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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 § 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“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) 

bod 1.1.3, § 3 ods. 3 písm. b) bod 2, § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, § 3 ods. 3 písm. c) bod 1,                  

§ 3 ods. 3 písm. c) bod 5, § 3 ods. 3 písm. h) bod 1, § 3 ods. 4, § 8 ods. 3 a § 20 ods. 1 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 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. 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, č. 6221-19286/2010/Mil/750040103/Z4 

zo dňa 22.06.2010 a č. 7004-26689/2012/Mil/750040103/Z5 zo dňa 17.10.2012 (ďalej len 

„integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke:  

 

A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky 

Myslina - Lúčky 
okres : Humenné 
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prevádzkovateľovi: 

Obchodné meno:       EKOSERVIS, s.r.o. Humenné 

Sídlo:                          Štefániková 18, 066 01  Humenné 

IČO :    31 699 804 

 

Prevádzka je umiestnená  na  pozemkoch parc. č. KN 5363/13, 5363/14, 5363/16-5363/20                  

k. ú. mesta Humenné a na pozemkoch parc. č. KN – C  902, 906, 399/12,  399/13, 399/15               

až 399/20, 399/27, 399/28 a 905, k. ú. obce Myslina. 

 

Prevádzka je podľa zoznamu priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1 k zákonu         

č. 39/2013 o IPKZ kategorizovaná pod bodom: 

 

5.4 Skládky odpadov, ktoré sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú  viac 

ako 10 t  odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu  presahujúcu 25 000 t, okrem  

skládok inertných odpadov, 

 

a podľa vyhlášky  MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o odpadoch,  je zaradená do  triedy:  

- skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. 

 

 IŽP Košice 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  (ďalej len ,,zákon 

o odpadoch“)  schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej 

rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení s názvom  „Skládka 

odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina – Lúčky III. etapa“, SO 109 Uzatvorenie 

a rekultivácia skládky, vypracovanej Ing. Jozefom Sekerecom, HYDROING Prešov,  reg.    

č. 1341*A*2-2, pod achr. č. 12013, v 12/2013. 

 

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona 

č. 39/2013  Z. z. o IPKZ: 

a) v oblasti ochrany ovzdušia: 

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č.39/2013 Z. z. o IPKZ, 

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: 

- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd 

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona                         

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

- vydanie súhlasu  na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť 

stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. 

o IPKZ, 

c) v oblasti odpadov 

- udelenie 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, vrátane schválenia projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky 

odpadov (zmena pre I., II. etapu a schválenie III. etapy), jej rekultiváciu a monitorovanie 

skládky odpadov po jej uzatvorení podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona o odpadoch, 

- udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej častí alebo na vykonanie 

rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,  
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d) v oblasti stavebného konania 

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov pre nie 

nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona           

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný 

odpad    Myslina - Lúčky III. etapa“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

e) schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ 

s názvom „Východisková správa, Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina – 

Lúčky III. etapa“, Ekoservis, s.r.o., Humenné, vypracovanej spol. EL s.r.o., Radlinského 17A, 

Spišská Nová Ves, RNDr. Jaroslavom Vozárom a Bc. Mariánom Blahutom, v 04/2014. 

 

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 

I.  Povoľuje uskutočnenie stavby  

 
„Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ 

 

umiestnenej na pozemkoch KN - C parcelné č. 905, 906, 399/15, 399/12, 399/13 a  902                           

v katastrálnom území Myslina, 

 

stavebníkovi: 

Obchodné meno:        EKOSERVIS, s.r.o. Humenné 

Sídlo:                          Štefániková 18, 066 01  Humenné 

IČO :                           31 699 804 

 

Pozemky KN-C parcelné č. 905, 906, 399/15, 399/12 a 399/13, katastrálne územie 

Myslina sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1039 zo dňa 04.12.2014, vydaného Okresným 

úradom Humenné, katastrálnym odborom vo vlastníctve stavebníka. S pozemkom KN - C                            

parc. č. 902, katastrálne územie Myslina, ako spoločnou nehnuteľnosťou podľa zákona                     

č. 97/2013 Z. z., hospodári Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Myslina, Myslina, 

