie
je nebezpečný a ktorý sa prijíma do tej istej kazety ako stabilný, nereaktívny nebezpečný
odpad, ktoré sú vypočítané pri L/S = 2 a 10 l/kg pre celkové uvoľnenie a priamo vyjadrené
v mg/l pre C0 (v prvom eluáte testu presakovaním L/S = 0,1 l/kg) sú uvedené v nasledovnej
tabuľke č. 1:
Tabuľka č. 1
Zložka

L/S = 2 l/kg

L/S = 10 l/kg

Co
(test presakovaním)
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/l
As
0,4
2
0,3
Ba
30
100
20
Cd
0,6
1
0,3
celkový Cr
4
10
2,5
Cu
25
50
30
Hg
0,05
0,2
0,03
Mo
5
10
3,5
Ni
5
10
3
Pb
5
10
3
Sb
0,2
0,7
0,15
Se
0,3
0,5
0,2
Zn
25
50
15
Chlorid
10 000
15 000
8 500
Fluorid
60
150
40
Síran
10 000
20 000
7 000
DOC *
380
800
250
TDS **
40 000
60 000
(*) Ak odpad nespĺňa tieto hodnoty pre DOC pri vlastnej pH hodnote, môže sa alternatívne testovať pri
L/S = 10 l/kg a pH medzi 7,5 a 8,0. Odpad sa môže považovať za odpad spĺňajúci prijímacie kritériá pre
DOC, ak výsledok tohto určovania neprevýši 800 mg/kg. (**) Hodnoty pre celkové rozpustené tuhé látky
(TDS) sa môžu alternatívne použiť ako hodnoty pre síran a chlorid.
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b) stabilizované nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok neprekročia hodnoty
ukazovateľov uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva,
pričom limitné hodnoty sa vzťahujú na zrnitý (granulovaný) nebezpečný odpad, ktorý sa
môže prijímať na skládkach iného ako nebezpečného odpadu, vypočítané pri L/S = 2 a 10
l/kg pre celkové uvoľnenie a priamo vyjadrené v mg/l pre C0 (v prvom eluáte testu
presakovaním L/S = 0,1 l/kg) sú uvedené v nasledovnej tabuľke č. 2:
Tabuľka č. 2
Zložka

L/S = 2 l/kg

L/S = 10 l/kg

Co
(test presakovaním)
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/l
As
0,4
2
0,3
Ba
30
100
20
Cd
0,6
1
0,3
celkový Cr
4
10
2,5
Cu
25
50
30
Hg
0,05
0,2
0,03
Mo
5
10
3,5
Ni
5
10
3
Pb
5
10
3
Sb
0,2
0,7
0,15
Se
0,3
0,5
0,2
Zn
25
50
15
Chlorid
10 000
15 000
8 500
Fluorid
60
150
40
Síran
10 000
20 000
7 000
DOC *
380
800
250
TDS **
40 000
60 000
(*) Ak odpad nespĺňa tieto hodnoty pre DOC pri vlastnej pH hodnote, môže sa alternatívne testovať pri
L/S = 10 l/kg a pH medzi 7,5 a 8,0. Odpad sa môže považovať za odpad spĺňajúci prijímacie kritériá pre
DOC, ak výsledok tohto určovania neprevýši 800 mg/kg. (**) Hodnoty pre celkové rozpustené tuhé látky
(TDS) sa môžu alternatívne použiť ako hodnoty pre síran a chlorid.

c) komunálny odpad, okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek.
3.2 Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať a zneškodňovať: kvapalné odpady, odpady, ktoré
sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce alebo horľavé, infekčné
odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené
opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál
pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším
priemerom ako 1 400 mm.
3.3 Na prekrývanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné
na prekrývanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O – ostatný), ako
sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady.
4. Technicko-prevádzkové podmienky
4.1 Prevádzkovateľ je povinný v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu A.1.14
časť III. integrovaného povolenia predložiť prevádzkový poriadok vypracovaný v zmysle
všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a so schválenou
projektovou dokumentáciou.
4.2 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov do naplnenia jej kapacity
373 837 m3 v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
4.3

Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach
v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave pravidelným
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vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov a stavebných
objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych
predpisov.
4.4 Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak,
aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola
prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej
pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.
4.5 Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:
- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,
- zapácha,
- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,
- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,
- zodpovedá komunálneho odpadu,
po zhutnení prekryť materiálmi na prekrývanie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m.
4.6 Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný túto
vrstvu zhutniť až po dosiahnutí hrúbky 2 m.
4.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov.
K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.
4.8 Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom, aby
zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to
potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky
odpadov alebo jeho jednotlivých častí
4.9 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť recirkuláciu priesakovej kvapaliny, odvádzanej
drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny, späť do telesa skládky odpadov
s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety
odpadov mimo skládkové teleso a podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.
4.10 Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti
v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie
úžitkovou vodou, spätným postrekom priesakovej kvapaliny na teleso skládky, dôsledným
hutnením odpadov a prekrývaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.
4.11 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať 2 krát ročne deratizáciu a preplach drenážneho potrubia,
ktoré odvádza priesakovú kvapalinu z telesa skládky odpadov do nádrže priesakovej kvapaliny.
4.12 Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania je
prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať prípadné
úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekrývaním materiálmi na prekrytie odpadov.
4.13 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládku odpadov
boli riadne očistené.
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5. Podmienky pri zaobchádzaní nebezpečnými látkami
5.1 Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza
s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok musia byť
riadne zabezpečené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného
hospodárstva tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových, podzemných vôd a pôdy.
5.2

Všetky nádrže, obaly a rezervoáre nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani
o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak je
v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci
objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej
vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.

5.4

Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené
a zhromažďované.

5.5 Manipulačné plochy včítane stáčacích miest pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami
(priesaková kvapalina, pohonné hmoty a oleje, dážďová voda kontaminované odpadom)
nesmú byť odkanalizované do podzemných, povrchových vôd a pôdy. Všetky predmetné
manipulačné plochy musia byť riadne dobudované a zabezpečené v súlade s bodom A.5.1 časť
III. tohto rozhodnutia.
B. Emisné limity
1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia
Emisné limity pre znečisťujúce látky sa neurčujú.
2. Emisie znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd
Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny je prevádzkovateľ
povinný sústreďovať v nádrži priesakovej kvapaliny a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej
kvapaliny je povinný mať zmluvne zabezpečené u oprávnenej osoby.
C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník
1. Prevádzkovateľ je povinný v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu A.1.14
časť III. integrovaného povolenia predložiť rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou
technikou.
D. Opatrenia na minimalizáciu, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov z vlastnej činnosti
1. Prevádzkovateľ je povinný v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu A.1.14
časť III. integrovaného povolenia doložiť:
- zoznam druhov nebezpečných druhov odpadov, s ktorými sa bude nakladať,
- spôsob prepravy nebezpečných odpadov,
- jednotlivé spôsoby zneškodňovania nebezpečných odpadov a ich materiálovú bilanciu,
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- preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu nakladania s nebezpečnými odpadmi,
- zabezpečenie vykonania analýz v potrebnom rozsahu,
- opatrenia pre prípad havárie,
- určenie miesta nakladania s odpadmi.
2. Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať komunálny odpad vznikajúci pri prevádzkovaní
skládky odpadov zaradený podľa Katalógu odpadov pod katalógovým číslom 20 03 01 –
zmesový komunálny odpad, kategória O – ostatný na predmetnej skládke odpadov.
E. Podmienky hospodárenia s energiami
1.

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy na skládke
odpadov v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je
to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií
a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky
1. Prevádzkovateľ je povinný v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu A.1.14
časť III. integrovaného povolenia predložiť prevádzkový poriadok obsahujúci okrem náležitostí
podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva opatrenia pre prípad
havárie a to pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr.
vznik požiaru, deformácia telesa skládky alebo zosuv uloženého odpadu, prerazenie tesniacej
vrstvy skládky odpadov, kvalitatívne zhoršenie akosti podzemných a povrchových vôd, uloženie
nevhodného odpadu na skládku odpadov, nevhodná manipulácia s priesakovou kvapalinou ale
i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo
ohrozenia životného prostredia.
2. V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami, je povinný zabezpečiť
prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby
zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabrániť, aby, aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre ich
rozhrňovanie a hutnenie, prechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného drenážneho
systému.
4. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakovej kvapaliny na takej úrovni,
aby v prípade zvýšenej jej produkcie v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov
alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny v nádrži.
5. V prípade, v ktorom by hladina priesakovej kvapaliny v nádrži priesakovej kvapaliny dosiahla
maximálnu úroveň, z dôvodu prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia
snehu, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadu kat. č. 19 07 02 - priesaková
kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, kategória N - nebezpečný,
na základe zmluvného vzťahu u oprávnenej osoby.
6. Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní do telesa skládky
odpadov dôkladnou kontrolou obmedziť riziká samovznietenia a požiaru.
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7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok vodotesnosti nádrže priesakovej
kvapaliny a súvisiacich rozvodov jedenkrát za päť rokov odborne spôsobilou osobou
s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania a kontrolu jej technického stavu jedenkrát za
desať rokov. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách je prevádzkovateľ povinný uložiť
v prevádzkovom denníku.
8. Prevádzkovateľ je povinný očisťovaciu plochu vozidiel stavebno-technicky riešiť tak, aby
dažďová voda vnikajúca do betónovej vane počas dažďov a znečistená nečistotami z čistenia
vozidiel usadenými na dne vane, neznečisťovala vody z povrchového odtoku odvádzané
z vnútroskládkovej komunikácie.
9. Prevádzkovateľ zabezpečí drenážny systém priesakovej kvapaliny ako celok i jeho
jednotlivé časti tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu výstavby, prevádzky,
po jej uzatvorení a pri výstavbe ďalších etáp skládky odpadov.
10. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému
skládky odpadov, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy, podľa
potreby, minimálne 6-krát ročne (interval medzi jednotlivými čisteniami je cca 2 mesiace).
G. Opatrenia na
znečisťovania

minimalizáciu

diaľkového

znečisťovania

a

cezhraničného

vplyvu

Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania sa
nestanovujú.
H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky sa
nestanovujú.
I.

Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu A.1.14
časť III. integrovaného povolenia, predložiť návrh monitorovacieho systému skládky odpadov
a podmienok monitorovania v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov
pre:
- kontrolu emisií do ovzdušia,
- kontrolu podzemných vôd,
- kontrolu priesakovej kvapaliny,
- kontrolu povrchových vôd,
- kontrolu meteorologických údajov,
- kontrolu topografie skládky odpadov,
- kontrolu prevádzky,
- kontrolu tesnosti fólií telesa skládky odpadov a nádrže priesakovej kvapaliny geoelektrickým
systémom signalizácie netesností,
- podávanie správ.

Strana 20 rozhodnutia č. 1562-4950/2008/Mil/750050207

2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť analýzu odobratých vzoriek podzemných vôd z vrtov SO
023 Monitoring pred podaním žiadosti zmenu integrovaného povolenia podľa bodu A.1.14 časť
III. integrovaného povolenia v závislosti od očakávaného zloženia priesakovej kvapaliny
a kvality podzemnej vody v tejto oblasti, prúdenia podzemných vôd v danom priestore
a indikačných parametrov, ktoré zabezpečujú včasné zistenie zmeny kvality podzemnej vody.
Odporúčané indikačné parametre sú: pH, celkový obsah organického uhlíka, fenoly, ťažké kovy,
fluoridy, AS, aniónaktívne tenzidy, ropné látky – uhľovodíky.
J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie
a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke
Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.
K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania
miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu
1. Prevádzkovateľ je povinný v prípade skončenia činnosti v prevádzke ju uzatvoriť a rekultivovať
technickým aj biologickým spôsobom. Technickou rekultiváciu povrchu skládky odpadov je
povinný zabezpečiť vybudovaným povrchovým tesnením skládky odpadov v súlade
s ustanoveniami § 34 vyhlášky č. 283/2001 Z. z.:
- odplyňovacia vrstva,
- minerálne tesnenie o hrúbke 0,5 m (2 x 0,25 m) s koeficientom filtrácie kf ≤ 1.10-9 m.s-1,
- drenážna vrstva o hrúbke najmenej 0,5 m, pričom drenážna vrstva na svahoch môže nahradená
umelou drenážnou vrstvou, ktorý má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm
s hrúbkou 0,5 m,
- pokryvná vrstva zeminy o hrúbke najmenej 1 m.
V rámci biologickej rekultivácie povrchu skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný realizovať
biologický kryt.

Odôvodnenie
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a)
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. h) bod 1, § 8
ods. 3 , § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 66
stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, vydáva integrované povolenie
ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Integrované zariadenie
na nakladanie s odpadmi Sirník“, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Združenie obcí
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pre separovaný zber Zemplín s. o., 076 05 Cejkov, 16.02.2007. So žiadosťou bol predložený doklad
- výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a
písm. b vo výške 40 000 Sk.
Stavba bude umiestnená na pozemkoch parcelné č. 582/6, 582/7, 582/8, 582/9, 582/10, 582/11,
582/12, 582/13, 610/4 katastrálne územie Sirník, ku ktorým má Združenie obcí pre separovaný zber
Zemplín n.o., 076 05 Cejkov (ďalej len „stavebník“) vlastnícke právo podľa výpisu z listu
vlastníctva č. 730 vydaného Správou katastra Trebišov a na pozemku parcelné č. 1189/7,
katastrálne územie Kucany, ku ktorému má stavebník vlastnícke právo podľa výpisu z listu
vlastníctva č. 911 vydaného Správou katastra Michalovce.
IŽP Košice povoľuje uskutočnenie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirník“, na pozemkoch parcelné čísla 582/6 až 582/13 katastrálne územie Sirník, ktoré sú podľa
výpisu z listu vlastníctva č. 730 vyhotoveného dňa 16.04.2007 Správou katastra Trebišov
vo vlastníctve stavebníka podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie. Stavebné objekty
SO 003 - Komunikácia a SO 014 - Cestná váha nie sú predmetom stavebného povolenia pre
uskutočnenie stavby, nakoľko podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov je Obec Sírnik príslušným špeciálnym stavebným úradom pre
vydanie stavebného povolenia pre tieto stavebné objekty. Stavebný objekt SO 019 – Rekultivácia
nie je predmetom stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby, nakoľko technická rekultivácia
povrchu telesa skládky nie je v súlade s ustanoveniami § 34 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z.
Po preskúmaní predloženej žiadosti IŽP Košice zistil, že žiadosť nie je vypracovaná v súlade
s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a neobsahuje predpísané prílohy uvedené
v § 11 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto bolo konanie rozhodnutím č. 35519614/2007/Mil/570050207 zo dňa 26.03.2007 v predmetnej veci prerušené v súlade s ustanovením
§ 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Súčasne bol prevádzkovateľ v určenej lehote
vyzvaný k dopracovaniu žiadosti a k doplneniu jej podkladov. Prepracovaná žiadosť o vydanie
integrovaného povolenia vrátane požadovaných príloh bola prevádzkovateľom doručená na IŽP
Košice dňa 07.08.2007.
IŽP Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnil
podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou,
a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli
zverejnené na úradnej tabuli tunajšieho Inšpektorátu od 20.08.2007 do 20.09.2007 a súčasne aj
na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej
osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.
V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené
vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci. Súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného
zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad dňa 17.08.2007 oznámil začatie správneho konania
vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Integrované zariadenie na nariadenie
s odpadmi Sirník“ , ktorej súčasťou ktorého je uskutočnenie povolenia na uskutočnenie predmetnej
stavby, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona
a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.
Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona dňa IŽP Košice
zvolal ústne pojednávanie na deň 16.11.2007.

