SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 7004-26689/2012/Mil/750040103/Z5

V Košiciach, 17.10.2012

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 § 21 ods. 2, § 8 ods. 2) písm. b) bod 3, § 8 ods. 2) písm. c) bod 1
a 3 a podľa § 8 ods. 6 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“)
mení a dopĺňa
integrované povolenie
vydané IŽP Košice rozhodnutím č. j. 92/9-OIPK/2004-Ha, č. i. 750040103 zo dňa 22.04.2004
zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 2518/229-OIPK/2005-Be/750040103/z1 zo dňa 30.12.2005,
č. 2140/304-OIPK/2006-Mi/750040103/Z2 zo dňa 09.10.2006, č. 3397-16727/2009/Hut/
750040103/Z3 zo dňa 20.05.2009 a č. 6221-19286/2010/Mil/750040103/Z4 zo dňa 22.06.2010
(ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzky:
„A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky“
„B. Dekontaminačné stredisko“
Myslina–Lúčky
Okres Humenné
prevádzkovateľovi:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

EKOSERVIS, s.r.o. Humenné
Kukorelliho 34, 066 01 Humenné
31 699 804
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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 povrchových a podzemných vôd
- zmena 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,
b) v oblasti odpadov
- 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 § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zhodnocovanie
odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 2 a bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
Integrované povolenie sa po preskúmaní mení a dopĺňa nasledovne:
1) V časti II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach
na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.1 Podrobnosti o technických
zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke „A. Skládka odpadov
Myslina – Lúčky“ nahrádza sa pôvodné znenie prvých dvoch odstavcov textu týmto
znením:
Skládka o kapacite 260 000 m3 je vybudovaná ako nadzemná, s obvodovými hrádzami
z východu, juhu a severu a situovaná v lokalite, kde sa nenachádzajú žiadne chránené ani
záujmové územia ani iné citlivé oblasti.
Na skládke odpadov sú uvedené do trvalého užívania štyri kazety:
- 1. a 2. kazeta kolaudačným rozhodnutím č. 2000/30390-002-SE zo dňa 20.10.2000 vydaným
Okresným úradom v Humennom, odbor životného prostredia,
- 3. a 4. kazeta kolaudačným rozhodnutím č. 2004/298 zo dňa 01.12.2004 vydaným obcou
Myslina.
2) V časti II. Záväzné podmienky, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody
a pôdy v prevádzke Skládka odpadov, Všeobecné podmienky, „A. Skládka odpadov
Myslina – Lúčky“ nahrádzajú sa podmienky č. 1.2.14, 1.2.16, 1.2.19 a č. 1.2.28 týmto
znením:
1.2.14 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať
účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie,
rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením
havárie alebo obmedzenie dôsledkov havárie.
1.2.16 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov
účelovej finančnej rezervy vypočítanú v súlade s ustanovením § 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“) na vytvorený
osobitný účet do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
1.2.19 Prevádzkovateľ požiada o udelenie súhlasu podľa bodu 1.2.17 integrovaného povolenia, ak
naplnenosť časti skládky odpadov I., II. III. a IV. kazety dosiahne hodnotu 260 000 m3
zneškodnených odpadov. Účelová finančná rezerva ku dňu podania žiadosti o udelenie
súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej
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následné monitorovanie musí dosiahnuť výšku celkových nákladov na uzavretie,
rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po uzavretí.“
1.2.28 Prevádzkovateľ je oprávnený skládku prevádzkovať do naplnenia jej kapacity
t. j. 260 000 m³ uložených odpadov.“
3) V časti II. Záväzné podmienky, 3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím
najlepších dostupných techník, „A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky“ nahrádza sa
znenie podmienky č. 3.5 týmto znením:
3.5 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 vhodnými na prekrývanie odpadov. Minimálna hrúbka
prekrytia je 0,1 m.“
4) V časti II. Záväzné podmienky, 1.3 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody
a pôdy v prevádzke „B. Dekontaminačné stredisko“, Podmienky pre zhodnocovanie
odpadov
- rušia sa podmienky č. 1.3.17 a 1.3.18,
- dopĺňa sa za podmienku č. 1.3.20 nová podmienka č. 1.3.21 v tomto znení:
1.3.21 Prevádzkovateľ je oprávnený s odpadmi po procese biodegradácie nakladať v súlade
so závermi odborného posúdenia pre jednotlivé zakládky resp. združené zakládky.
V prípade možnosti jeho využitia na poľnohospodárske účely, je prevádzkovateľ povinný
vykonať jeho posudzovanie a hodnotenie v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu
parametrov a stanovenými metódami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 citovaného zákona.
5) V časti II. Záväzné podmienky, 3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím
najlepších dostupných techník, „A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky“
- nahrádza sa podmienka č. 3.3 týmto znením:
3.3 Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zaviazať dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov
na skládku v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými
sieťami proti roznášaniu odpadov po okolí.
- ruší sa podmienka č. 3.15.
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6) V časti II. Záväzné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a
podávanie správ „A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky“ nahrádza sa znenie podmienok
č. 9.3 a 9.4 týmto znením:
9.3 Monitorovanie (kontrola) kvality podzemných vôd
9.3.1 Monitorovanie kvality podzemných vôd vo vrtoch skládky odpadov bude uskutočňované
tak, ako je to uvedené nasledujúcej tabuľke:
Ukazovatele znečistenia