066 01 Humenné, IČO: 42 382 017, zapísaná v registri pozemkových spoločenstiev 

Okresného úradu Humenné, Vložka č.: R – 0083/702. Stavebník k vydaniu zmeny 

integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skládka 

odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ predložil zmluvu o zriadení 

vecného bremena zo dňa 15.12.2014 v súlade s ustanovením § 139 ods. 1 písm. c) stavebného 

zákona,  ktorá ho oprávňuje uložiť a zrealizovať zaústenie dolného drénu pod pozemkom  

parc. č. KN - C 902, kat. úz. Myslina v hĺbke cca 50 cm, v dĺžke 8 m. 

 

          Stavba „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ 

sa podľa predloženej a  overenej projektovej dokumentácie povoľuje v nasledovnom rozsahu 

stavebných objektov: 

 

SO 101 Príprava územia 

SO 102 Zemná hrádza 

SO 103 Tesnenie skládky + drenážny systém 

SO 104 Záchytná priekopa  

SO 105 Výtlačné potrubie priesakových kvapalín  

SO 106 Oplotenie 

SO 107 Monitorovací systém 
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SO 108 Odplyňovací systém 

SO 109 Uzatvorenie a rekultivácia skládky 

 

 Súčasťou stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky 

III. etapa“ je aj Vnútroareálová komunikácia- skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad 

Myslina Lúčky III. etapa, ktorej uskutočnenie bolo povolené rozhodnutím obce Myslina        

č. 2014/101 zo dňa 20.06.2014. 

 

            Obec Myslina, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydala rozhodnutie 

o umiestnení stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. 

etapa“ pod č. 2013/203   zo dňa 25.11.2013 a v stanovisku č. 102/2014 zo dňa 23.06.2014 

uviedla, že „rekultivácia skládky" v súlade s ustanovením § 39a ods. 3 písm. c) stavebného 

zákona si nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby. Obec Myslina záväzným stanoviskom   

č. 2014/68 zo dňa 07.04.2014 udelila podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas 

k povoleniu predmetnej stavby. 

 

           Prevádzkovateľ - stavebník predložil IŽP Košice podrobný inžinierskogeologický 

prieskum č. 296/2014 zo dňa 27.06.2014 vypracovaný RNDr. Liborom Potančokom. 

 

 Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania, vydalo 

záverečné stanovisko č. 1210/2011 – 3.4/hp zo dňa 06.06.2011, ktorým odporúčalo realizáciu 

navrhovanej činnosti „Skládka odpadov NNO Myslina - Lúčky III. etapa“. Ministerstvo 

životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor 

environmentálneho posudzovania vo vyjadrení č. 7892/2014 – 3.4/hp zo dňa 12.11.2014 

uviedlo, že navrhovaná zmena v činnosti nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné 

prostredie a zdravie ľudí, a preto nie je predmetom povinného posudzovania. 

 

Účelom uskutočnenia stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina 

- Lúčky III. etapa“ je vybudovať skládkovacie plochy III. etapy Skládky odpadov Myslina – 

Lúčky o celkovej kapacite 400 000 m
3
. 

 

Podmienky na uskutočnenie stavby:  

 

1.  Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie  vypracovanej 

autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Sekerecom, č. osvedčenia 1341*A*2-

2, 694*A*3-2, Ing. Martinom Hromjákom, č. osvedčenia1266*A*3-1, Ing. Stanislavom 

Gergeľom, č. osvedčenia A2645*I4 a špecialistom požiarnej ochrany Máriou Pošíkovou, 

overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia                              

pre stavebníka a obec Myslina. 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 stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných 

a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný 



strana 5 k rozhodnutiu č. 4319-35098/2014/Mil,Mer/750040103/ZSP6 

 

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. V rámci stavby bude do existujúcej čerpacej stanice nainštalované nové čerpadlo s 5, 5 kW 

elektromotorom. 

 

5.  Prístup k stavbe je zabezpečený z jestvujúcej komunikácie. 

 

6. 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.     

 

7.  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.  