Strana 22 rozhodnutia č. 1562-4950/2008/Mil/750050207

Predmetné oznámenie bolo doručené aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na
verejne prístupnom mieste, na IŽP Košice a na internetovej stránke www.sizp.sk.
Na ústnom pojednávaní konanom dňa 16.11.2007 bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná
prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa
k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná
žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých
orgánov uplatňované k žiadosti.
Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu integrovaného povolenia, ktorého
súčasťou je aj povolenie stavby „Integrované zariadenie na nariadenie s odpadmi Sirník“,
pripomienky a námety:
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, záväzné stanovisko
č. A/2007/01638/HŽP zo dňa 04.10.2007,
- Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, odbor ŠSOH, vyjadrenie
listom
č. A2007/00925 zo dňa 05.09.2007,
- Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, odbor OPaK, vyjadrenie listom
č. A2007/00927ŽP-PT zo dňa 20.09.2007,
- Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, odbor ŠVS, vyjadrenie
listom č. A2007/00926
zo dňa 17.09.2007,
- Technická inšpekcia, a.s. pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice, vyjadrenie listom
č. 5675/TIKO/2007-STAV zo dňa 31.10.2007,
- Obec Sirník, zastúpená starostom, stanovisko č. 405/2007 zo dňa 19.09.2007, stanovisko listom
č. 403/2007 zo dňa 19.09.2007 a stanovisko č. 404/2007 zo dňa 19.09.2007,
- Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice, vyjadrenie listom č. 6432488/2007 zo dňa 28.08.2007, č. 643-3166/2007 zo dňa 31.10.2007 a č. 643-1660/2007 zo dňa
06.06.2007,
- Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava uplatnenie
pripomienky listom č. PÚ-07/1932-2/7543/Brk zo dňa 31.10.2007.
Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu integrovaného povolenia, ktorého
súčasťou je aj povolenie stavby „Integrované zariadenie na nariadenie s odpadmi Sirník“,
pripomienky a námety:
1. Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, odbor ochrany prírody a krajiny, vo svojom
vyjadrení list č. A2007/00927ŽP-PT zo dňa 20.09.2007, požadoval riešiť elimináciu negatívneho
vplyvu skládky na okolitú krajinnú scenériu výsadbou vysokej drevinnej vegetácie v zmysle
rozhodnutia OÚŽP Trebišov č. j. A2007/00139-4/ŽP zo dňa 01.03.2007.
IŽP Košice v bode 22. časť I. integrovaného povolenia uložil stavebníkovi podmienku
realizovať výsadbu v zmysle predmetnej pripomienky.
2. Technická inšpekcia, a.s. pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice, vo svojom
vyjadrení listom č. 5675/TIKO/2007-STAV zo dňa 31.10.2007 požadovala, aby projektová
dokumentácia stavby pre stavebné povolenie bola predložená na posúdenie Technickej inšpekcii,
a.s., v zmysle § 18 ods.5 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. o bezpečnosti
o ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako celku z hľadiska
požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
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IŽP Košice na ústnom konaní určil stavebníkovi lehotu na predloženie posúdenia projektovej
dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou REMAS Servis, s.r.o., Bratislava Ľ. Fullu č. 7, 841 05
Bratislava, pod archívnym číslom A06/2007 spracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing.
Oskarom Orságom, č. osvedčenia H-0115*4-24, Ing. Michal Kandala, č. osvedčenia 1673*A*2-3
a Ing. Ladislav Starega, č. osvedčenia 1907*A*5-3 ako celku. Stavebník doložil Odborné
stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii stavby pod č. 6154/3/2007 zo dňa 26.01.2007
na IŽP Košice dňa 07.12.2007 a na základe neho stanovil stavebníkovi v bode 21. časť I.
integrovaného povolenia podmienku na doriešenie nedostatkov v procese výstavby.
3. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 040 01 Košice vo svojim vyjadreniach listom č.
643-2488/2007 zo dňa 28.08.2007, č. 643-3166/2007 zo dňa 31.10.2007 a č. 643-1660/2007 zo dňa
06.06.2007 poznamenáva, že v záujmovej časti „Moľva“ sa nachádza v blízkosti plánovaného
zriadenia stavby ložisko nevyhradeného nerastu – piesku (ako súčasť pozemku) a vzhľadom na túto
skutočnosť tunajší úrad odporúča umiestniť a zriadiť predmetné zariadenie tak, aby nebolo sťažené
a znemožnené príp. budúce racionálne využitie tohto ložiska nevyhradeného nerastu.
IŽP Košice na ústnom konaní určil stavebníkovi lehotu na predloženie zmluvy medzi ním ako
vlastníkom pozemku č. 1189/7 v katastrálnom území Kucany a Obcou Sírnik o zriadení vecného
bremena spočívajúce v umožnení práva prechodu, a to v prospech fyzických a právnických osôb
Obce Sirník a to peši, ale aj s všetkými druhmi motorových vozidiel, vrátane nákladu
a poľnohospodárskej techniky. Stavebník predmetnú zmluvu na IŽP Košice doložil dňa 23.11.2007.
4. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava vo svojom
stanovisku listom č. PÚ-07/1932-2/7543/Brk zo dňa 31.10.2007 požadoval uplatnenie pripomienky:
Na predmetnú stavbu vydal Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6,
814 06 Bratislava dňa 18.08.2007 rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický
prieskum v zmysle § 37 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu pod č. PÚ-06/15705/7419/Krv. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.09.2006 a Pamiatkový úrad SR
trvá na dodržaní podmienok stanovených v uvedenom rozhodnutí.
Stavebník na ústnom konaní predložil Výskumnú dokumentáciu z archeologického výskumu
„Sirník, okres Trebišov – „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi“, vykonaného PhDr.
Jánom Chovancom, v r. 2006, pričom archeologicky výskum v danom priestore neidentifikoval
žiadne archeologické nálezy.
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, vo svojom vyjadrení
č. 4162/2007/49212-Cha zo dňa 05.06.2007 uviedol, že súhlasí s realizáciou stavby za podmienky,
že stavebník predloží k vodoprávnemu konaniu doklad o zmluvnej likvidácii splaškových vôd
z nádrže – žumpy.
Stavebník predmetnú zmluvu na IŽP Košice doložil dňa 23.11.2007.
Súčasťou vydania tohto rozhodnutia boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov
znečisťovania, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
- konanie o povolení uskutočniť vodnú stavbu, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona
č. 245/2003 Z .z. o IPKZ,
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- konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na
vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8
ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti odpadov:
- vydávanie vyjadrení v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa
§ 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov:
- na zavedenie nových technologických postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
e) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
- vydávanie vyjadrení k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, podľa § 8 ods. 2 písm.
h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
f) stavebné konanie o povolení stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirník“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
Okrem uvedených pripomienok na ústnom pojednávaní neboli vznesené ďalšie pripomienky
alebo námety, ktoré by boli odôvodnené alebo dôvody, ktoré by smerovali k obsahu žiadosti alebo
k prevádzke.
Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný
negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný
o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu. Z uvedeného dôvodu IŽP Košice neuložil
opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.
Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa
celkového znečistenia v mieste prevádzky.
Emisné limity pre emisie do ovzdušia, vody, hluk a vibrácie sa neurčujú nakoľko povoľovaná
prevádzka je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, nevypúšťa odpadové vody do podzemných
alebo povrchových vôd a nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácii.
IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej
dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením
stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola
vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov
konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie
prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú
inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:
1. Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., 076 05 Cejkov
2. Obec Sirník, zastúpená starostom obce, Hlavná 152, 076 03 Sírnik
3. Obec Oborín, zastúpená starostom, 076 75 Oborín 125
4. Obec Kucany, zastúpená starostom, 076 75 Kucany
5. Ing. Oskar Ország, Dvorského 43/24B, 639 00 Brno, Česká republika
6. Ing. Michal Kandala, Nám.Slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou
7. Ing. Ladislav Starega, Ondavská 1, 040 11 Košice
Na vedomie:
1. Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, štátna vodná správa
2. Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, odpadové hospodárstvo
3. Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, ochrana prírody a krajiny
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove
5. MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trebišov
7. Východoslovenská energetika, a.s., Siete Východ, Námestie osloboditeľov 13, 071 01
Michalovce
8. Krajský pamiatkový úrad Košice
9. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice
11. Krajský pozemkový úrad Košice, Popradská 78, 040 11 Košice
12. Obvodný pozemkový úrad Trebišov, Námestie mieru 1, 075 01 Trebišov
13. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a PK Trebišov, M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
14. Obvodný banský úrad Košice, Timonova 23, 040 01 Košice
15. Ministerstvo obrany SR, Správy nehnuteľností, majetku a výstavby
16. Slovenský pozemkový fond, Nám. mieru 1, 075 01 Trebišov
17. Obec Sirník, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania,
Hlavná 152, 076 03 Sírnik
18. Obec Sirník, cestný správny orgán, Hlavná 152, 076 03 Sírnik
19. Obec Sirník, stavebný úrad, Hlavná 152, 076 03 Sírnik

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 7856-29720/2008/Mil/570050207/Z1

Košice 10.09.2008

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ
na základe konania vykonaného podľa zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní“)
mení

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e,
ktorým bolo povolené
a) uskutočnenie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“,
umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 582/6 až 582/13 katastrálne územie Sirník, ktoré sú
vo vlastníctve Združenia obcí pre separovaný zber ZEMPLÍN, n.o., Cejkov,
b) vykonávanie činností v prevádzke:
„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“
076 03 Sirník
okres Trebišov
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Integrované
povolenie
vydané
IŽP
Košice
rozhodnutím
č.
15624950/57/2008/Mil/570050207 zo dňa 22.02.2008 (ďalej len „integrované povolenie“) sa mení
nasledovne:
Na str. 2 integrovaného povolenia sa text odstavca „Povolenie sa vydáva pre
prevádzkovateľa – stavebníka“ nahrádza týmito údajmi:
Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:
Obchodné meno:
Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o.
Sídlo:
Cejkov
IČO:
31 257 526
a stavebníka:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:

REMAS Servis , s.r.o.
Ľudovíta Fullu 7
841 05 Bratislava
35 760 303

Na str. 2 integrovaného povolenia v časti „I. Povoľuje uskutočnenie stavby“ sa obchodné
meno, sídlo stavebníka a IČO nahrádza týmito údajmi:
stavebník:
obchodné meno: REMAS Servis , s.r.o.
sídlo:
Ľudovíta Fullu 7
841 05 Bratislava
IČO:
35 760 303

Integrované
povolenie
vydané
IŽP
Košice
rozhodnutím
č.
15624950/57/2008/Mil/570050207 zo dňa 22.02.2008, s výnimkou zmien uvedených v tomto
rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ
na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ
a zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP
Košice rozhodnutím č. 1562-4950/57/2008/Mil/570050207 zo dňa 22.02.2008 na základe
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žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., Cejkov
zo dňa 06.08.2008.
Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený formou kolkov vo výške 5 000 Sk
podľa položky č. 171a) písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne
konanie v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bola zmena stavebníka predmetnej
stavby.
Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil Zmluvu
o výkone správy majetku uzavretú medzi vlastníkom majetku: Združením obcí pre separovaný
zber Zemplín n.o., 076 05 Cejkov 331 a spol. REMAS Servis , s.r.o., Ľudovíta Fullu 7,
841 05 Bratislava zo dňa 10.07.2008, na základe ktorej sa stavebníkom stáva uvedená
spoločnosť.
IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil
a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa,
účastníka konania a dotknutú obec o začatí konania listom č. 7856-27883/57/2008/Mil zo dňa
25.08.2008, pričom na podanie vyjadrení určil lehotu 5 dní.
Nakoľko predmetom zmeny integrovaného povoľovania nie je zmena v činnosti
prevádzky, IŽP Košice upustil od niektorých úkonov (zverejnenia na internetovej stránke
a na úradnej tabuli) podľa § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
V rámci zmeny integrovaného povolenia sa žiadateľ, účastník konania a dotknutá obec
k predloženej žiadosti nevyjadrili.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti rozhodol podľa
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní tak, ako sa
uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú
inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu
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Doručuje sa:
1. Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., 076 05 Cejkov
2. REMAS Servis , s.r.o., Ľudovíta Fullu 7, 841 05 Bratislava
3. Obec Sirník, zastúpená starostom obce, Hlavná 152, 076 03 Sírnik
4. Obec Oborín, zastúpená starostom, 076 75 Oborín 125
5. Obec Kucany, zastúpená starostom, 076 75 Kucany
6. Ing. Oskar Ország, Dvorského 43/24B, Brno, Česká republika
7. Ing. Michal Kandala, Nám.Slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou
8. Ing. Ladislav Starega, Ondavská 1, 040 11 Košice
Na vedomie:
1. Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna
vodná správa, M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
2. Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie odpadové hospodárstvo, M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
3. Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie ochrana prírody a krajiny, M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2,
075 01 Trebišov
5. MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, NÁMESTIE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
1, 812 35 BRATISLAVA
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trebišov, M. R. Štefánika 1161/184,
075 01 Trebišov
7. Východoslovenská energetika, a.s., Siete Východ, Námestie osloboditeľov 13,
071 01 Michalovce
8. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
9. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
11. Krajský pozemkový úrad Košice, Popradská 78, 040 11 Košice
12. Obvodný pozemkový úrad Trebišov, Námestie mieru 1, 075 01 Trebišov
13. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a PK Trebišov, M. R.
Štefánika 1161/184,
075 01 Trebišov
14. Obvodný banský úrad Košice, Timonova 23, 040 01 Košice
15. Ministerstvo obrany SR, Správy nehnuteľností, majetku a výstavby, Baštová 6,
040 01 Košice
16. Slovenský pozemkový fond, Nám. mieru 1, 075 01 Trebišov
17. Obec Sirník, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje
znečisťovania, Hlavná 152, 076 03 Sírnik
18. Obec Sirník, cestný správny orgán, Hlavná 152, 076 03 Sírnik
19. Obec Sirník, stavebný úrad, Hlavná 152, 076 03 Sírnik

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 611-2510/2009/Mil/570050207/Z2

