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R O Z H O D N U T I E 
 

 
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 a 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. a bod 7. v spojení     
s   § 8  ods. 7  a  § 17  ods. 1   zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ   na základe vykonaného konania 
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“) 

 
                                                         v y d á v a  
 

zmenu integrovaného povolenia č. j. 92/9-OIPK/2004-Ha, č. i. 750040103 zo dňa 22.04.2004 
zmeneného rozhodnutím č. 2518/229-OIPK/2005-Be/750040103/z1 zo dňa 30.12.2005, ktorým 
bola povolená činnosť v prevádzke:   
Skládka odpadov Myslina – Lúčky, nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. KN 5363/13, 
5363/14, 5363/16 až 5363/20 v k. ú. mesta Humenné a na pozemkoch parc. č. 399/12, 399/15 až 
399/20, 399/27 a 399/28  v k. ú. obce Myslina, 
   
prevádzkovateľovi:  EKOSERVIS, s.r.o. Humenné 
   Kukorelliho 34, 066 01  Humenné 

Humenné 
IČO:     31 699 804 
 
na činnosť kategorizovanú v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu č. 245/2003 
Z. z. o IPKZ pod bodom:  
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.  
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      Integrované povolenie č. j. 92/9-OIPK/2004-Ha, č. i. 750040103 zo dňa 22.04.2004 zmenené 

rozhodnutím č. 2518/229-OIPK/2005-Be/750040103/z1 zo dňa 30.12.2005 sa mení a dopĺňa: 
 
Časť I. na strane 2 sa dopĺňa o odsek, ktorý znie: 

IŽP Košice podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ udeľuje súhlas 
na vydanie Prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre skládku 
odpadov Skládka odpadov Myslina – Lúčky,  vypracovaného v 09/2006.  
 
 
Bod 1.2.22 v časti II. na strane 6 znie: 
Prevádzkovateľ   je   oprávnený  na skládke odpadov  skládkovať len: 
a)  odpady zaradené v Katalógu 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: 

 
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. 

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 
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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:  

 
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, podľa zoznamu  uvedeného  
v prílohe č. 1,  ktorá  tvorí neoddeliteľnú  súčasť   tohto   rozhodnutia. 

 
   Bod 1.2.30 v časti II. na strane 6 sa dopĺňa v znení: 

Prevádzkovateľ je povinný v prípade zmien v prevádzke skládky odpadov prispôsobiť 
prevádzkový poriadok skládky odpadov týmto zmenám. 
 
Príloha č. 1 na str. 28 sa dopĺňa 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), kategórie O – ostatný. 

 
 

 Rozhodnutie č. j. 92/9-OIPK/2004-Ha, č. i. 750040103 zo dňa 22.04.2004 zmenené 
rozhodnutím č. 2518/229-OIPK/2005-Be/750040103/z1 zo dňa 30.12.2005, s výnimkou zmien 
uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu. 
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O d ô v o d n e n i e 

 
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 a 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“), 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 vydáva zmenu  
integrovaného rozhodnutia č. j. 92/9-OIPK/2004-Ha, č. i. 750040103 zo dňa 22.04.2004 
zmeneného rozhodnutím č. 2518/229-OIPK/2005-Be/750040103/z1 zo dňa 30.12.2005, ktorým  
bola povolená činnosť v prevádzke Skládka odpadov Myslina - Lúčky, na základe žiadosti 
prevádzkovateľa EKOSERVIS, s.r.o., Kukorelliho 34, 066 01 Humenné, IČO: 31 699 804 zo dňa 
06.06.2006. Podanie žiadosti o vydanie zmeny rozhodnutia v integrovanom povoľovaní jestvujúcej 
prevádzky bolo spoplatnené poplatkom vo výške 5 000 Sk prevodom na účet SIŽP, na základe 
žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 06.06.2006, v  súlade s položkou 171a písm. b) Sadzobníka 
správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov. 
        Predmetom žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia  č. j. 92/9-OIPK/2004-Ha,  
č. i. 750040103 zo dňa 22.04.2004 zmeneného rozhodnutím č. 2518/229-OIPK/2005-
Be/750040103/z1 zo dňa 30.12.2005  bolo rozšírenie zoznamu odpadov, uvedených v prílohe č. 1 
k predmetnému rozhodnutiu,  o  odpady zaradené podľa Katalógu odpadov pod katalógovým č.: 
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), kategórie O – ostatný  

18 02 03 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám 
z hľadiska prevencie nákazy, kategórie O- ostatný. 