 

8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr 

do 15dníodo dňa jej začatia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

9.  Stavebník je povinný  podľa  § 66 ods. 3  písm. j) stavebného  zákona  označiť miesto 

stavby na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi: 

      a) označenie stavby, 

      b) označenie stavebníka, 

      c) označenie zhotoviteľa (dodávateľa) stavby, 

      d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil, 

      e) termín začatia a ukončenia stavby, 

      f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.   

 

10.  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 v znení neskorších predpisov o bezpečnosti práce 

a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. 
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o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na  stavenisko a dbať 

na ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

 

11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na  to, aby  nespôsobil škodu na 

cudzích nehnuteľnostiach a  majetku. Prípadné škody spôsobené pri 

vykonávaní  stavebných   prác  je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka.  

 

 12. 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. 

 

13. 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. 

 

14. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt. 

 

15.  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 a zabezpečiť 

zhodnotenie alebo  zneškodnenie odpadov. Prebytočnú zeminu je oprávnený použiť na 

vykonanie terénnych  úprav mimo miesta stavby len na základe právoplatného 

rozhodnutia príslušného  správneho orgánu. 

 

16. 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 predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku 

ochrany vôd, ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa 

na zaobchádzanie so škodlivými látkami a vykonať maximálne bezpečnostné opatrenia 

tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd a zabezpečiť, aby 

z používaných stavebných a dopravných mechanizmov počas uskutočňovania stavby 

a z pracovných mechanizmov počas prevádzky nedošlo k úniku škodlivých látok 

(ropných látok) do povrchových a podzemných vôd a pôdy.  

 

17.  Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona                                            

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

 

18.  Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia 

 overená  IŽP  Košice  v  tomto  konaní,  potrebná   na  uskutočňovanie stavby  a na výkon 

       štátneho stavebného dohľadu.                                                                                                                                            
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19. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným 

 znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie.                      

 Je povinný  bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej  

 bezpečnosť a životy, či zdravie osôb.   

 

20. 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. 

 

21.  Stavebník je povinný stavbu dokončiť v termíne do 31.12.2015, okrem stavebného 

objektu SO 109 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, ktorý  je stavebník povinný ukončiť 

v termíne do 31.12.2030 resp. po naplnení kapacity III. etapy Skládky odpadov Myslina – 

Lúčky. 

 

22.  Stavebník  je  povinný  v  zmysle  záväzného  stanoviska  Krajského pamiatkového úradu

       Prešov č. KPUPO-2014/10776-4/61878/Ha zo dňa 29.09.2014: 

       a) v zmysle § 40 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález 

Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález 

nepoškodil alebo nezničil, 

       b) v predstihu 2 týždňov oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Prešov začatie 

stavebných prác na stavbe. 

 

23.  Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby a jej budúcom užívaní dodržať 

podmienky   uvedené v záverečnom stanovisku Ministerstva životného prostredia, 

odboru   environmentálneho posudzovania č. 1210/2011 – š.4/hp zo dňa 06.06.2011 a to 

najmä:  

       a)  prašnosť   v   čase   realizácie  stavebných   prác  minimalizovať  dôkladným  zakrytím 

       prepravovaných prašných materiálov plachtou, v prípade potreby zvlhčovaním plôch 

staveniska a príjazdových komunikácií, obmedzením tvorby zásob sypkého materiálu 

a zaistením dôkladného čistenia verejných komunikácií a nákladnej dopravy, 

       b) plynné emisie zo spaľovacích motorov minimalizovať udržiavaním stavebných 

mechanizmov, vozidiel a iných zariadení v dobrom technickom stave a dôkladnou 

organizáciou dopravy a stavebných prác za účelom vylúčenia zbytočných prejazdov 

dopravných prostriedkov a chodu motorov na prázdno, 

       c) zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby: 

  - bol dodržaný odporúčaný technologický postup ukladania a spájania umelej tesniacej 

bariéry podľa podkladov výrobcu materiálov, 

  - boli dodržané predpísané kontroly zhutnenia a správny technologický postup počas    

budovania minerálnej tesniacej vrstvy telesa skládky (STN 83 8059), 

  d) bol vypracovaný Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, za účelom komplexného    

riešenia bezpečnostných, hygienických a protipožiarnych opatrení pri výstavbe a po 

nej.  