V Košiciach, dňa 18.02.2009

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a)
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. c) bod 1, 7, 8 a písm. f)
bod 4 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)
mení

a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e,
vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1562-4950/57/2008/Mil/570050207 zo dňa 22.02.2008
zmenené IŽP Košice rozhodnutím č. 7856-29720/2008/Mil/570050207/Z1 zo dňa 10.09.2008,
ktorým bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke
„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník,
časť Skládka pre odpad, ktorý nie nebezpečný“
076 03 Sirník
okres Trebišov
prevádzkovateľovi:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o.
Cejkov
31 257 526
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Predmetom integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:
a) v oblasti ochrany ovzdušia
- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa
§ 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti odpadov
- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Integrované
zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je
nebezpečný“ – I. etapa, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
súčasťou ktorého je schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov,
jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení SO 019
REKULTIVÁCIA, č. prílohy 019/2a,
vypracovanej pod zákazkovým č. 02/06/SP,
autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Oskarom ORSÁGOM, č. osvedčenia H-0115*4-24,
podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, z dôvodu stanovenia výšky odvodu na jednotkové
množstvo odpadov v Sk vypočítanej pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy,
- udelenie súhlasu na vydanie „Prevádzkového poriadku integrovaného zariadenia
na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný
z 12/2008“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na ktoré nebol
daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá
v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo
ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov
presahujúcu územný obvodu Obvodného úradu životného prostredia Trebišov a súhlasu
na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
d) v oblasti ochrany zdravia ľudí
- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v oblasti ochrany zdravia ľudí podľa
§ 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
Integrované
povolenie
vydané
IŽP
Košice
rozhodnutím
č.
15624950/57/2008/Mil/570050207 zo dňa 22.02.2008 zmenené IŽP Košice rozhodnutím č. 785629720/2008/Mil/570050207/Z1 zo dňa 10.09.2008 (ďalej len „integrované povolenie“) sa
m e n í a d o p ĺ ň a nasledovne:
Bod B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke
časť III. integrovaného povolenia sa nahrádza týmto nasledovným znením:
1. Charakteristika prevádzky
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie
nebezpečný (ďalej len „skládka odpadov“) o celkovej projektovanej kapacite 373 837 m3
a o prevádzkovanej kapacite I. etapy skládky odpadov (I., II. a III. pole) 205 987 m3, je situované
na východných svahoch kopca Moľva v podoblasti Východoslovenská rovina, celok Ondavská
rovina, vo vzdialenosti cca 750 m od zastavaného územia obce Sirník.
Záujmové územie, ktoré je z východu ohraničené Moľvanským kanálom, z juhozápadnej strany
susedí s existujúcou ťažbou piesku, predstavuje otvorený územný celok s prevahou
poľnohospodárskej pôdy a inundačného územia. Záujmové územie sa nachádza v hydrologickom
povodí rieky Ondava. V záujmovom území sa nenachádzajú chránené územia. Hladina podzemnej
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vody sa pohybuje v rozmedzí od 2 do 5 m pod úrovňou terénu. Smer prúdenia podzemnej vody
je severojužný.
2. Stavebné a technické zabezpečenie skládky odpadov:
Skládka odpadov je dopravne napojená zo štátnej cesty Novosad – Oborín príjazdovou
spevnenou, bezprašnou komunikáciou s povrchom typu „ABS“.
Areál skládky odpadov je vymedzený typovým oceľovým oplotením výšky 2,5 m, doplneného 3
radmi ostnatého drôtu. Na južnej strane oplotenia areálu je osadená uzamykateľná brána. Na oplotení
sú umiestnené výstražné tabule o zákaze vstupu a zákaze ukladania odpadu k plotu. Areál je
strážený a označený informačnou tabuľou, viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva,
na ktorej sú uvedené údaje v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového
hospodárstva.
Vnútroareálová komunikácia, ktorá zabezpečuje prístup vozidiel k prevádzkovému objektu
s potrebným vybavením, do telesa skládky odpadov a pre obsluhu nádrže priesakovej kvapaliny je
realizovaná ako spevnená, bezprašná komunikácia s povrchom typu „ABS“. Pri prevádzkovom
objekte je v cestnom telese osadená mostová váha a zariadenie na čistenie odchádzajúcich vozidiel.
Váženie odpadov je vykonávané na mostovej váhe s nosnosťou 60 000 kg, ktorá je schváleným
typom meradla podľa osobitných predpisov. Očisťovacia plocha vozidiel, ktorá je umiestnená
na vnútroareálovej komunikácii medzi objektom váhy a telesom skládky odpadov, je realizovaná
ako suché mechanické čistenie kolies bez použitia vody, t. j. prechodom cez oceľový rošt nad
betónovou vaňou, umožňujúcim čistenie kolies prechádzajúcich vozidiel.
V prevádzkovom objekte s potrebným vybavením ako je: vrátnica, kancelária prevádzky, sklad
pracovných pomôcok, šatňa sprchy a WC, ktorý je umiestnený v južnej časti prevádzky, je
vykonávané preberanie odpadov do prevádzky, ktoré pozostáva zo: vstupnej kontroly odpadov,
váženia odpadov na mostovej váhe a evidencie odpadov. Váženie odpadov a ich evidencia sú
zabezpečované automatizovaným systémom s uchovávaním dát na PC.
Skládka odpadov má vybudovaný tesniaci systém dna a svahov telesa skládky odpadov, ktorý
pozostáva z vrstiev uložených v nasledovnom poradí:
- minerálne tesnenie o hrúbke 2 x 25 cm s koeficientom filtrácie kf ≤ 1,0 . 10-9 m.s-1,
realizované na zhutnenej základovej škáre,
- 1,5 mm HDPE fólia, ktorej tesnosť je monitorovaná monitorovacím systémom SENZOR DDS,
- vrstva pieskovej zeminy o hrúbke 20 cm,
- drenážny systém skládky odpadov pozostávajúci z plošnej a potrubnej drenáže rozdelenej
do troch sekcií. Plošná drenáž skládky odpadov o hrúbke 500 mm je tvorená štrkom frakcie 16 –
32 mm, bez vápnitých prímesí a potrubná drenáž pozostáva z hlavného zberača PEHD 400, 315,
160, PN 6 a drénov PEHD 250, PN 10 s perforáciou 10 – 15 %.
Prevádzkovaná I. etapa skládky odpadov o výmere 14 142,8 m2 je členená do 3 „polí“ o dĺžke
cca 30 m, so sklonmi cca 2 %. Potrubný drenážny systém, ktorý je realizovaný ako delený, je určený
na odvádzanie vôd infiltrovaných cez vrstvu uložených odpadov, ktoré sú definované ako priesaková
kvapalina a neznečistených dažďových vôd z tej časti plochy skládky odpadov, kde sa nezačalo
so zneškodňovaním odpadov. V každom poli je realizovaný vlastný drén zberača PEHD 250 PN 10
s horným koncom plynotesne uzavretým na svahu, ktorý je zvedený cez prepúšťacie šachty
do čerpacej nádrže priesakovej kvapaliny, zabezpečujúcej odvedenie priesakovej kvapaliny do nádrže
priesakovej kvapaliny alebo odvedenie čistých dažďových vôd, ktoré neprišli do styku s odpadmi,

Strana 4 rozhodnutia č. 611-2510/2009/Mil/570050207/Z2

pomocou samostatných potrubných systémov. Prepúšťacie šachty sú monolitické, betónové,
zastropené poklopom, nepriepustné a izolované proti pôsobeniu priesakovej kvapaliny.
Čerpacia nádrž priesakovej kvapaliny je realizovaná ako vodo-nepriepustná, typová,
prefabrikovaná, železobetónová s objemom cca 25 m3, so šachtou vybavenou samonasávacím
veľkokapacitným čerpadlom s automatickým aj ručným ovládaním a s kontrolkou v prevádzkovom
objekte.
Zberné drény polí, na ktorých sa nezačalo s ukladaním odpadov, sú napojené na samostatný zvod
– otvorenú záchytnú priekopu v päte dolnej opornej hrádze telesa skládky odpadov, s odtokom cez
priepust z potrubia TZH 300, zaústeným pod súčasnú poľnú cestu mimo územie prevádzky.
Zberná nádrž priesakovej kvapaliny je realizovaná ako otvorený vodo-nepriepustný objekt
o objeme cca 600 m3, s izoláciou z minerálneho tesnenia o hrúbke 500 mm, fólie HDPE 0,6 mm.
Kontrola netesností je zabezpečená monitorovacím systémom SENZOR DDS. Povrch fólie je prekrytý
geotextíliou 200 g.m-2 a PLVG tvarovkami.
Obsah zbernej nádrže priesakovej kvapaliny je po prekročení max. hladiny automaticky
prečerpávaný výtlakom priesakovej kvapaliny v PEHD 125, PN 10 cez hadicový hydrant do telesa
skládky odpadov alebo je odvážaný na zneškodnenie prostredníctvom oprávnenej osoby na základe
zmluvného vzťahu na vhodnú čistiareň odpadových vôd. Ovládanie čerpadla výtlaku, osadeného
v ČS2, je automatické aj ručné, so svetelnou signalizáciou osadenou v prevádzkovom objekte.
Na skládke odpadov je realizovaný drenážny systém odvodnenia podložia, ktorý rieši
odvádzanie plytkých podzemných vôd zo záujmového územia. Jeho účelom je zníženie vysokej
hladiny podzemnej vody ako aj podchytenie súčasných výronov plytko presakovaných podzemných
vôd. Pozostáva z drenážnych potrubí PEHD 110, PN 10 s perforáciou 15 %, uložených v ryhe
po obvode hornej päty telesa skládky odpadov, ktoré sú vyústené do priekopy pozdĺž existujúcej
poľnej cesty.
Skládka odpadov má vybudovaný odvodňovací systém pre vody z povrchového odtoku, ktorý je
realizovaný ako obvodová otvorená priekopa lichobežníkového tvaru spevnená vegetačným porastom.
Na akumulovanie vôd z povrchového odtoku slúži požiarna prefabrikovaná nádrž o objeme 15 m3,
ktorá je umiestnená v priestore pod skládkou. Prepad vôd po naplnení nádrže je odvedený pod
vnútroareálovou komunikáciou potrubím 400 mm.
Odpad uložený do telesa skládky odpadov je rozhŕňaný a hutnený pomocou kompaktora
a po vrstvách je následne prekrývaný materiálmi vhodnými na prekrývanie ako sú: výkopová zemina,
zemina a kamenivo, resp. inertné odpady, skladované na vytvorenej ploche v areáli skládky odpadov.
Údržba a servis kompaktora sú riešené dodávateľským spôsobom. Dopĺňanie pohonných hmôt
do kompaktora je vykonávané v areáli skládky odpadov na mieste zabezpečenom v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva tak, aby nedošlo k úniku týchto
látok do povrchových, podzemných vôd a pôdy.
Drenážny systém skládkových plynov bude realizovaný potrubnou drenážou skládkového plynu,
ktorá bude zvedená do kokso-kompostového filtra umiestneného pri hornom okraji telesa skládky
odpadov. Zberný systém skládkového plynu bude pozostávať z horizontálneho zberného potrubia,
PEHD 110, PN 10 (perforácia 10 – 15 %) rozdeľovacích šácht umiestnených pri hornej
vnútroareálovej komunikácii, horizontálneho zvodného potrubia a kokso-kompostový filtra.
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Monitorovanie vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd
Za účelom monitorovania vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd počas
skládkovania a po jej uzatvorení je realizovaný monitorovací systém sledovania kvality podzemných
vôd, ktorý pozostáva z 3 monitorovacích vrtov, z toho 1 referenčný vrt s označením H1 je umiestnený
nad skládkou odpadov (za účelom zistenia kvality nulového pozadia podzemných vôd) a 2
monitorovacie vrty s označením H2 a H3 sú umiestnené pod skládkou odpadov v smere prúdenia
podzemných vôd.
Uzatvorenie s rekultivácia skládky odpadov
Skládka odpadov bude po naplnení kapacity jednotlivých etáp uzavretá a rekultivovaná
technickým aj biologickým spôsobom. V rámci technickej rekultivácie povrchu skládky odpadov
bude realizované povrchové tesnenie skládky odpadov v súlade s ustanoveniami § 34 vyhlášky
č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadov v znení neskorších predpisov,
ktoré bude pozostávať z:
- odplyňovacej vrstvy,
- minerálneho tesnenia o hrúbke 0,5 m (2 x 0,25 m) s koeficientom filtrácie kf ≤ 1.10-9 m.s-1,
- drenážnej vrstvy o hrúbke najmenej 0,5 m; pričom drenážna vrstva na svahoch môže byť nahradená
umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm
s hrúbkou 0,5 m,
- pokryvnej vrstvy zeminy o hrúbke najmenej 1 m.
V rámci biologickej rekultivácie povrchu skládky odpadov bude realizovaný biologický kryt.
Nakladanie s vodami
Pitná voda pre potreby prevádzky je zabezpečovaná dovozom balenej vody a úžitková voda
dovozom cisternovým vozidlom do plastového zásobníka o objeme 10,5 m3 s domácou vodárňou
DARLING.
Splaškové vody z objektu vstupnej kontroly sú odvádzané kanalizáciou z PVC DN 150 do žumpy
z plastových polypropylénových prefabrikátov o objeme 6 m3, s kontrolným plavákom, výrobcu
ASIO, umiestnenej pri vstupnej bráne.
Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a nakladanie s nebezpečnými odpadmi
Ako sklad olejov a pohonných hmôt slúži skladovací kontajner (ďalej len „Sklad olejov
a PHM“), ktorý je súčasťou prevádzkového objektu typ „CONTAINEX SA 20“ o objeme 16,67 m3,
s roštovou pozinkovanou podlahou, opatrenou 2 x záchytnou vaňou o celkovom objeme 0,576 m3.
V sklade budú uložené 2 ks 200 l sudov s naftou, prípadne ďalšie látky s obsahom ropných látok
v množstve 60 l. Skladovací kontajner slúži aj na zhromažďovanie nebezpečných odpadov
vznikajúcich prevádzkovaním skládky odpadov.
V časti III. Podmienky povolenia, A. Všeobecné podmienky prevádzkovania
- sa podmienka č. 1.10 nahrádza týmto nasledovným znením:
1.10 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania skládky odpadov vytvárať účelovú
finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu
a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí, pričom prevádzkovateľ je povinný ročnú
výšku účelovej finančnej rezervy, vypočítanú v súlade s ustanovenia § 22 ods. 3 zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) vynásobiť indexom inflácie,
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určeným na základe priemernej ročnej miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a indexom zhutnenia odpadu
na základe výsledkov merania topografie skládky odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.
- sa podmienka č. 1.14 ruší.
V časti III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové
podmienky sa podmienky č. 4.1, 4.2 a 4.3 nahrádzajú týmto nasledovným znením:
4.1 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:
- s „Prevádzkovým poriadkom Integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi Sirník, pre
časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný z 12/2008“, vypracovaným v zmysle
všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným týmto
rozhodnutím,
- s „Technologickým reglementom Integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi Sirník,
pre časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný z 12/2008“, vypracovaným v zmysle
všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- s projektom stavby.
4.2 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov zneškodňovať odpady uvedené v prílohe
č. 1 tohto rozhodnutia, do naplnenia kapacity I. etapy, t. j. do 205 987,2 m3, za dodržania
nasledovných technicko-prevádzkových parametrov:
Tabuľka č. 1

Etapa
skládky
odpadov

I. etapa

Technicko-prevádzkové parametre prevádzky
Výškové rozpätie
Maximálna kóta uloženého odpadu
telesa skládky
pred
odpadov po jej
Výmera etapy
uzavretím a rekultiváciou
uzavretí a
rekultivácii
125,00 m n. m. 123,49 m n. m. - 123,99 m n. m.
14 142,8 m²
125,50 m n. m.