 
IŽP Košice  predmetnú žiadosť posúdil a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona              

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté 
orgány verejnej správy o začatí konania listom  č. 2140/304-zk-OIPK/2006-Be/5700400103/Z2   
zo dňa 03.07.2006. IŽP Košice zároveň požiadal dotknuté mesto Humenné a dotknutú obec 
Myslina, aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2  písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ 
zverejnili podstatné údaje o podanej žiadosti, prevádzkovateľovi a prevádzke na svojej úradnej 
tabuli na dobu 15 dní a zverejnili výzvu osobám (zverejnená v meste Humenné od 10.07.2006       
do 21.08.2006 a v obci Myslina od 10.07.2006 do 15.08.2006), ktoré majú právo byť zúčastnenou 
osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť ku žiadosti.   
V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia na príslušnej úradnej tabuli Mesta Humenné a obce 
Myslina, v mieste obvyklým spôsobom, nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené 
vyjadrenie verejnosti  k prerokovávanej veci. 

 
IŽP Košice zároveň v súlade s ustanovením § 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 IŽP Košice od 04.07.2006 do 04.08.2006 a súčasne  
aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej 
osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej  veci. V  určenej lehote 30 dní 
sa verejnosť k  žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nezvolal verejné 
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zhromaždenie občanov  a v  súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ nariadil pre účastníkov 
konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie.  

          
Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 25.08.2006, na ktorom sa zúčastnili 

prevádzkovateľ, zástupca mesta Humenné, starosta obce Myslina, dotknuté orgány a IŽP Košice, 
bola prerokovaná žiadosť a v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ 
a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť 
svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich 
zistenia pred vydaním rozhodnutia.  

V rámci ústneho konania boli prerokované písomné námety účastníkov konania, dotknutých 
orgánov:   
-   Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom  vo svojom vyjadrení   č. 

06/0144-2      zo dňa 07.08.2006 uvádza, že predmetná zmena nie je v rozpore s požiadavkami 
ustanovenými v zákone         č. 126/2006 Z. z.  o  verejnom zdravotníctve  a  o  zmene a doplnení 
niektorých zákonov  a  v  predpisoch  vydaných na jeho vykonanie, 

- Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, ŠSOH  vo svojom vyjadrení  č. 2006/00822-
002  zo dňa 31.07.2006 uvádza, že nemá námietky voči vydaniu  zmeny integrovaného 
povolenia,  

- Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, ŠSOPaK vo svojom vyjadrení č. OPaK-
06/0825-002HJ zo dňa 19.07.2006 uvádza, že nemá námietky voči vydaniu zmeny 
integrovaného povolenia. 

- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Riaditeľstvo odštepného závodu Košice      
vo svojom stanovisku zn. 4998/2006/49212-Cha zo dňa 17.07.2006 uvádza, že nemá námietky 
voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia. 

 
Prevádzkovateľ na ústnom pojednávaní požadoval, aby zo žiadosti o povolenie predmetnej 

zmeny bol vyňatý odpad katalógového č. 18 02 03 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie 
nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, kategórie O – ostatný, čomu 
IŽP Košice vyhovel.  

 
         IŽP Košice prevádzkovateľa na ústnom konaní vyzval, aby v lehote do 22.09.2006 predložil 
aktualizovaný prevádzkový poriadok prispôsobený zmenám, ktoré boli predmetom tohto konania  
a  požiadavkám vyhl. MŽP SR č. 599/2005 Z. z., ktorou bola novelizovaná vyhl. MŽP SR            
č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších 
predpisov, ktorou sa stanovili kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládku odpadu, čo 
prevádzkovateľ v stanovenej lehote doložil.  
 
        IŽP Košice súčasne od prevádzkovateľa požadoval v lehote do 22.09.2006 vykonanie analýzy 
odpadu katalógového č. 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), kategórie O – ostatný, v súlade s požiadavkami  
vyhl. MŽP SR č.  599/2005 Z. z., ktorou bola novelizovaná vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z.         
o  vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktorou sa 
stanovili kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládku odpadu, čo prevádzkovateľ 
v stanovenej lehote doložil. 
 
        Ostatní  účastníci konania a dotknuté orgány nepredložili ďalšie pripomienky a námety.  

 
   IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov 

konania a dotknutých orgánov podľa ustanovení § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
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zistil, že povolenie predmetnej zmeny  nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia, 
prevádzka bude spĺňať požiadavky z hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany životného prostredia 
v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručuje sa: 
1. EKOSERVIS, s.r.o., Kukorelliho 34, 066 01 Humenné 
2. Mesto Humenné v zastúpení primátorom, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné  
3. Obec Myslina v zastúpení starostom, 066 01 Myslina 
 
Na vedomie: 
1. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom,  ŠSOH, ŠVS, ŠSOPaK 
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
3. SVP š.p., OZ Košice  
 