Metóda
analýzy/Technika
teplota, farba, zápach, zákal, pH, 4 x za rok s frekvenciou
určené
vodivosť, NH4+, CHSKMn
3 mesiace
akreditovaným
laboratóriom
CN-celk, EOX, RL105, PAL-A, TOC, 1 x za rok
2) 3)
určené
NEL, fenoly, fenoly, fluoridy, Pb, Hg,
akreditovaným
Cd, As, Crcelk, úroveň hladiny
laboratóriom
1) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom s periódou merania
3 mesiace (I. II. III. IV. štvrťrok).
2) Merania budú vykonávané v monitorovacích vrtoch skládky MS1, MS2, MS3.
3) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom s periódou 1 rok
(III. štvrťrok).
Frekvencia

Podmienky
merania
1) 2)

9.3.2 Monitorovanie (kontrola) kvality podzemných vôd vo vrtoch dekontaminačného strediska
bude uskutočňované tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke :
Ukazovatele znečistenia

Metóda
analýzy/Technika
pH, NO3+, Cl-, NEL, 4)
5)
určené
CHSKMn
akreditovaným
laboratóriom
4) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom s periódou 1 rok.
5) Merania budú vykonávané v monitorovacích vrtoch dekontaminačného strediska S1, S4
akreditovaným laboratóriom.
Frekvencia

Podmienky merania

9.4 Monitorovanie (kontrola) kvality priesakovej kvapaliny
Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny bude uskutočňované tak, ako je to uvedené
v nasledujúcej tabuľke:
Ukazovatele znečistenia

Frekvencia

pH, vodivosť, NH4+

4 x za rok s frekvenciou
3 mesiace

EOX, PAL-A, CHSKCr NEL,
RL105

Podmienky
merania
6)

2 x za rok s frekvenciou
6)
6 mesiacov (II. a IV.
kvartál)
úroveň hladiny
1 x týždeň
6) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom.

Metóda
analýzy/Technika
určené
akreditovaným
laboratóriom
určené
akreditovaným
laboratóriom
vizuálne
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7) V časti II. Záväzné podmienky, 11. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke,
najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého
stavu, „A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky“ nahrádza sa znenie podmienky č. 11.2
týmto znením:
11.2 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity I., II., III. a IV. kazety
skládky odpadov t. j. 260 000 m3 začať postupne uzatvárať a rekultivovať teleso skládky
odpadov, v zmysle doloženej projektovej dokumentácie na uzavretie a rekultiváciu
skládky SO 22 vypracovanej Ing. Jozef Sekerec, HYDROING Prešov, reg. č. 1341*A*22, 07/2002, najneskôr do 3 mesiacov, od posledného topografického zamerania, ktorým
sa preukáže naplnenie skládky odpadov a ukončiť rekultiváciu v lehote do 12 mesiacov
od jej začatia.
Integrované povolenie vydané IŽP Košice 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, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa
podľa § 21 ods. 2, § 8 ods. 2) písm. b) bod 3, § 8 ods. 2) písm. c) bod 1 a 3 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, vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorým bola
povolená činnosť v prevádzkach „A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky“ a „B. Dekontaminačné
stredisko“, na základe žiadosti prevádzkovateľa EKOSERVIS, s.r.o. Humenné, Kukorelliho 34,
066 01 Humenné zo dňa 22.05.2012.
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 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.
Predmetom žiadosti prevádzkovateľa je preskúmanie podmienok integrovaného povolenia
podľa § 21 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe kontroly vykonanej IŽP Košice
na predmetnej prevádzke.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo správne konanie
v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ začaté.
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, účastníka konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 700419757/57/2012/Mil/Z5 zo dňa 13.07.2012, ktorý bol doručený dňa 17.07.2012. Vzhľadom k tomu,
že navrhovaná zmena integrovaného povolenia nemá charakter zmeny v činnosti prevádzky podľa
§ 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003
Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia podanej žiadosti a taktiež od ústneho pojednávania.
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IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ
určil na vyjadrenie účastníkom konania a dotknutému orgánu 30 dňovú lehotu, ktorá uplynula
dňom 17.08.2012.
V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti zaslané stanoviská dotknutých
orgánov:
- Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, ŠSOH vo svojom vyjadrení zn. 2012/00630-002-Dz
zo dňa 18.07.2012 uvádza, že nemá námietky voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom vo svojom vyjadrení č. 12/01196-2
zo dňa 31.07.2012 uvádza, že predmetná zmena nie je v rozpore s požiadavkami ustanovenými v zákone
č. 355/2007 Z. z. a iných všeobecne záväzných predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia.
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo podľa § 8 ods. 2 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konanie:
a) v oblasti povrchových a podzemných vôd
- o zmene 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,
b) v oblasti odpadov
- o zmene 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 § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zhodnocovanie
odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 2 a bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a stanovísk
dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky
neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle zákona č. 245/2003 Z. z. 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
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Doručuje sa:
1. EKOSERVIS, s.r.o. Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné
2. Mesto Humenné v zastúpení primátorom, 066 01 Humenné
Na vedomie:
1. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, ŠSOH, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
2. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, ŠVS Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul. 26. novembra, 066 18 Humenné