Kapacita etapy

205 987,2 m³

Bod D. Opatrenia na minimalizáciu, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov z vlastnej
činnosti časť III. integrovaného povolenia sa nahrádza týmto nasledovným znením:

1.

Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s vyprodukovanými
nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“),
uvedenými v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia, ktoré spočíva v ich triedení, zhromažďovaní
a dočasnom skladovaní max. 1 rok na určených miestach v prevádzke tak, ako je uvedené
v bode B. časť II. integrovaného povolenia, vrátane ich prepravy v územnom obvode
Obvodného úradu životného prostredia Trebišov.

2.

Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať všetky odpady utriedené podľa druhov a zabezpečiť
ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
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3.

Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené od
zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo
farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli
spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti
mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa
osobitných predpisov.

4.

Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky
a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

5.

Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa
skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu
v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

6.

Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály
a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje
a iné tekuté nebezpečné odpady v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených
záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov
v pôvodných obaloch v zberných nádobách a odpadové olovené batérie a akumulátory
minimálne uložené v záchytných vaničkách.

7.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov
prednostne pred ostatnými.

8.

Prevádzkovateľ je povinný odpady, ktoré nezhodnocuje sám, odovzdávať len osobám
oprávneným nakladať s predmetnými odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu
odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

9.

Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti
ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu o prepravovaných
nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie
o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listov nebezpečných
odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

10. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať prepravu nebezpečných odpadov prostriedkami, ktoré
vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných
vecí.
11.

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technologické postupy na minimalizáciu množstva
produkovaných odpadov na prevádzke a spôsoby nakladania, zhodnocovania alebo
zneškodňovania odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, schválenom
príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovanom podľa
všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

12.

Prevádzkovateľ nesmie riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo
nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie
škodlivých látok v týchto odpadov.

13. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať vypracované opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní
s nebezpečnými odpadmi a v prípade zmien je povinný ich aktualizovať.
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14.

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia sa
vydáva na dobu 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ je
povinný v lehote najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti súhlasu na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, doručiť IŽP
Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho platnosti.

15.

Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať komunálny odpad vznikajúci pri prevádzkovaní
skládky odpadov zaradený podľa Katalógu odpadov pod katalógovým číslom 20 03 01 –
zmesový komunálny odpad, kategória O – ostatný na predmetnej skládke odpadov.

V bode F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií
a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky časť III.
integrovaného povolenia sa podmienka č. 1 nahrádza týmto nasledovným znením:
1.

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v schválenom
prevádzkovom poriadku skládky odpadov „Prevádzkovým poriadkom Integrovaného zariadenia
na nakladanie s odpadmi Sirník, pre časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný
z 12/2008“, vypracovanom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového
hospodárstva, a to pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú
napr. vznik požiaru, deformácia telesa skládky alebo zosuv uloženého odpadu, prerazenie
tesniacej vrstvy skládky odpadov, kvalitatívne zhoršenie akosti podzemných a povrchových vôd,
uloženie nevhodného odpadu na skládku odpadov, nevhodná manipulácia s priesakovou
kvapalinou ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť
nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

V časti III. integrovaného povolenia sa za bod F. dopĺňa bod s názvom „I. Požiadavky
na spôsob a metódy monitorovania prevádzky“ s nasledovným znením:
I.

Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

1.

Všeobecné požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky

1.1

Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami
určenými v tomto rozhodnutí.

1.2

Prevádzkovateľ je povinný viesť, prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu
údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej
5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené
inak.

1.3

Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke, najmä
zmenu technológie ukladania odpadov, rozšírenie druhov zneškodňovaných odpadov,
technológie zneškodňovania odpadu a spôsobu nakladania s odpadom, alebo používaných
látok a energií.

1.4

Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného
prostredia a IŽP Košice neprevzatie odpadu na zneškodnenie.
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2.

Kontrola emisií do ovzdušia

2.1

Prevádzkovateľ je povinný monitorovať zloženie skládkového plynu diskontinuálnym
periodickým meraním z vlastného telesa skládky odpadov tak, ako je to uvedené v bodoch
I.2.2 a I.2.3 časť III. integrovaného povolenia.

2.2

Meranie množstva a zloženia skládkového plynu musí byť vykonávané 2-krát ročne,
v jarnom a jesennom období, pričom prvé meranie musí byť vykonané v roku 2012,
vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C, súčasne musia byť sledované teplota a
atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom
množstve, musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok integrovaného povolenia.

2.3

Pri meraní zloženia skládkového plynu musia byť stanovené objemové koncentrácie CH4, H2
CO2 a O2. V prípade potreby, napr. pri sťažnosti na nepríjemný zápach zo skládky odpadov,
musia byť pri meraní zloženia skládkového plynu stanovené objemové koncentrácie H2S.

3.

Kontrola podzemných vôd

3.1

Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu podzemných vôd tak, ako je to uvedené
v nasledujúcej tabuľke č. 2:
Tabuľka č. 2
Ukazovatele znečistenia

Frekvencia

zákal, zápach, farba, teplota, pH, vodivosť,
RL550, CHSKCr, N-NH4, BSK5, NL, Hg,
Cd, As, Pb, Cr celk, Zn, Ni, Cu
NEL, TOXlim, AOX, TOC, FN

4 x ročne, perióda
3 mesiace

Podmienky
merania
1), 2)

Metóda analýzy/
technika
3)

2 x ročne, perióda 1), 2)
3)
6 mesiacov
1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.
2) Merania budú vykonávané v miestach merania: nad skládkou vo vrte H1, pod skládkou vo vrtoch H2 a H3,.
3) Metódy analýzy budú použité v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

4.

Kontrola kvality priesakovej kvapaliny

4.1

Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu priesakovej kvapaliny tak, ako je to uvedené
v nasledujúcej tabuľke č. 3:
Tabuľka č. 3
Ukazovatele znečistenia

Frekvencia

zákal, zápach, farba, teplota, pH, vodivosť,
RL550, CHSKCr, N-NH4, BSK5, NL, Hg,
Cd, As, Pb, Cr celk, Zn, Ni, Cu
NEL, TOXlim, AOX, TOC, FN

4 ročne, perióda 3
mesiace
2 x ročne, perióda
6 mesiacov
vždy pri odvoze

množstvo
priesakových
kvapalín
odvážaných na ČOV
úroveň hladiny vody v nádrži priesakových denne - vizuálne
kvapalín
4) Miesto odberu vzorky: nádrž priesakovej kvapaliny.
5) Meranie bude vykonávané prevádzkovateľom skládky odpadov.

Podmienky
merania
1), 4)

Metóda
analýzy/technika
3)

1), 2)

3)

-

-

5)

vizuálne
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5. Kontrola topografie skládky odpadov
5.1 Prevádzkovateľ skládky je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:
1. Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky ako
podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plochu pokrytú odpadom, objem
(polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov), metódu ukladania odpadu,
čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.
2. Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení sadanie úrovne
telesa skládky odpadov.
6. Kontrola účinnosti tesniaceho systému
6.1

Prevádzkovateľ je povinný kontrolovať tesnenie skládky odpadov a akumulačnej nádrže
priesakových kvapalín monitorovacím systémom SENZOR DDS s frekvenciou 1 x ročne. Prvé
meranie bude vykonané po prvom hutnení 2 m vrstvy uloženého odpadu.

7. Kontrola zaobchádzania s nebezpečnými látkami
7.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o kontrolách zariadení a plôch pre skladovanie
a manipuláciu s nebezpečnými látkami pozostávajúcu zo záznamov o skúškach
nepriepustnosti, prevádzke, údržbe a opravách.
7.2

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky tesnosti nádrží prostredníctvom odborne
spôsobilej osoby, v intervaloch určených všeobecne záväzným právnym predpisom vodného
hospodárstva.

8. Kontrola odpadov preberaných na skládky
8.1 Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:
- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach
a zložení odpadu v súlade s prevádzkovým poriadkom,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi ) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením
dátumu a času.
9. Monitorovanie meteorologických údajov
9.1

Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice
alebo vlastným monitorovaním v nasledovnom rozsahu:
Meteorologické údaje
Množstvo zrážok
Teplota (min., max.)
Vlhkosť vzduchu (o 14 h SEČ)

Počas prevádzky
denne
denne
denne
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10.

Kontrola prevádzky

10.1

Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu:
− o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie,
− o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom,
a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi odpadového hospodárstva.

10.2

Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu
ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:
prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné
a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia
a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

10.3

Prevádzkový denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať do skončenia monitorovania
po uzavretí skládky odpadov, najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky
odpadov. Prevádzkovateľ je povinný viesť Evidenčný list skládky odpadov v rozsahu
ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva
a uchovávať ho najmenej 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.

10.4

Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku
skládky odpadov s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov
o spôsobe vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárií musí byť spísaný zápis
a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány a inštitúcie v súlade s prevádzkovým
poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

10.5

Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s ročným vykazovaním
skutočnej a mernej spotreby pohonných hmôt, prípadne elektrickej energie.

11.

Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí

11.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať,
podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu
kalendárny rok oznamovať do 15.
do informačného systému.

zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie
SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci
februára v písomnej forme a v elektronickej forme

11.2 Prevádzkovateľ je povinný podať Hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so
všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva na IŽP Košice
a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho
roka.
11.3 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho
roka a zaslať ho na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára
nasledujúceho kalendárneho roka.
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11.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky
odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára
nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.3,
I.4, I.5, I.6 časť III. tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného
prostredia.
11.5 Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.11.4 tohto
rozhodnutia predložiť:
a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 v náväznosti na meranie, ktorým boli
zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitorovania a výsledky
priebežne vykonávaného monitoringu v zmysle podmienok integrovaného povolenia,
b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.5 v náväznosti na plnenie podmienky
uvedenej v bode A.4.2 časť III. integrovaného povolenia.
11.6 Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej účelovej
finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho
kalendárneho roka výpisom z účtov.
11.7 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej
správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik
emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Integrované
povolenie
vydané
IŽP
Košice
rozhodnutím
č.
15624950/57/2008/Mil/570050207 zo dňa 22.02.2008 zmenené IŽP Košice rozhodnutím č. 785629720/2008/Mil/570050207/Z1 zo dňa 10.09.2008, s výnimkou zmien uvedených v tomto
rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a)
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. c) bod 1, 7, 8 a § 8 ods. 7
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, vydáva zmenu integrovaného povolenia,
vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 1562-4950/57/2008/Mil/570050207 zo dňa 22.02.2008
zmeneného IŽP Košice rozhodnutím č. 7856-29720/2008/Mil/570050207/Z1 zo dňa 10.09.2008,
pre prevádzku „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“, na základe žiadosti
prevádzkovateľa Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín s. o., 076 05 Cejkov zo dňa
09.11.2008. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku
podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b vo výške 10 000 Sk.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP
Košice bolo správne konanie v súlade s ust. § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ začaté.
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Predmetom žiadosti prevádzkovateľa o vydanie zmeny integrovaného povolenia je udelenie
súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia, udelenie súhlasu
na prevádzkovanie „Integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre
odpad, ktorý nie je nebezpečný“ – I. etapa, udelenie súhlasu na vydanie „Prevádzkového poriadku
integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je
nebezpečný- I. etapa z 12/2008“, udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
z vlastnej činnosti, vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného úradu životného prostredia
Trebišov, z dôvodu uvedenia stavby „Integrovaného zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník,
časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný – I. etapa“ do trvalého užívania.
Prevádzkovateľ okrem žiadosti k vydaniu predmetnej zmeny doložil:
- doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 10 000,- Sk,
- „Prevádzkový poriadok integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka
pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - I. etapa z 12/2008“,
- „Technologický reglement integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka
pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - I. etapa z 12/2008“,
- Odborný posudok vypracovaný Ing. Rudolfa Šuňavského, oprávnenou osobou na vydávanie
odborných posudkov vo veciach odpadov na základe osvedčenia MŽP SR č. 43/04/P-6.2.,
k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie na zneškodňovanie odpadov „Integrované zariadenie
na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný“ – I. etapa,“
k udeleniu súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku pre predmetné zariadenie,
- projektová dokumentácia na uzatvorenie skládky odpadov a jej rekultiváciu: SO 019
REKULTIVÁCIA, č. prílohy 019/2a, vypracovanú pod zákazkovým č. 02/06/SP, autorizovaným
stavebným inžinierom Ing. Oskarom ORSÁGOM, č. osvedčenia H-0115*4-24,
- výpočet účelovej finančnej rezervy,
- výsledky analýzy kvality podzemných vôd.
IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil
a v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil
žiadateľa, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 10086-40295
1939/57/2008/Mil zo dňa 15.12.2008.
Zároveň požiadal dotknutú obec Sirník, aby v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. d) zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila na svojej úradnej tabuli, alebo iným v mieste obvyklým
spôsobom po dobu 15 dní:
- podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke,
- výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku, výzvu
zainteresovanej verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť, informáciu, kde možno nazrieť do žiadosti,
s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje,
a na svojej internetovej stránke
- žiadosť okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a príloh
obsahujúcich utajované a dôverné skutočnosti,
- podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, výzvu osobám, ktoré
majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu zainteresovanej
verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť.
IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na
vyjadrenie účastníkovi konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu, ktorá uplynula dňa
22.01.2009. Zároveň zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na
úradnej tabuli IŽP Košice, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s
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výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli
zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 05.11.2008 do 05.12.2008 a súčasne aj na
internetovej stránke www.sizp.sk. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným
spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný zvolať verejné zhromaždenie občanov.
V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené
vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.
Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zvolal ústne pojednávanie na deň 03.02.2009.
Na ústnom pojednávaní konanom dňa 03.02.2009 bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná
prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa
k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná
žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých
orgánov uplatňované k žiadosti.
V rámci konania o zmene integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti zaslané tieto
vyjadrenia dotknutých orgánov:
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, záväzné stanovisko
listom č. A/2008/01946/HŽP, A/2009/00029/HŽP zo dňa 13.01.2009,
Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, odbor ŠSOH, vyjadrenie
listom
č. 09/00038 zo dňa 07.01.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, odbor OPaK, vyjadrenie listom č. A2009/00037/ŽPPT zo dňa 12.01.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, odbor ŠVS, vyjadrenie listom č. 09/00036 zo dňa
07.01.2009.
Účastníci konania a dotknuté orgány nemali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia žiadne
pripomienky a námety.
IŽP Košice na základe záverov odborného posudku vypracovaného Ing. Rudolfom
Šuňavským, oprávnenou osobou na vydávanie odborných posudkov vo veciach odpadov
(osvedčenie MŽP SR č. 43/04/P-6.2.) v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z. príloha č. 5,
pre prípady I./1 a II.7 v súlade s prílohou č. 6, udelil súhlas na prevádzkovanie zariadenia
na zneškodňovanie odpadov „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka
pre odpad, ktorý nie je nebezpečný“ – I. etapa, udelil súhlas na vydanie prevádzkového poriadku
pre predmetné zariadenie a súčasne neudelil súhlas na zneškodňovanie odpadov zaradených pod
katalógovým č. 20 01 25 – jedlé oleje a tuky, kategória O – ostatný (ďalej len „O“), 20 02 01 –
biologicky rozložiteľný odpad, kategória O a odpadov zaradených podľa Katalógu odpadov
s posledných dvojčíslím 99.
Predmetom vydania tohto rozhodnutia bolo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ konanie:
a) v oblasti ochrany ovzdušia
- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia
podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
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c) v oblasti odpadov
- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Integrované
zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný – I.
etapa“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súčasťou ktorého je
schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu
a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení SO 019 REKULTIVÁCIA, č. prílohy
019/2a, vypracovanej pod zákazkovým č. 02/06/SP, autorizovaným stavebným inžinierom Ing.
Oskarom ORSÁGOM, č. osvedčenia H-0115*4-24, podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, z dôvodu stanovenia výšky odvodu na jednotkové množstvo odpadov v Sk
vypočítanej pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy,
- o udelenie súhlasu na vydanie „Prevádzkového poriadku integrovaného zariadenia na
nakladanie s odpadmi Sirník“ z 12/2008“, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003
Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na ktoré nebol
daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá
v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo
ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov
presahujúcu územný obvodu Obvodného úradu životného prostredia Trebišov a súhlasu
na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
d) v oblasti ochrany zdravia ľudí
- o posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v oblasti ochrany zdravia ľudí
podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých
orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska
zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú
inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu
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Doručuje sa:
1. Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., 076 05 Cejkov
2. Obec Sirník, zastúpená starostom obce, Hlavná 152, 076 03 Sírnik
Na vedomie:
1. Obec Sirník, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania,
Hlavná 152, 076 03 Sírnik
2. Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie odpadové hospodárstvo, M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
3. Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna
vodná správa, M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
4. Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana
prírody a krajiny, M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2,
075 01 Trebišov
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Príloha č. 1:

Zoznam druhov odpadov zneškodňovaných na „Integrovanom zariadení na
nakladanie s odpadmi Sirník, pre časť Skládka pre odpad, ktorý nie je
nebezpečný“

Skupina, podskupina, katalógové číslo, názov druhu odpadu, kategória odpadov O – ostatný
_______________________________________________________________________________________
01 ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY
A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA
_______________________________________________________________________________________
01 01
ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV
01 01 01 odpad z ťažby rudných nerastov, O
01 01 02 odpad z ťažby nerudných nerastov, O
01 03
ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA
RUDNÝCH NERASTOV
01 03 06 hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05, O
01 03 08 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07, O
01 04
ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA
NERUDNÝCH NERASTOV
01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07, O
01 04 09 odpadový piesok a íly, O
01 04 10 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07, O
01 04 11 odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07, O
01 04 12 hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11, O
01 04 13 odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07, O
01 05
VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY
01 05 04 vrtné kaly a odpady z vodných vrtov, O
01 05 07 vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06, O
01 05 08 vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06, O
_______________________________________________________________________________________
02 ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA
A RYBÁRSTVA, HYDROPÓNIE A Z VÝROBY A SPRACOVANIA POTRAVÍN
_______________________________________________________________________________________
02 01
ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA
A RYBÁRSTVA
02 01 01 kaly z prania a čistenia, O
02 01 03 odpadové rastlinné tkanivá, O
02 01 04 odpadové plasty (okrem obalov), O
02 01 07 odpady z lesného hospodárstva, O
02 01 09 agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08, O
02 02
ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB A OSTATNÝCH POTRAVÍN
ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU
02 02 01 kaly z prania a čistenia, O
02 02 03 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie, O
02 02 04 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, O
02 03
ODPADY ZO SPRACOVANIA OVOCIA, ZELENINY, OBILNÍN, JEDLÝCH OLEJOV,
KAKAA, KÁVY, AJU A TABAKU; ODPAD Z KONZERVÁRENSKÉHO A TABAKOVÉHO
PRIEMYSLU, VÝROBY KVASNÍC A KVASNIČNÉHO EXTRAKTU, PRÍPRAVY MELASY A
FERMENTÁCIE
02 03 01 kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania, O
02 03 02 odpady z konzervačných činidiel, O
02 03 03 odpady z extrakcie rozpúšťadlami, O
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie, O
02 03 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, O
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ODPADY Z CUKROVARNÍCKEHO PRIEMYSLU
zemina z čistenia a prania repy, O
uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality, O
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, O
ODPADY Z PRIEMYSLU MLIEČNYCH VÝROBKOV
látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie, O
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, O
ODPADY Z PEKÁRENSKÉHO A CUKROVINKÁRSKEHO PRIEMYSLU
materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie, O
odpady z konzervačných činidiel, O
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, O
ODPADY Z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV (OKREM
KÁVY, ČAJU A KAKAA)
02 07 01 odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín, O
02 07 02 odpad z destilácie liehu, O
02 07 03 odpad z chemického spracovania, O
02 07 04 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie, O
02 07 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, O
_______________________________________________________________________________________
03 ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY PAPIERA, LEPENKY, CELULÓZY,
REZIVA A NÁBYTKU
_______________________________________________________________________________________
03 01
ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY REZIVA A NÁBYTKU
03 01 01 odpadová kôra a korok, O
03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako
uvedené v 03 01 04, O
03 03
ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY
03 03 01 odpadová kôra a drevo, O
03 03 02 usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu), O
03 03 07 mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky, O
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu, O
03 03 09 odpad z vápennej usadeniny, O
03 03 10 výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie, O
03 03 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10, O
_______________________________________________________________________________________
04 ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO PRIEMYSLU
_______________________________________________________________________________________
04 01
ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU
04 01 01 odpadová glejovka a štiepenka, O
04 01 07 kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm, O
04 01 09 odpady z vypracúvania a apretácie, O
04 02
ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU
04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér), O
04 02 10 organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky), O
04 02 15 odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14, O
04 02 17 farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16, O
04 02 20 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19, O
04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien, O
04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien, O
02 04
02 04 01
02 04 02
02 04 03
02 05
02 05 01
02 05 02
02 06
02 06 01
02 06 02
02 06 03
02 07
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______________________________________________________________________________________
05 ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU A PYROLÝZNEHO
SPRACOVANIA UHLIA
_______________________________________________________________________________________
05 01
ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY
05 01 10 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09, O
05 01 13 kaly z napájacej vody pre kotly, O
05 01 14 odpady z chladiacich kolón, O
05 01 16 odpady s obsahom síry z odsírovania ropy, O
05 01 17 bitúmen, O
05 06
ODPADY Z PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA
05 06 04 odpad z chladiacich kolón, O
05 07
ODPADY Z ČISTENIA A DOPRAVY ZEMNÉHO PLYNU
05 07 02 odpady obsahujúce síru, O
_______________________________________________________________________________________
06 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV
_______________________________________________________________________________________
06 03
ODPADY Z VSDP SOLÍ, ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV
06 03 16 oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15, O
06 05
KALY ZO SPRACOVANIA KVAPALNÉHO ODPADU V MIESTE JEHO VZNIKU
06 05 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02, O
06 06
ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, ZO SÍRNYCH CHEMICKÝCH
PROCESOV A Z ODSÍROVACÍCH PROCESOV
06 06 03 odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02, O
06 09
ODPADY Z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR A Z CHEMICKÝCH
PROCESOV FOSFORU
06 09 02 troska obsahujúca fosfor, O
06 09 04 odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03, O
06 11
ODPADY Z VÝROBY ANORGANICKÝCH PIGMENTOV A KALÍV
06 11 01 odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika, O
06 13
ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV INAK NEŠPECIFIKOVANÉ
06 13 03 priemyselné sadze, O
_______________________________________________________________________________________
07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV
_______________________________________________________________________________________
07 01
ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP)
ZÁKLADNÝCH ORGANICKÝCH CHEMIKÁLIÍ
07 01 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11, O
07 02
ODPADY Z VSDP PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH VLÁKIEN
07 02 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11, O
07 02 13 odpadový plast, O
07 02 15 odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14, O
07 02 17 odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 070216, O
07 03
ODPADY Z VSDP ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV (OKREM 06 11)
07 03 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11, O
07 04
ODPADY Z VSDP ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU RASTLÍN (OKREM 02 01
08 a 02 01 09), PROSTRIEDKOV NA OCHRANU DREVA (OKREM 03 02) A INÝCH
BIOCÍDOV
07 04 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11, O
07 05
ODPADY Z VSDP FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV
07 05 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11, O
07 05 14 tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13, O
07 06
ODPADY Z VSDP TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV,DEZINFEKČNÝCH A
KOZMETICKÝCH PROSTRIEDKOV
07 06 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11, O
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ODPADY Z VSDP ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH
VÝROBKOV INAK NEŠPECIFIKOVANÝCH
07 07 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11, O
________________________________________________________________________________________
08 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP)
NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH
MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB
________________________________________________________________________________________
08 01
ODPADY Z VSDP A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV
08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11, O
08 01 14 kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13, O
08 01 18 odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17, O
08 02
ODPADY Z VSDP INÝCH NÁTEROVÝCH HMÔT (VRÁTANE KERAMICKÝCH
MATERIÁLOV)
08 02 01 odpadové náterové prášky, O
08 03
ODPADY Z VSDP TLAČIARENSKÝCH FARIEB
08 03 13 odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12, O
08 03 15 kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14, O
08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17, O
08 04
ODPADY Z VSDP LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV (VRÁTANE
VODOTESNIACICH VÝROBKOV)
08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09, O
08 04 12 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11, O
________________________________________________________________________________________
09 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU
________________________________________________________________________________________
09 01
ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU
09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra, O
09 01 08 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo
zlúčeniny striebra, O
09 01 10 jednorazové kamery bez batérií, O
09 01 12 jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11, O
________________________________________________________________________________________
10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV
________________________________________________________________________________________
10 01
ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ (OKREM 19)
10 01 01 popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04), O
10 01 02 popolček z uhlia, O
10 01 03 popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva, O
10 01 05 tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika, O
10 01 07 reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu, O
10 01 15 popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14, O
10 01 17 popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16, O
10 01 19 odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18, O
10 01 21 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20, O
10 01 24 piesky z fluidnej vrstvy, O
10 01 25 odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne, O
10 01 26 odpady z úpravy chladiacej vody, O
10 02
ODPADY ZO ŽELEZIARSKEHO A OCELIARSKEHO PRIEMYSLU
10 02 01 odpad zo spracovania trosky, O
10 02 02 nespracovaná troska, O
10 02 08 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07, O
10 02 10 okuje z valcovania, O
10 02 12 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11, O
10 02 14 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13, O
07 07
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10 02 15 iné kaly a filtračné koláče, O
10 03
ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA
10 03 02 anódový šrot, O
10 03 05 odpadový oxid hlinitý, O
10 03 16 peny iné ako uvedené v 10 03 15, O
10 03 18 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17, O
10 03 20 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19, O
10 03 22 iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) iné ako uvedené
v 10 03 21, O
10 03 24 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23, O
10 03 26 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25, O
10 03 28 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27, O
10 03 30 odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29, O
10 04
ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE OLOVA
10 04 10 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09, O
10 05
ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU
10 05 01 trosky z prvého a druhého tavenia, O
10 05 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach, O
10 05 09 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08, O
10 05 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10, O
10 06
ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE MEDI
10 06 01 trosky z prvého a druhého tavenia, O
10 06 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia, O
10 06 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach, O
10 06 10 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09, O
10 07
ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA A PLATINY
10 07 01 trosky z prvého a druhého tavenia, O
10 07 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia, O
10 07 03 tuhé odpady z čistenia plynov, O
10 07 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach, O
10 07 05 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov, O
10 07 08 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07, O
10 08
ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV
10 08 04 tuhé znečisťujúce látky a prach, O
10 08 09 iné trosky, O
10 08 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10, O
10 08 13 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12, O
10 08 14 anódový šrot, O
10 08 16 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15, O
10 08 18 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17, O
10 08 20 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19, O
10 09
ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV
10 09 03 pecná troska, O
10 09 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 05, O
10 09 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07, O
10 09 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09, O
10 09 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11, O
10 09 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13, O
10 09 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15, O
10 10
ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV
10 10 03 pecná troska, O
10 10 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05, O
10 10 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 07, O
10 10 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09, O
10 10 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11, O
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10 10 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13, O
10 10 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15, O
10 11
ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV
10 11 03 odpadové vláknité materiály na báze skla, O
10 11 05 tuhé znečisťujúce látky a prach, O
10 11 10 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09, O
10 11 12 odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11, O
10 11 14 kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13, O
10 11 16 tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15, O
10 11 18 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17, O
10 11 20 tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19, O
10 12
ODPADY Z VÝROBY KERAMIKY, TEHÁL, OBKLADAČIEK
A DLAŽDÍC A STAVEBNÝCH VÝROBKOV
10 12 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním, O
10 12 03 tuhé znečisťujúce látky a prach, O
10 12 05 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov, O
10 12 06 vyradené formy, O
10 12 08 odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina (po
tepelnom spracovaní), O
10 12 10 tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09, O
10 12 12 odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11, O
10 12 13 kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, O
10 13
ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, PÁLENÉHO VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH
10 13 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním, O
10 13 04 odpady z pálenia a hasenia vápna, O
10 13 06 tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13, O
10 13 07 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov, O
10 13 10 odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09, O
10 13 11 odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10, O
10 13 13 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12, O
10 13 14 odpadový betón a betónový kal, O
________________________________________________________________________________________
11 ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A
INÝCH MATERIÁLOV; ODPADY Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV
________________________________________________________________________________________
11 01
ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A
INÝCH MATERIÁLOV (NAPR. GALVANIZOVANIE, POZINKOVANIE, MORENIE,
LEPTANIE, FOSFÁTOVANIE, ALKALICKÉ ODMASŤOVANIE, ANODIZÁCIA)
11 01 10 kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09, O
11 01 14 odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13, O
11 02
ODPADY Z PROCESOV HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV
11 02 03 odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy, O
11 02 06 odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05, O
11 05
ODPADY Z GALVANICKÝCH PROCESOV
11 05 01 tvrdý zinok, O
11 05 02 zinkový popol, O
________________________________________________________________________________________
12 ODPADY Z TVAROVANIA, FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV
A PLASTOV
________________________________________________________________________________________
12 01
ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV
KOVOV A PLASTOV
12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov, O
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov, O
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov, O
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12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov, O
12 01 05 hobliny a triesky z plastov, O
12 01 13 odpady zo zvárania, O
12 01 15 kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14, O
12 01 17 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16, O
12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20, O
________________________________________________________________________________________
15 ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A
OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ
________________________________________________________________________________________
15 01 OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV)
15 01 03 obaly z dreva, O
15 01 05 kompozitné obaly, O
15 01 06 zmiešané obaly, O
15 02
ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE A OCHRANNÉ
ODEVY
15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02, O
________________________________________________________________________________________
16 ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU
________________________________________________________________________________________
16 01
STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV (VRÁTANE
STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU) A ODPADY Z DEMONTÁŽE
STARÝCH VOZIDIEL A ÚDRŽBY VOZIDIEL (OKREM 13, 14, 16 06 a 16 08)
16 01 12 brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11, O
16 01 19 plasty, O
16 01 20 sklo, O
16 01 22 časti inak nešpecifikované, O
16 02
ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13, O
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15, O
16 03
VÝROBNÉ ŠARŽE A NEPOUŽITÉ VÝROBKY NEVYHOVUJÚCEJ KVALITY
16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03, O
16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05, O
16 05
PLYNY V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH A VYRADENÉ CHEMIKÁLIE
16 05 09 vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08, O
16 06
BATÉRIE A AKUMULÁTORY
16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03, O
16 06 05 iné batérie a akumulátory, O
16 08
POUŽITÉ KATALYZÁTORY
16 08 01 použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu
okrem 16 08 07, O
16 08 03 použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov, inak
nešpecifikované, O
16 08 04 použité katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07, O
16 11
ODPADOVÉ VÝMUROVKY A ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY
16 11 02 výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené
v 16 11 01, O
16 11 04 iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03, O
16 11 06 výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05, O
_______________________________________________________________________________________
17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY
Z KONTAMINOVANÝCH MIEST)
_______________________________________________________________________________________
17 01
BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA
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betón, O
tehly, O
obkladačky, dlaždice a keramika, O
zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06, O
DREVO, SKLO A PLASTY
drevo, O
sklo, O
plasty, O
BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY
bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01, O
KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN)
káble iné ako uvedené v 17 04 10, O
ZEMINA (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH),
KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, O
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, O
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07, O
17 06
IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST
17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03, O
17 08
STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01, O
17 09
INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03, O
_______________________________________________________________________________________
18 ODPADY ZO ZDRAVOTNEJ ALEBO VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI ALEBO S NIMI
SÚVISIACEHO VÝSKUMU (OKREM KUCHYNSKÝCH A REŠTAURAČNÝCH ODPADOV,
KTORÉ NEVZNIKLI Z PRIAMEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI)
________________________________________________________________________________________
18 01
ODPADY Z PÔRODNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI, DIAGNOSTIKY, LIEČBY ALEBO
ZDRAVOTNEJ PREVENCIE
18 01 01 ostré predmety okrem 18 01 03, O
18 01 04 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie
nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky), O
18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08, O
18 02
ODPADY Z VETERINÁRNEHO VÝSKUMU, DIAGNOSTIKY, LIEČBY A PREVENTÍVNEJ
STAROSTLIVOSTI
18 02 01 ostré predmety okrem 18 02 02, O
18 02 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie
nákazy, O
18 02 06 chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05, O
18 02 08 liečivá iné ako uvedené v 18 02 07, O
________________________________________________________________________________________
19 ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO
MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY
________________________________________________________________________________________
19 01
ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU
19 01 02 železné materiály odstránené z popola, O
19 01 12 popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11, O
19 01 14 popolček iný ako uvedený v 19 01 13, O
19 01 16 kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15, O
19 01 18 odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17, O
19 01 19 piesky z fluidnej vrstvy, O
19 02
ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU (VRÁTANE
ODSTRAŇOVANIA CHRÓMU A KYANIDOV, NEUTRALIZÁCIE)
19 02 03 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné O
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03
17 03 02
17 04
17 04 11
17 05
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kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05 O
STABILIZOVANÉ A SOLIDIFIKOVANÉ ODPADY4)
stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04, O
solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06, O
VITRIFIKOVANÝ ODPAD A ODPAD Z VITRIFIKÁCIE
vitrifikovaný odpad, O
ODPADY Z AERÓBNEJ ÚPRAVY TUHÝCH ODPADOV
nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov, O
nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu, O
kompost nevyhovujúcej kvality, O
ODPADY Z ANAERÓBNEJ ÚPRAVY ODPADU
zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov, O
zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu, O
ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ
zhrabky z hrablíc, O
odpad z lapačov piesku, O
kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd, O
kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11, O
kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13, O
ODPADY Z ÚPRAVY PITNEJ VODY ALEBO VODY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE
tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc, O
kaly z čírenia vody, O
kaly z dekarbonizácie, O
použité aktívne uhlie, O
nasýtené alebo použité iontomeničové živice, O
ODPADY ZO ŠROTOVANIA KOVOVÝCH ODPADOV
úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03, O
iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05, O
ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU (NAPR. TRIEDENIA, DRVENIA,
LISOVANIA, HUTNENIA A PELETIZOVANIA) INAK NEŠPECIFIKOVANÉ
19 12 01 papier a lepenka, O
19 12 02 železné kovy, O
19 12 03 neželezné kovy, O
19 12 04 plasty a guma, O
19 12 05 sklo, O
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06, O
19 12 08 textílie, O
19 12 09 minerálne látky (napr. piesok, kamenivo), O
19 12 10 horľavý odpad (palivo z odpadov) O
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v
19 12 11, O
19 13
ODPADY ZO SANÁCIE PÔDY A PODZEMNEJ VODY
19 13 02 odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01, O
19 13 04 kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03, O
19 13 06 kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05, O
________________________________________________________________________________________
20 KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU,
PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU
________________________________________________________________________________________
20 01
SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV (OKREM 15 01)
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, O
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27, O
20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29, O
20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31, O
20 02
ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)
19 02 06
19 03
19 03 05
19 03 07
19 04
19 04 01
19 05
19 05 01
19 05 02
19 05 03
19 06
19 06 04
19 06 06
19 08
19 08 01
19 08 02
19 08 05
19 08 12
19 08 14
19 09
19 09 01
19 09 02
19 09 03
19 09 04
19 09 05
19 10
19 10 04
19 10 06
19 12
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20 02 02
20 02 03
20 03 00
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07