 

24. Stavebník je povinný v zmysle stanoviska Okresného úradu Humenné, 

Pozemkového  a lesného odboru, č. OU-HE-PLO-2014/006974-3 zo dňa 24.11.2014              

pri použití  poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely pri uskutočňovaní 

stavby dodržať  zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z. z. 

o ochrane  a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. 
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o integrovanej  prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 

a doplnení niektorých  zákonov. 

 

 25. Stavebník je povinný podľa odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s. k projektovej 

dokumentácii stavby č. 755/3/2014 zo dňa 26.02.2014 a odborného stanoviska TÜV SÜD 

Slovakia, s.r.o. č. 0349/40/14/FT/OS/E zo dňa 28.03.2014 pri uskutočňovaní stavby a pri 

jej uvedení do užívania splniť nasledovné podmienky: 

     a) dodržiavať ustanovenia vyhlášky MPSVR  SR č. 508/200í Z. z. v znení neskorších 

predpisov a príslušné technické normy (STN 33 2000-1:2009, STN 33 2000-4-41:2007, 

STN 33 2000-4-43:2010, STN 33 2000-5-51:2010, STN 33 2000-5-52:2012, STN 33 

2000-5-54:2012, STN EN 60529:1993), 

      b) stavebný objekt SO 105 Výtlačné potrubie priesakových kvapalín môže byť 

prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky. 

  

26. Stavebník je povinný  požiadať IŽP Košice  o vydanie zmeny integrovaného povolenia 

resp. o vydanie vyjadrenia v prípade zmeny právnych predpisov a technických noriem, 

ktorými sú určené stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky 

nie nebezpečných odpadov. 

 

27. Dokončenú stavbu resp.  časti stavby môže stavebník užívať len   na základe rozhodnutia  

vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené aj užívanie stavby v súlade s ustanoveniami 

stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka o vydanie zmeny 

integrovaného povolenia  podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 

28. V žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzkovateľ – stavebník uvedie  

údaje podľa § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ 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.“), k žiadosti pripojí  prílohy podľa § 7 ods. 2 

zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,  § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. 

a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží ďalšie 

doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a to najmä: 

 a) stavebný denník, 

       b) geometrický plán zamerania stavby podľa predpisov o katastri nehnuteľností, 

       c) doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby, 

       d) porealizačné zameranie (polohopisné a výškopisné zameranie) stavby,  

       e) doklady prevzaté od zhotoviteľa (dodávateľa) stavby,   

       f) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa overenej projektovej dokumentácie 

(napr. skúšky miery zhutnenia podložia, skúšky miery zhutnenia minerálneho tesnenia, 

stupeň  filtrácie minerálneho tesnenia, skúšky zvarov, skúšky tesnosti fólie, tlakové 

skúšky potrubia a pod.), 

      g) doklady  o overení požadovaných vlastností použitých materiálov a výrobkov, doklady  

       o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré 

sú  určenými  výrobkami podľa vyhlášky MŽP SR 264/1999 Z. z., nariadenia 

vlády  č. 576/2001 Z. z.  a nariadenia vlády  č.  436/2008 Z. z v  znení  neskorších  

predpisov,  

      h) certifikáty preukázania zhody použitých materiálov  a  zabudovaných  

stavebných  výrobkov, vyhlásenia  o  zhode  vydané  výrobcami  alebo  dovozcami  na  

výrobky,  ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády 

Slovenskej  republiky, 
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      i) doklady o spôsobe zneškodnenia odpadov vzniknutých stavebnou činnosťou 

pri uskutočňovaní stavby, 

      j) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky    

na uskutočnenie stavby, 

      k) rozhodnutie vecne a miestne príslušného stavebného úradu, ktorým bude povolené 

užívanie časti stavby „Vnútroareálová komunikácia - skládka odpadov pre nie 

nebezpečný odpad Myslina Lúčky III. etapa“, 

      l) súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia vydaný príslušným správnym 

orgánom, 

      m) aktualizovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku  

neovládateľného  úniku škodlivých  látok do životného prostredia a na postup 

v prípade ich úniku  predložený na schválenie  SIŽP,  IŽP  Košice, odboru inšpekcie 

ochrany vôd, ak sa vzhľadom na rozsah navrhovaných zmien v spôsobe 

zaobchádzania so škodlivými látkami jeho aktualizácia vyžaduje. 