zemina a kamenivo, O
iné biologicky nerozložiteľné odpady, O
INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
zmesový komunálny odpad, O
odpad z trhovísk, O
odpad z čistenia ulíc, O
kal zo septikov, O
odpad z čistenia kanalizácie, O
objemný odpad, O

_________________________________________________________________________________
Príloha č. 2: Zoznam druhov odpadov, s ktorými je prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov
oprávnený nakladať
P.
č.

Katalógové číslo
odpadu/ názov druhu
odpadu/kategória
odpadu N -nebezpečný

1.

13 01 10 –
nechlórované minerálne
hydraulické oleje

2.

3.

4.
5.

Spôsob nakladania s odpadom

Odpady vznikajú pri zabezpečovaní servisných činností prevádzky
skládky odpadov v rámci údržby dopravných mechanizmov, strojných
zariadení a pod. Odpady sú zhromažďované a skladované v kovových
sudoch, ktoré sú umiestnené v kovových záchytných vaničkách
s kovovými roštami v Sklade olejov a PHM, ktorý je umiestnený
v areáli prevádzky. Odpad je následne zneškodňovaný na základe
právoplatnej zmluvy prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať
s predmetnými odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
(ďalej len „oprávnená osoba“).
13 02 05 –
Odpady vznikajú pri zabezpečovaní servisných činností prevádzky
nechlórované minerálne skládky odpadov v rámci údržby dopravných mechanizmov, strojných
motorové, prevodové a
zariadení a pod. Odpady sú zhromažďované a skladované v kovových
mazacie oleje
sudoch, ktoré sú umiestnené v kovových záchytných vaničkách
s kovovými roštami v Sklade olejov a PHM, ktorý je umiestnený
v areáli prevádzky. Odpady sú následne zneškodňované na základe
právoplatnej zmluvy prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať
s predmetnými odpadmi.
15 01 10 Odpad tvoria prázdne obaly z olejov, mazív, farieb, riedidiel,
obaly obsahujúce zvyšky odmasťovadiel a pod., ktoré sú znečistené nebezpečnou látkou. Odpad
nebezpečné látky alebo je dočasne zhromažďovaný a skladovaný v kovových sudoch v Sklade
kontaminované
olejov a PHM. Odpady sú následne zneškodňované na základe
nebezpečnými látkami
právoplatnej zmluvy prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať
s predmetnými odpadmi.
15 01 11 –
kovové obaly
15 02 02 absorbenty, filtračné
materiály vrátane
olejových filtrov inak
nešpecifikovaných,
handry na čistenie,
ochranné odevy
kontaminované
nebezpečnými látkami

Odpad vzniká pri údržbe strojných zariadení (použité olejové filtre,
použité handry na čistenie, znečistené ochranné odevy). Odpad je
dočasne zhromažďovaný a skladovaný v kovových sudoch v Sklade
olejov a PHM, odkiaľ je odovzdávaný na zneškodnenie na základe
právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby.

Vyprodukované
množstvo
odpadu za rok
(t)

0,5
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6.

16 01 07 –
olejové filtre

Odpad vzniká pri operatívnom odstránení poruchy na strojných
zariadeniach, bežne zariadenia sú odovzdávané do externej opravy.
Odpad je dočasne zhromažďovaný a skladovaný v kovových sudoch
v Sklade olejov a PHM, odkiaľ je odovzdávaný na zneškodnenie
na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby.

7.

16 02 13 vyradené zariadenia
obsahujúce nebezpečné
časti iné ako uvedené
v 19 02 09 až 16 02 12

Odpad, ktorý vzniká pri výmene svetelných zdrojov, je skladovaný
v Sklade olejov a PHM, odkiaľ je odovzdávaný na zhodnotenie
na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby.

8.

16 06 01 –
olovené batérie

9.

16 06 02 –
nikel- kadmiové batérie

Odpady vznikajú pri zabezpečovaní servisných činností prevádzky
skládky odpadov v rámci údržby dopravných mechanizmov, strojných
zariadení a pod. Odpady sú zhromažďované a skladované v kovových
sudoch, resp. kontajneroch v Sklade olejov a PHM.
Odpady sú následne zneškodňované na základe právoplatnej zmluvy
prostredníctvom oprávnenej osoby.
Odpad tvoria prázdne obaly, ktoré sú znečistené nebezpečnou látkou.
Odpad je dočasne zhromažďovaný a skladovaný v kovových sudoch
v Sklade olejov a PHM, odpad je následne zhodnocovaný príp.
zneškodňovaný na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom
oprávnenej osoby.

10. 17 04 09 –
kovový odpad
kontaminovaný
nebezpečnými látkami
11. 17 05 03 –
zemina a kamenivo
obsahujúce nebezpečné
látky

Odpad je dočasne zhromažďovaný na mieste vzniku v kovovom
kontajneri. Odpad je následne zneškodňovaný na základe právoplatnej
zmluvy prostredníctvom oprávnenej osoby.

12 19 07 02 –
priesaková kvapalina zo
skládky odpadov
obsahujúca

Obsah zbernej nádrže priesakovej kvapaliny je
podľa potreby
prečerpávaný do telesa skládky odpadov alebo je podľa potreby
odvážaný na zneškodnenie prostredníctvom oprávnenej osoby
na základe zmluvného vzťahu na vhodnú čistiareň odpadových vôd.

Podľa potreby

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 8810-37387/2011/Mil/570050207/Z3

V Košiciach, dňa 27.12.2011

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8, § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 a § 8 ods. 6 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ
a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)
mení
integrované povolenie
vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1562-4950/57/2008/Mil/570050207 zo dňa 22.02.2008 zmenené
IŽP Košice rozhodnutiami č. 7856-29720/2008/Mil/570050207/Z1 zo dňa 10.09.2008 a č. 6112510/2009/Mil/570050207/Z2 dňa 18.02.2009 (ďalej len „integrované povolenie”), ktorým bolo
povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:
„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník,
časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný“
076 03 Sirník
okres Trebišov
prevádzkovateľovi:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o.
Cejkov
31 257 526
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Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ
a) v oblasti odpadov
- udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak držiteľ
odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje
ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu
nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Obvodného úradu životného prostredia
Trebišov a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, podľa § 8
ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti ochrany zdravia ľudí
- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
Integrované povolenie sa mení nasledovne:
1) V bode D. Opatrenia na minimalizáciu, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov z vlastnej
činnosti časť III. integrovaného povolenia sa nahrádza podmienka č. 14 týmto nasledovným
znením:
3. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohe č. 2 integrovaného
povolenia sa udeľuje do 31.01.2015. Prevádzkovateľ je povinný v lehote 3 mesiace pred
ukončením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú skôr
skutočnosti na jeho zmenu, požiadať IŽP Košice o predĺženie jeho platnosti.
Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva
v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie
IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe
konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8, § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 a § 8 ods. 6 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného
povolenia vydaného pre prevádzku „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť
Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný“, 076 03 Sirník, na základe žiadosti prevádzkovateľa
Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o., Cejkov, doručenej na IŽP Košice dňa 31.10.2011.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie
v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia v oblasti odpadov je udelenie zmeny
súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného
úradu životného prostredia Trebišov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ, z dôvodu predĺženia súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a v oblasti ochrany
zdravia ľudí posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
Vzhľadom k tomu, že predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia nebola
zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice nevybral správny poplatok podľa Sadzobníka správnych
poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, pretože pre
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konanie, ktoré sa netýka zmeny v činnosti prevádzky, nie je v sadzobníku správnych poplatkov
v X. časti životné prostredie v položke 171 určený správny poplatok.
IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil
a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníka
konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 8810-32530/57/2011/Mil zo dňa 15.11.2011
(doručeným dňa 24.11.2011) a súčasne podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil
na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu, ktorá uplynula
dňom 25.12.2011.
Nakoľko predmetom zmeny integrovaného povoľovania nie je zmena v činnosti prevádzky, IŽP
Košice upustil od niektorých úkonov (zverejnenia na internetovej stránke a úradnej tabuli a súčasne aj
od ústneho pojednávania) v súlade s ustanovením § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
V rámci zmeny integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti zaslané vyjadrenia účastníka
konania a dotknutých orgánov, v ktorých neboli vznesené žiadne pripomienky a námety:
- Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Trebišov, list č. 570/2011 zo dňa 02.12.2011,
- Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, ŠSOH, list
č. 2011/01145 zo dňa 08.12.2011,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01
Trebišov, list č. A/2011/02696/HŽP zo dňa 21.12.2011.
Súčasťou vydania zmeny integrovaného povolenia boli podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ konania:
a) v oblasti odpadov
- o udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na ktoré
nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá
v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo
ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov
presahujúcu územný obvodu Obvodného úradu životného prostredia Trebišov a súhlasu
na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti ochrany zdravia ľudí
- o posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil, že povolenie
predmetnej zmeny integrovaného povolenia neovplyvňuje stav celkovej ochrany životného prostredia
v zmysle zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
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Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného
povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného
vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní
prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho
zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:
1. Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., 076 05 Cejkov
2. Obec Sirník, zastúpená starostom obce, Hlavná 152, 076 03 Sírnik

Na vedomie:
1. Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, M. R. Štefánika
32, 075 01 Trebišov
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01
Trebišov

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 2700-44003/2018/Bre,Mil/570050207/Z7-SP

Košice 12.12.2018

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(ďalej len „stavebný zákon“), § 3 ods. 3 písm. c) bod 1, bod 4, bod 5, § 3 ods. 3 písm. g),
§ 3 ods. 4, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe
konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)
mení a dopĺňa
integrované povolenie
vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1562-4950/57/2008/Mil/570050207 zo dňa 22.02.2008
zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 7856-29720/2008/Mil/570050207/Z1 zo dňa
10.09.2008, č. 611-2510/2009/Mil/570050207/Z2 zo dňa 18.02.2009, č. 8810-37387/2011/
Mil/570050207/Z3 zo dňa 27.12.2011, č. 4482-27921/2016/Val/570050207/Z4 zo dňa
07.09.2016, č. 7382-3771/2016/Val,Wit/570050207/Z5 zo dňa 19.12.2016, č. 6318-32612/
2017/Bre/570050207/KR-Z5 zo dňa 19.10.2017 a č. 6321-31966/2017/Mil/570050207/Z6
zo dňa 12.10.2017 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie
činnosti v prevádzke:
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník
076 03 Sirník, okres Trebišov
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prevádzkovateľovi:
Obchodné meno: REMKO Sírnik s.r.o.
Sídlo:
Rastislavova 98, 043 46 Košice
IČO:
36 573 345
Dňa 01.07.2018 došlo k zmene prevádzkovateľa. Zmluvné strany: Združenie obcí pre
separovaný zber Zemplín n. o. so sídlom Cejkov 331, 076 05 Cejkov, IČO: 31 257 526
a REMKO Sirník s.r.o. so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 573 345, uzatvorili
dňa 21.06.2018 Dodatok č. 4 k Zmluve o výkone správy majetku zo dňa 10.07.2008,
týkajúcej sa integrovaného zariadenia na nakladanie s s odpadmi Sirník, ktorého predmetom
bol prechod práv a povinností týkajúcich sa prevádzkovania skládky pre odpad, ktorý nie je
nebezpečný na spoločnosť REMKO Sirník, s.r.o., a to počnúc dňom 01.07.2018.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:
a) v oblasti odpadov konanie:
- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní
odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa
zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, súčasťou ktorej je schválenie projektovej dokumentácie
na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej
uzatvorení s názvom „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť
Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia”, vypracovanej
DEPONIA SYSTEM s. r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, autorizovaným stavebným
inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705*Z*A2, pod archívnym
č. 14-DSP-2017/D1 z 09/2017 podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zmena súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písmeno c) bod 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej
následné monitorovanie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
b) v oblasti ochrany prírody a krajiny konanie:
- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) stavebné konanie o povolení stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“ podľa § 3
ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
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Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby
„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad,
ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia ”,
umiestnenej na pozemkoch KN-C parc. č. 582/6, 582/12, 582/13, 582/21, 582/26, 582/27
a 582/37, v katastrálnom území Sirník, ktoré sú podľa výpisu z listov vlastníctva č. 730
vydaných Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom dňa 10.12.2018 vo vlastníctve
spoločnosti Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., Cejkov, IČO: 31 257 526.
V prospech spoločnosti REMKO Sirník s.r.o. so sídlom Rastislavova 98, 043 46
Košice, IČO: 36 573 345, bolo zriadené vecné bremeno na základe dodatku č. 4 k zmluve
o výkone správy uzavretej dňa 21.06.2018 spočívajúceho v práve vstupovať na nehnuteľnosti,
v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosti, ako aj v práve zdržiavať sa
na nehnuteľnostiach za účelom umiestnenia skládky odpadov, jej prevádzkovania,
vykonávania rekultivácie, úprav, údržby a rozširovania skládky odpadov a vykonávania
správy k nehnuteľnostiam, kde sú zahrnuté aj vyššie uvedené pozemky.
stavebníkovi:
Obchodné meno: REMKO Sírnik s.r.o.
Sídlo:
Rastislavova 98, 043 46 Košice
IČO:
36 573 345

Obec Sirník, ako dotknutý orgán, v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného
zákona vydala pod č. 159/2018-010 dňa 29.10.2018 súhlasné záväzné stanovisko
k navrhovanému riešeniu stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník,
časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia”.
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia
a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v záväznom
stanovisku č. 3685/2018-1.7/hp/stan2, 61233/2018 zo dňa 20.11.2018 uviedlo, že návrh
na začatie konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Integrované
zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný“
č. 1562-4950/57/2008/Mil/570050207 zo dňa 22.02.2008 v znení všetkých neskorších
platných zmien na stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník,
časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, I., II., III. etapa, SO 019 Rekultivácia“
je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní, s vydaným záverečným
stanoviskom MŽP SR č. 313/2006-7.3/hp zo dňa 31.05.2006 aj s podmienkami v ňom
uvedenými a s rozhodnutím č. 7930/2018-1.7/hp-R zo dňa 06.08.2018 aj s podmienkami
v ňom uvedenými.
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Projektová dokumentácia stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia” overená
v tomto konaní obsahuje nasledovné časti:
1. Technická správa
2. Situácia zavážania
3. Vzorové rezy a detaily
4. Rezy
5. Situácia rekultivácie
6. Detaily odplynenia
7. Situácia odplynenia
8. Statický posudok
Účelom uskutočnenia navrhovanej stavby je vykonať uzavretie a následne rekultiváciu
povrchu telesa skládky odpadov na nie nebezpečný odpad v rozsahu I., II. a III. etapy.
Navrhovaný spôsob rekultivácie skládky odpadov umožní zmenu kapacity uloženého odpadu
skládky na 422 446,60 m3.

Podmienky na uskutočnenie stavby:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej
Ing. Bohuslavom Katrenčíkom – č. osvedčenia 3705*Z*A2 a Ing. Eduardom Vyskočom,
č. osvedčenia 0029*I3 overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto
rozhodnutia pre stavebníka a obec Sirník. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby
nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny
stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby,
povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou
vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných
geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade
s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných
a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je
povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne
oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou
polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný
prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch
z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať
minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä
zabezpečiť, aby stavenisko:
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a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
života alebo zdravia,
b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz
zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej
ochrany,
c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov
a umiestnenie zariadenia staveniska,
d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí
na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných
predpisov.
5. Prístup k stavbe je zabezpečený z jestvujúcej spevnenej komunikácie.
6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba
alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných
predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný
písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho
určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým
preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní
odo dňa jej začatia.
8. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu
na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
a) označenie stavby,
b) označenie stavebníka,
c) označenie dodávateľa stavby,
d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
e) termín začatia a ukončenia stavby,
f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
9. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa
bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN a dbať
na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody
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spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona
iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu
predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť
a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného
prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53
stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb
a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia
slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
13. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade
s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“).
14. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby
dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné
právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem
vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
15. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov
stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne
minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
16. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie
zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia
stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie
stavby a výkon štátneho stavebného dohľadu.
18. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi
prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej
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dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré
ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
19. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia
stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje
o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
20. Stavebník je povinný stavbu dokončiť v lehote do 31.12.2025 od nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
21. Stavebník je povinný podľa § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález
Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález
nepoškodil alebo nezničil.
22. Dokončenú stavbu resp. časť stavby, ktorá je samostatne užívania schopná, môže
stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
užívať a uviesť do prevádzky len na základe rozhodnutí vydaných IŽP Košice, ktorými
bude povolené užívanie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník,
časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia” na základe
písomného návrhu stavebníka na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
23. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných
záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti
a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov.
24. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby prevádzkovateľ - stavebník
uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej
len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas
uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice
v tomto konaní, k návrhu a žiadosti pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky
č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním
predloží:
a) stavebný denník,
b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby
podpísaný oprávnenými osobami, porealizačné zameranie stavby a pod.),
c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v súlade s platnými právnymi
predpismi a projektovou dokumentáciou stavby,
d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických
požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami
podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z v znení neskorších
predpisov,
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e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov
a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,
f) vyhodnotenie splnenia podmienok
tohto
rozhodnutia
uvedených v časti
I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
g) evidenciu o množstve a druhoch odpadov vzniknutých počas uskutočňovania stavby
a o spôsobe naloženia s odpadmi o ich zhodnotení resp. zneškodnení,
h) súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia po uskutočnení stavby
„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad,
ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia” vydaný príslušným orgánom ochrany
ovzdušia,
i) vyjadrenie Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie,
ŠSOH ku kolaudácii stavby podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
25. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci
povolenia užívania stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení
§ 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
26. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Integrované zariadenie na nakladanie
s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019
Rekultivácia” sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto
rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:
Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky
k uskutočneniu stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka
pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia”.
Zoznam ostatných účastníkov stavebného konania je uvedený v prílohe č. 1, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:
1) V časti II. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky:
- nahrádza sa v bode 1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti znenie bodu a) týmto
nasledovným znením:
a) Priemyselná činnosť je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe
č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“)
pod bodom 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré
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prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu
25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.
- nahrádza sa znenie bodu 2. týmto znením:
2. Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“):
Na prevádzke bude podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vykonávané
zneškodňovanie odpadov činnosťou: D 1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr.
skládka odpadov).
- nahrádza sa znenie bodu 3. týmto znením:
3. Zaradenie skládky odpadov
Prevádzka je zaradená podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní
odpadov a o dočasnom uskladnení kovovej ortuti (ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 372/2015 Z.
z.“) do triedy: skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,
- dopĺňa sa bod 4. v tomto znení:
4. Kategorizácia zdroja znečisťovania ovzdušia
Prevádzka je podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, bodu 6.99 Ostatné priemyselné
technológie a výroby kategorizovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
2) V bode „B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody
a pôdy v prevádzke, časť III. integrovaného povolenia, nahrádza sa znenie prvého
odstavca v bode „1. Charakteristika prevádzky“ týmto nasledovným znením:
1. Charakteristika prevádzky
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý
nie je nebezpečný (ďalej len „skládka odpadov“) o celkovej projektovanej kapacite
422 446 m3 a o prevádzkovanej kapacite I. etapy skládky odpadov (I., II. a III. pole)
205 987 m3, II. etapy skládky odpadov (IV. a V. pole) 109 530 m3, III. etapy skládky
odpadov (VI. a VII. pole) 106 929 m3, je situované na východných svahoch kopca Moľva
v podoblasti Východoslovenská rovina, celok Ondavská rovina, vo vzdialenosti cca 750 m
od zastavaného územia obce Sirník.
3) V bode „B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody
a pôdy v prevádzke“, časť III. integrovaného povolenia, nahrádza sa znenie textu
v bode „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov“ týmto nasledovným znením:
Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov
Skládka odpadov bude po naplnení kapacity jednotlivých etáp uzavretá a rekultivovaná
technickým aj biologickým spôsobom. Postup uzatvárania, rekultivácie skládky odpadov
a následná starostlivosť je určená § 8 vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní
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odpadov a o dočasnom uložení kovovej ortuti a o vykonaní niektorých ustanovení zákona
o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktoré bude pozostávať z:
- odplyňovacej vrstvy - geokompozitu,
- minerálneho tesnenia - geosyntetická bentonitová rohož (GLC) s plošnou, hmotnosťou
nosnej a krycej geotextílie v rohoži minimálne 300 g/m2 a vrstva Na-bentonitu musí byť
minimálne 4 000 g/m2; s obsahom montmorilonitu minimálne 65 %,
- umelej drenážnej vrstvy - drenážny geokompozit s rúrkovou drenážou Draintube 450
FT2 D20 s doplňujúcim drenážnym zásypom z kameňa frakcie 16 - 32 mm,hrúbky 0,2 m,
- rekultivačnej vrstvy - rekultivačná zemina o hrúbke najmenej 1 m, s kvalitou
umožňujúcou realizáciu následnej biologickej rekultivácie a zatrávnenia územia.
4) V bode „A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky pre zneškodňované
odpady a používané média a energie, časť III. integrovaného povolenia, dopĺňajú sa
nové podmienky č. 1.15, č. 1.16 a č. 1.17 v tomto znení:
1.15 Odpad možno skládkovať iba po úprave okrem odpadu, ktorého úprava nie je technicky
možná alebo ktorého úprava nezabezpečí zníženie množstva odpadu ani nezamedzí
ohrozeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia.
1.16 Prevádzkovateľ má zakázané riediť a zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné
hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5 k zákonu č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch.
1.17 Prevádzkovateľ skládky odpadov nesmie disponovať s prostriedkami ÚFR, ktoré ním
boli odvedené na tvorbu ÚFR a pripísané na osobitný účet. Uvedené sa nevzťahuje
na disponovanie s úrokmi ako výnosmi z prostriedkov ÚFR.
5) V bode „A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre zneškodňované odpady
a používané média a energie, časť III. integrovaného povolenia, nahrádza sa znenie
podmienky č. 3.1 týmto nasledovným znením:
3.1 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať len odpady uvedené
v prílohe č. 1 integrovaného povolenia, ktoré spĺňajú nasledovné požiadavky:
a) odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií
uvedených v osobitnom predpise. Limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade
nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad,
ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 372/2015 Z. z.,
b) stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých limitné hodnoty látok
obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu
skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1 vyhláške
MŽP SR č. 372/2015 Z. z. (nesmú sa však ukladať spolu s biologicky rozložiteľným
odpadom, ktorý nie je nebezpečný) sa ukladajú v osobitných častiach skládky
odpadov,
c) komunálne odpady, okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek.
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6) V bode „A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky“,
časť III. integrovaného povolenia, nahrádza sa znenie podmienok č. 4.1, č. 4.2
a č. 4.5 týmto nasledovným znením:
4.1 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:
- s Prevádzkovým poriadkom „Integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi
Sirník“ z 12/2018, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu
odpadového hospodárstva a schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 270044003/2018/Bre,Mil/570050207/Z7-SP zo dňa 12.12.2018,
- s „Technologickým reglementom, integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi
Sirník“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu
odpadového hospodárstva,
- s projektom stavby.
4.2

Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov zneškodňovať odpady uvedené
v prílohe č. 1 integrovaného povolenia, za dodržania nasledovných technickoprevádzkových parametrov:
Tabuľka č. 1

Etapa
skládky
odpadov

Technicko-prevádzkové parametre prevádzky
Maximálna kóta
Výškové rozpätie
uloženého odpadu
telesa skládky
pred
odpadov po jej
Výmera etapy Kapacita etapy
uzavretím a
uzavretí a
rekultiváciou
rekultivácii

I. etapa
II. etapa
III. etapa

123,49 m n. m. 123,99 m n. m.

125,00 m n. m. 125,50 m n. m.

14 142,8 m²

205 987,00 m³

9 210,00 m2

109 530,00 m3

8 810,00 m2

106 929,00 m3

4.5 Prevádzkovateľ nesmie vykonávať skládkovanie:
1. kvapalných odpadov,
2. odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce,
vysoko horľavé alebo horľavé,
3. odpadov zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové
číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch, spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla
nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
4. odpadové pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál
pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším
priemerom ako 1 400 mm,
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5. odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie
podľa prílohy č. 5 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
6. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
7. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
8. biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky
rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov
po dotriedení.
7) V bode „A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky“,
časť III. integrovaného povolenia, dopĺňa sa nová podmienka č. 4.15 v tomto znení:
4.15 Prevádzkovateľ nesmie vykonávať skládkovanie:
1. kvapalných odpadov,
2. odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce,
vysoko horľavé alebo horľavé,
3. odpadov zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové
číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch, spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla
nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
4. odpadové pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál
pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším
priemerom ako 1 400 mm,
5. odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie
podľa prílohy č. 5 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
6. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
7. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
8. biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky
rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov
po dotriedení.
8) Znenie bodu „K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä
na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého
stavu“, časť III. integrovaného povolenia sa nahrádza týmto znením:
1. Uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné
monitorovanie je povolené len na základe povolenia IŽP Košice ako správneho orgánu
v integrovanom povoľovaní.
2.