 

29. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto 

rozhodnutie stráca platnosť v časti I. (stavebné povolenie na uskutočnenie stavby 

„Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad    Myslina - Lúčky III. etapa“), ak sa                        

so stavbou „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad    Myslina - Lúčky III. etapa“ 

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 „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky    

III. etapa“ 

 

 Mená a adresy účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

 

II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 

1)  V časti „II. Záväzné podmienky“, v bode „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“ dopĺňa sa nasledujúci odstavec textu: 
 

Realizáciou stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky  III. 

etapa“ sa rozširuje existujúca kapacita skládky odpadov  o  400 000 m
3
severným smerom, 

pričom sa čiastočne zmení aj tvar súčasne prevádzkovanej skládky  I. a II. etapy  skládky 

odpadov  oproti pôvodnému projektu „Uzatvorenia a rekultivácie skládky“ (Hydroing, 2002), 

ktorá bola schválená integrovaným povolením vydaným IŽP Košice rozhodnutím  č. 92/9-

OIPK/2004-Ha zo dňa 22.04.2004. Navrhované rozšírenie skládky bude plynule nadväzovať 

na prevádzkovanú skládku zo severnej strany, pričom bude využívaná existujúca technická 

infraštruktúra prevádzkovanej skládky odpadov. 

 

Stavba  „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky  III. etapa“   

podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie pozostáva z nasledovných stavebných 

objektov: 
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SO 101 Príprava územia 
Účelom objektu je zabezpečiť prípravu územia pod konštrukčnými vrstvami dna telesa 
skládky, v rámci  čoho budú realizované odkopávky a násypy s následnou úpravou plochy. 
Skrývka bude uložená v rámci existujúceho areálu skládky odpadov Myslina - Lúčky             
a následne bude  využitá ako substrát pre rekultiváciu. V priebehu zemných prác sa osadí tzv. 
„spodný drén plnostenný“ označený  „e1“  DN 200 v dĺžke 170 m pre odvedenie podzemných  
vôd do recipientu - potoka Sosnica. V rámci tohto SO sa bude demontovať oplotenie o dĺžke 
214 m na severnej strane pôvodnej skládky. 
 
SO 102 Zemná hrádza 

Zemná hrádza bude realizovaná na severovýchodnom obvode skládky s pripojením na 

existujúcu hrádzu na východnej strane prevádzkovanej skládky odpadov. Sklon svahov je 

navrhnutý  1:2, zo strany skládky 1:3. Šírka koruny hrádze je 3,0 m. V základovej škáre 

hrádze sa vybuduje zaviazovací ozub  na kotvenie tesniacej fólie hĺbky 0,50 m, šírky 3,0 m   

so sklon svahov 1:1. V korune hrádze je trasované výtlačné potrubie na postrekovanie skládky 

HDPE DN 80-325 m, ktoré bude prepojené s existujúcim výtlačným potrubím od čerpacej 

stanice. Na tomto potrubí budú atypické hydranty v počte 8 ks (H1 až H8), na ktoré sa budú 

pripájať prenosné potrubia, premiestniteľné po povrchu odpadu na postrekovanie odpadu.  

 

SO 103 Tesnenie skládky + drenážny systém 

Tesniaci systém skládky odpadov, ktorý  bude pozostávať z minerálneho  tesnenia o hr. 2 x 

0,25 m s koeficientom filtrácie kf< 1,0 .10
-9

 m.s
-1

, umelej tesniacej vrstvy z HDPE fólie          

o hr.1,5 mm, doplnenej o monitorovací geofyzikálny systém merania - kontroly tesnosti fólie, 

geotextílie s mernou hmotnosťou 1000 g/m
2
  sa  bude  plynule napájať na  tesniaci systém dna 

prevádzkovanej skládky odpadov. Drenážny systém skládky odpadov bude pozostávať           

z plošnej a potrubnej drenáže. Drenážny systém je rozdelený osobitne na zachytávanie a 

odvádzanie čistých vôd do recipientu – potoka Sosnica a priesakových kvapalín z telesa  

skládky odpadov do existujúcej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín (ďalej len „AN“). 

Plošná drenáž o hrúbke 0,5 m bude realizovaná prírodným štrkopieskom frakcie 16-32 mm 

s koeficientom filtrácie kf = 10
-3

 m.s
-1

 (bez vápenatých prímesí), so  sklonom min. 1 %.        

Na doplnenie a stabilizáciu drenážnej vrstvy budú použité opotrebované pneumatiky max. 

rozmeru cca 100 cm ako konštrukčný materiál, za podmienok uvedených v stanovisku        

Ing. Sekereca Jozefa, spracovateľa projektovej dokumentácie predmetnej stavby zo dňa 

22.12.2013. 

Potrubná drenáž na priesakové kvapaliny je min. priemer DN 200 mm z rúr HDPE                

so štrbinovými otvormi mimo prechody cez hrádzu a deliace hrádzky, kde sú navrhnuté ako 

plnostenné neperforované. Každý drén bude ukončený za obvodovou hrádzou 

preplachovacím drénom s preplachovacou šachtou PŠ. Drenážny systém priesakových 

kvapalín (drény a, b, c, d) je navrhnutý ako spojený do jedného celku prostredníctvom drénu 

„e“ dĺžky 135 m a s napojením v najnižšom bode na existujúce drenážne potrubie 

prevádzkovanej skládky - drén „a“. Na vybudovanom drén „e“, ktorý je zaústený do 

existujúcej AN, je osadený posúvač DN 200 so zemnou súpravou pre uzatvorenie prívodu 

kvapalín do existujúcej AN, v prípade poruchy čerpadiel alebo nepredvídanému výpadku 

elektrickej energie.  

 

SO 104 Záchytná priekopa  

Povrchové a čiastočne aj podzemné vody pritekajúce z priľahlých pozemkov nad 

rozširovanou skládkou budú zachytávané otvorenou záchytnou priekopou (ZP) trasovanou 

súbežne s oplotením areálu skládky po jej vnútornom obvode po západnej a severnej strane         

s podzemným hĺbkovým drénom z flexibilných drenážnych rúrok profilu 2 x 100 mm. 

Priečny profil záchytnej priekopy bude jednoduchý lichobežníkový so šírkou v dne 0,50 m      
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a sklonom svahov 1:1, s opevnením betónovými melioračnými doskami TBM 2-50 v dne aj 

po svahoch. Pred zaústením do potoka Sosnica, pre umožnenie prechodu pozdĺž potoka cez 

záchytnú priekopu, je navrhnutý rúrový priepust profilu DN 400 z betónových 

prefabrikovaných  rúr. Pravý svah potoka v mieste zaústenia bude spevnený kamennou 

dlažbou do podkladového betónu na ploche 10 m
2
 po 3,0 m na obe strany od osi zaústenia. 

 

SO 105 Výtlačné potrubie priesakových kvapalín  

V rámci tohto stavebného objektu bude realizovaná výmena existujúceho  čerpadla za 

výkonnejšie. Existujúce výtlačné potrubie vetvy „A“ v cípe obvodovej hrádze bude prerušené 

a pripojí sa k nej nové výtlačné potrubie, ktoré bude  osadené  do kotviaceho zákopu fólie 

v korune obvodovej hrádze na východnej a severnej strane.  Na tomto potrubí sú navrhnuté 

atypické hydranty v počte 8 ks (H1 až H8), na ktoré sa bude pripájať prenosné potrubie, 

premiestniteľné po povrchu odpadu. 

 
SO 106 Oplotenie 

Dobudované oplotenie bude slúžiť k zabráneniu vstupu nepovolaných osôb do areálu skládky 

odpadov. Oplotenie je trasované zo západnej, severnej a východnej strany rozširovanej 

skládky odpadov, pričom bude plynule prepojené s oplotením existujúcej skládky na západnej 

a východnej strane.  Pletivo bude realizované na plotových stĺpikoch s tromi radmi ostnatého 

drôtu, o celkovej výške 2,50 m.  