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity skládky odpadov túto
uzavrieť, rekultivovať a monitorovať a zabezpečovať starostlivosť o skládku odpadov
po jej uzavretí v zmysle schválenej projektovej dokumentácie s názvom „Integrované

strana 13 k rozhodnutiu č. 2700-44003/2018/Bre,Mil/570050207/Z7-SP

zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je
nebezpečný - SO 019 Rekultivácia”, vypracovanej DEPONIA SYSTEM s. r.o., Holíčska
13, 851 05 Bratislava, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom
Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705*Z*A2, pod archívnym č. 14-DSP-2017/D1 z 09/2017:
a) v prvej etape zabezpečiť úpravu telesa skládky odpadov do stanoveného tvaru,
b) v druhej na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa je povinný zabezpečiť
uloženie jednotlivých vrstiev uzavretia a rekultivácie v nasledujúcom zložení:
- odplyňovacia vrstva – geokompozit,
- minerálne tesnenie – geosyntetická bentonitová rohož (GLC) s plošnou hmotnosťou
nosnej a krycej geotextílie v rohoži minimálne 300 g/m2 a vrstva Na-bentonitu musí
byť minimálne 4 000 g/m2; s obsahom montmorilonitu minimálne 65%,
- umelá drenážna vrstva – drenážny geokompozit s rúrkovou drenážou Draintube 450
FT2 D20 s doplňujúcim drenážnym zásypom z kameňa frakcie 16-32 mm, hrúbky
0,2 m,
- rekultivačná vrstva – rekultivačná zemina o hrúbke najmenej 1 m s kvalitou
umožňujúcou realizáciu následnej biologickej rekultivácie a zatrávnenia územia.
3. Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky odpadov (drenážny systém,
nádrž priesakových kvapalín, monitorovacie vrty, zariadenie k zberu skládkového plynu)
musia zostať v činnosti i po uzatvorení skládky odpadov minimálne po dobu trvania
monitorovania skládky odpadov po jej uzavretí.
9) V celom integrovanom povolení sa mení:
- pojem škodlivá a obzvlášť škodlivá látka na pojem znečisťujúca látka v príslušných
tvaroch.
Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva
v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie
IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3
písm. c) bod 1, bod 4, bod 5, § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení
stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad,
ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“, umiestnenej na pozemkoch KN-C
parc. č. 582/6, 582/12, 582/13, 582/21, 582/26, 582/27 a 582/37, v katastrálnom území Sirník,
na základe žiadosti prevádzkovateľa Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o.,
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076 05 Cejkov, IČO: 31 257 526 v. z. KOSIT a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice,
IČO: 36 205 214 a stavebníka REMKO Sírnik s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice,
IČO: 36 573 345 doručenej IŽP Košice dňa 05.12.2017, doplnenej v dňoch
06.12.2017, 30.01.2018, 17.09.2018 a 18.10.2018.
Dňa 01.07.2018 došlo k zmene prevádzkovateľa. Zmluvné strany: Združenie obcí
pre separovaný zber Zemplín n. o. so sídlom Cejkov 331, 076 05 Cejkov, IČO: 31 257 526
a REMKO Sirník s.r.o. so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 573 345, uzatvorili
dňa 21.06.2018 Dodatok č. 4 k Zmluve o výkone správy majetku zo dňa 10.07.2008,
týkajúcej sa integrovaného zariadenia na nakladanie s s odpadmi Sirník, ktorého predmetom
bol prechod práv a povinností týkajúcich sa prevádzkovania skládky pre odpad, ktorý nie je
nebezpečný na spoločnosť REMKO Sirník, s.r.o., a to počnúc dňom 01.07.2018.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne
konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného
povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka
správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.
IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná
v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Vzhľadom na to,
že uvedené nedostatky je potrebné odstrániť, IŽP Košice konanie v predmetnej veci prerušil
a súčasne určil lehotu na doplnenie žiadosti v potrebnom rozsahu (do doby nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2016 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení
neskorších
predpisov).
Žiadateľ
doplnil
podanú
žiadosť
v dňoch
06.12.2017, 30.01.2018, 17.09.2018 a 18.10.2018.
Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena
v činnosti prevádzky a IŽP Košice sú dobre známe pomery staveniska, IŽP Košice v súlade
s § 11 ods. 9 a 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil
od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitosti žiadosti
podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
K žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzkovateľ – stavebník
doložil nasledovné doklady:
- Projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie stavby „Integrované zariadenie
na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019
Rekultivácia“, september 2017, ev. č. 14 – DSP -2017/D1,
- Prevádzkový poriadok skládky odpadov,
- Prepočet nákladov na uzavretie a rekultiváciu skládky,
- Právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 7930/2018-1.7/hp-R zo dňa
06.08.2018,
- Vyhodnotenie pripomienok zo záverečného stanoviska č. 313/06-7.3/hp zo dňa 31.05.2006,
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- Vyhodnotenie pripomienok Rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. 7930/20181.7/hp-R zo dňa 06.08.2018,
- Stanovisko projektanta k posúdeniu projektu technickou inšpekciou,
- Splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby,
- vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- Výpis z listu vlastníctva č. 730 zo dňa 21.09.2015,
- Kópiu katastrálnej mapy zo dňa 06.12.2017,
- Vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- Splnomocnenie spoločnosti REMKO Sirník s.r.o. na zastupovanie v konaní pre spoločnosť
KOSIT a.s. zo dňa 05.12.2017,
- Poverenie Ing. Tomáša Čerevku zo dňa 22.01.2016.
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia bola žiadosť
prevádzkovateľa - stavebníka:
a) v oblasti odpadov konanie:
- o udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb,
v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c)
bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, súčasťou ktorej je schválenie projektovej
dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzatvorení s názvom „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia”,
vypracovanej DEPONIA SYSTEM s. r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, autorizovaným
stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705*Z*A2, pod
archívnym
č. 14-DSP-2017/D1 z 09/2017 podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- o udelenie zmeny súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia
na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3
písmeno c) bod 4 zákonač. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie
a jej následné monitorovanie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
b) v oblasti ochrany prírody a krajiny konanie:
- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) stavebné konanie o povolení stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“ podľa § 3
ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Stavba bude umiestnená na pozemkoch KN-C parc. č. 582/6, 582/12, 582/13, 582/21,
582/26, 582/27 a 582/37, v katastrálnom území Sirník, ktoré sú podľa výpisu z listov
vlastníctva č. 730 vydaných Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom
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dňa 10.12.2018 vo vlastníctve spoločnosti Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o.,
Cejkov, IČO: 31 257 526.
V prospech spoločnosti REMKO Sirník s.r.o. so sídlom Rastislavova 98, 043 46
Košice, IČO: 36 573 345, bolo zriadené vecné bremeno na základe Dodatku č. 4 k Zmluve
o výkone správy uzavretej dňa 21.06.2018 spočívajúceho v práve vstupovať na nehnuteľnosti,
v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosti, ako aj v práve zdržiavať sa
na nehnuteľnostiach za účelom umiestnenia skládky odpadov, jej prevádzkovania,
vykonávania rekultivácie, úprav, údržby a rozširovania skládky odpadov a vykonávania
správy k nehnuteľnostiam, kde sú zahrnuté aj vyššie uvedené pozemky.
Obec Sirník, ako dotknutý orgán, v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného
zákona vydala pod č. 159/2018-010 dňa 29.10.2018 súhlasné záväzné stanovisko
k navrhovanému riešeniu stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník,
časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia”.
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia
a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v záväznom
stanovisku č. 3685/2018-1.7/hp/stan2, 61233/2018 zo dňa 20.11.2018 uviedlo, že návrh
na začatie konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Integrované
zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný“
č. 1562-4950/57/2008/Mil/570050207 zo dňa 22.02.2008 v znení všetkých neskorších
platných zmien na stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník,
časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, I., II., III. etapa, SO 019 Rekultivácia“
je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní, s vydaným záverečným
stanoviskom MŽP SR č. 313/2006-7.3/hp zo dňa 31.05.2006 aj s podmienkami v ňom
uvedenými a s rozhodnutím č. 7930/2018-1.7/hp-R zo dňa 06.08.2018 aj s podmienkami
v ňom uvedenými.
IŽP Košice po posúdení doplnenej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec
a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 2700-35764/57/2018/Bre,Mil/Z7-SP zo dňa
19.10.2018.
IŽP Košice v súlade s ustanovením § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
a § 61 ods. 4 stavebného zákona upovedomil účastníkov konania t. j. osoby, ktoré majú
vlastnícke alebo iné právo k pozemkom parc. č. KNC 582/15, 582/16 a KNE 2188, 2190,
2191, 2193, 2194, 2197-2207, 2209, 2210, 2212-2217, 2219, 2220, 2221, 2224, 2225, 2409,
2530, 2539, 2540, 2543, 2544, 2545, 2556-2560, 2563, 2566, 2567, 2571-2575, 2578, 2579,
2580, 2582, 2583, 2585, 2586 v katastrálnom území Sírnik, ktorých práva k nim môžu
uskutočnením stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť
Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“ dotknutí, o začatí
konania doručením formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na úradnej tabuli IŽP
Košice a na úradnej tabuli obce Sírnik, prípadne aj iným spôsobom v mieste obvyklým. Dňom
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doručenia upovedomenia o začatí konania bol 15. deň vyvesenia predmetného upovedomenia
o začatí konania. Upovedomenie o začatí konania bolo vyvesené na úradnej tabuli IŽP Košice
v lehote od 23.10.2018 do 07.11.2018 a na úradnej tabuli obce Sírnik v lehote od 25.10.2018
do 12.11.2018. IŽP Košice neboli v určenej lehote t. j. do 09.11.2018 ani do dňa vydania
tohto rozhodnutia doručené žiadne pripomienky a námety zo strany vyššie uvedených
účastníkov konania.
V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo
doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.
V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie
o povolení stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre
odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia” boli k predloženej žiadosti zaslané
a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov
a predložené tieto ďalšie doklady:
- súhlasné záväzné stanovisko Obec Sirník č. 159/2018-010 zo dňa 29.10.2018,
- stanovisko na účely stavebného konania Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Košiciach, ev. č. KRHZ-KE-OPP-249-001/2018 zo dňa 06.02.2018
bez pripomienok,
- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove,
č. A/2018/01036-02 zo dňa 26.10.2018 bez pripomienok,
- záväzné stanovisko MŽP SR, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie,
č. 3685/2018-1.7/hp/stan2, 61233/2018 zo dňa 20.11.2018 bez pripomienok.
K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie
o povolení stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka
pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia” neboli vznesené žiadne
pripomienky ani námety.
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3, § 3 ods. 4 a § 8
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:
a) v oblasti odpadov konanie:
- o udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb,
v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c)
bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, súčasťou ktorej je schválenie projektovej
dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzatvorení s názvom „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia”,
vypracovanej DEPONIA SYSTEM s. r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, autorizovaným
stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705*Z*A2,
pod archívnym č. 14-DSP-2017/D1 z 09/2017 podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
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-

o udelenie zmeny súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia
na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3
písmeno c) bod 4 zákonač. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie
a jej následné monitorovanie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
b) v oblasti ochrany prírody a krajiny konanie:
- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) stavebné konanie o povolení stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“ podľa § 3
ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice požiadal Ministerstvo životného prostredia SR, listom
č. 2700-40238/57/2018/Bre,Mil/Z7-SP zo dňa 22.11.2018 o predĺženie lehoty o 90 dní
na vydanie predmetného rozhodnutia podľa § 19 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov
a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil,
že uskutočnenie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka
pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia ” nie je v rozpore s verejnými
záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim
užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva
a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná
autorizovanými stavebnými inžiniermi.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia
účastníka konania a dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného
povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Toto rozhodnutie sa pre účastníkov konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné
právo k pozemkom parc. č. KNC 582/15, 582/16 a KNE 2188, 2190, 2191, 2193, 2194,
2197-2207, 2209, 2210, 2212-2217, 2219, 2220, 2221, 2224, 2225, 2409, 2530, 2539, 2540,
2543, 2544, 2545, 2556-2560, 2563, 2566, 2567, 2571-2575, 2578, 2579, 2580, 2582, 2583,
2585, 2586 v katastrálnom území Sirník, ktorých práva k nim môžu uskutočnením zmeny
stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“ pred jej dokončením,
v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a § 69 ods. 2 stavebného
zákona doručuje aj formou verejnej vyhlášky vyvesenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli
IŽP Košice a obce Sírnik, prípadne aj na inom verejne prístupnom mieste obvyklým
spôsobom. Deň doručenia tohto rozhodnutia pre vyššie uvedených účastníkov konania je
15. deň vyvesenia verejnej vyhlášky.
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Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú
inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice
odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia
účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych
opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť
preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

(pečiatka, podpis)

(pečiatka, podpis)

Doručuje sa:
1. Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., 076 05 Cejkov 331
2. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
3. Obec Sirník, Hlavná 152, 076 03 Sírnik
4. REMKO Sírnik, Rastislavova 98, 043 46 Košice
5. Ing. Bohuslav Katrenčík, Holičská 13, 851 05 Bratislava 5
6. Ing. Eduard Vyskoč, Ožvoldíkova 2, 841 02 Bratislava
7. Vlastníci susedných pozemkov KNC 582/15, 582/16 a KNE 2188, 2190, 2191, 2193,
2194, 2197-2207, 2209, 2210, 2212-2217, 2219, 2220, 2221, 2224, 2225, 2409, 2530,
2539, 2540, 2543, 2544, 2545, 2556-2560, 2563, 2566, 2567, 2571-2575, 2578, 2579,
2580, 2582, 2583, 2585, 2586 v katastrálnom území Sirník, ktorých práva k nim môžu byť
dotknuté uskutočnením stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník,
časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“ – verejná
vyhláška
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Na vedomie:
1. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH,
M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia
a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie
Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Obec Sírnik, stavebný úrad, Hlavná 152/21, 076 03 Sírnik
4. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4,
040 01 Košice
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2,
075 01 Trebišov
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Príloha č. 1
Zoznam ostatných účastníkov stavebného konania:
1. Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., 076 05 Cejkov 331
2. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
3. Ing. Bohuslav Katrenčík, Holičská 13, 851 05 Bratislava 5
4. Ing. Eduard Vyskoč, Ožvoldíkova 2, 841 02 Bratislava
5. Vlastníci susedných pozemkov KNC 582/15, 582/16 a KNE 2188, 2190, 2191, 2193,
2194, 2197-2207, 2209, 2210, 2212-2217, 2219, 2220, 2221, 2224, 2225, 2409, 2530,
2539, 2540, 2543, 2544, 2545, 2556-2560, 2563, 2566, 2567, 2571-2575, 2578, 2579,
2580, 2582, 2583, 2585, 2586 v katastrálnom území Sirník, ktorých práva k nim môžu
byť dotknuté uskutočnením stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“ – verejná
vyhláška