 

SO 107 Monitorovací systém 

Existujúci monitorovací systém skládky odpadov bude dobudovaný o 3 ks novonavrhovaných 

sond  s  označím MS101, MS102 a MS103 v smere prúdenia podzemných vôd.  

 

SO 108 Odplyňovací systém (odplyňovacie šachty počas prevádzky) 

Odplyňovací systém skládky odpadov je navrhnutý ako pasívny, t.j.  pasívne zachytávanie  

systémom vertikálnych odplyňovacích šachiet (studní) v  počte 12 ks. Odplyňovacie šachty 

budú budované súbežne s ukladaním odpadu, pričom ich výška sa bude pohybovať od 10 m 

do 38 m v najvyššom bode. Odplyňovacie šachty sa budú realizovať postupným vyťahovaním 

oceľovej  rúry DN 600, v ktorej v strede je zabudovaná perforovaná HDPE rúra DN 125 mm. 

Z odplyňovacích šachiet (studní) bude možné odoberať vzorky na monitorovanie množstva a 

zloženia skládkového plynu. V rámci uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov bude každá 

odplyňovacia šachta vybavená ochranným betónovým záhlavím za účelom  monitorovania 

skládkového plynu. 

 

SO 109 Uzatvorenie a rekultivácia skládky  

Účelom tohto stavebného objektu je vybudovanie povrchového tesnenia skládky odpadov, 

ktoré bude pozostávať z týchto vrstiev: odplyňovacej,  tesniacej, drenážnej a pokryvnej. 

 

 

2)  V časti „II. Záväzné podmienky“, v kapitole „1.2 Podrobnosti o opatreniach 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke A. Skládka odpadov“, v podkapitole 

„Všeobecné podmienky“ sa dopĺňajú podmienky č. 1.2.19/1, 1.2.19/2 a 1.2.19/3 

s nasledovným znením: 

 

1.2.19/1  Prevádzkovateľ je povinný uvedením stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný 

odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ do trvalého užívania požiadať IŽP Košice 

o zmenu integrovaného povolenia za účelom udelenia súhlasu na vydanie 

aktualizovaného prevádzkového poriadku „Skládka odpadov pre nie nebezpečný 
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odpad Myslina - Lúčky“ podľa § 3 ods. 3písm. c) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. z. 

o IPKZ, vypracovaný v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom 

odpadového hospodárstva a s podmienkami integrovaného povolenia. 

K žiadosti je potrebné doložiť: 

- vydaný súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných 

zmenách podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom 

znení vydaný obcou Myslina, orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia pre malé 

zdroje znečisťovania ovzdušia. 

 

1.2.19/2 Prevádzkovateľ je povinný uvedením stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný 

odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ do trvalého užívania predložiť IŽP Košice 

aktualizovaný „Technologický reglement Skládka odpadov pre nie nebezpečný 

odpad Myslina – Lúčky, dopracovaný o  III. etapu, vypracovaný v súlade so 

všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva 

a s podmienkami integrovaného povolenia. 

  

1.2.19/3 Prevádzkovateľ je povinný uvedením stavby do trvalého užívania stavby „Skládka 

odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ požiadať IŽP Košice 

o zmenu integrovaného povolenia za účelom prehodnotenia podmienok 

prevádzkovania „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina“ s cieľom 

spresniť monitorovanie kvality vôd, prípadne zmeniť a doplniť podmienky 

integrovaného povolenia podľa potrieb, ktoré vyplynú z budúceho užívania III. etapy 

skládky odpadov   Skládka odpadov Myslina – Lúčky. 

 

3) V časti „II. Záväzné podmienky“, v kapitole „1.2 Podrobnosti o opatreniach 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, v podkapitole „Technicko-

prevádzkové podmienky“ sa podmienka č. 1.2.28 nahrádza nasledovným znením: 

 

1.2.28 Prevádzkovateľ je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia jej 

kapacity, resp.  I.  etapu (1. a 2 kazeta) a  II. etapu skládky odpadov (3. a 4. kazeta)     

do 260 000 m³ zneškodnených  odpadov a  III. etapu skládky odpadov (1., 2.,3. a 4. 

kazeta)  do 400 000 m
3
zneškodnených odpadov. 

 

4)  V časti „II. Záväzné podmienky“, v kapitole „2. Emisné limity“, v podkapitole 

„2.1 Emisie do ovzdušia“ sa podmienky č. 2.1.1 a 2.1.2 nahrádzajú s nasledovným 

znením: 

 

2.1.1 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pri budovaní odplyňovacieho systému 

postupovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou stavby „Skládka 

odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky I. etapa, II. etapa“ a v súlade so 

schválenou projektovou dokumentáciou stavby„ Skládka odpadov pre nie nebezpečný 

odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ a monitorovať skládkový plyn v súlade s bodom     

9.2 časť II. integrovaného povolenia. 

 

2.1.2 Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v technicky 

spracovateľnom významnom množstve, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný 

bezodkladne požiadať IŽP Košice o zmenu tohto povolenia na určenie emisných limitov 

a podmienok k realizácii navrhovaných opatrení umožňujúcich zachytávanie, 

mikrobiologické čistenie alebo využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak 
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zachytený skládkový plyn sa nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je 

povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať skládkový plyn alebo zabezpečiť jeho 

mikrobiologické čistenie v biofiltroch. 

 

5)  V časti „II. Záväzné podmienky“, v kapitole „2. Emisné limity“, v podkapitole 

„2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd“ sa dopĺňajú podmienky č. 2.2.5, 

2.2.6   a 2.2.7 v nasledovnom znení: 

 

2.2.5 Emisné limity pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku a podzemných vôd 

pritekajúcich z priľahlých pozemkov nad rozširovanou skládkou, ktoré budú 

zachytávané otvorenou záchytnou priekopou a vypúšťané do potoku Sosnica,               

sa neurčujú.  

 

2.2.6 Emisné limity pre vypúšťanie podzemných vôd tzv. „spodným drénom“, označený  „e1“  

DN 200 v dĺžke 170 m,  pre odvedenie podzemných  vôd do recipientu Sosnica sa 

neurčujú. 

 

2.2.7 Emisné limity pre vypúšťanie vôd  z povrchového odtoku z neprevádzkovaných sekcií 

„Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“, oddelených  

od prevádzkovanej sekcie deliacou hrádzkou v samotnom telese skládky odpadov (až do 

doby začatia ich zavážania),  ktoré budú postupne prepájané cez ŠP1, ŠP2 a ŠP3 do 

spodného drénu  a vypúšťané do potoku Sosnica sa neurčujú. Prevádzkovateľ je 

povinný pred začatím zavážania ďalšej sekcie zabezpečiť  odtok priesakových kvapalín 

do nádrže priesakovej kvapaliny (AN). Prevádzkovateľ je povinný o tom vykonať 

záznam do prevádzkového denníka skládky odpadov. 

 

6)  V časti „II. Záväzné podmienky“, v kapitole „9. Monitorovanie prevádzky, 

poskytovanie údajov a podávanie správ“,  v bode „9.1 Všeobecné požiadavky na 

spôsob a metódy monitorovania prevádzky“ sa bod „9.2.   Monitorovanie ochrany 

ovzdušia“ nahrádza týmto nasledovným znením: 

 

9.2.   Monitorovanie ochrany ovzdušia 

 

9.2.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloženia skládkového plynu   diskontinuálnym 

periodickým meraním jeho množstva a zloženia v odplyňovacích šachtách alebo 

sondami z vlastného telesa skládky tak ako je to uvedené v bodoch 9.2.2  až 9.2.4 časť 

II. integrovaného povolenia. 

 

9.2.2 Merania množstva a zloženia skládkového plynu v I. a II. etape budú vykonávané  

počínajúc rokom 2005, 2 krát ročne v jarnom a jesennom období, vonkajšia  teplota 

nesmie pritom klesnúť pod 5 
o
C,  súčasne budú sledované teplota a atmosferický tlak. 

 

9.2.3 Meranie merania množstva a zloženia skládkového plynu v III. etape sa začne 

vykonávať po uplynutí jedného roka  po uvedení stavby, alebo časti stavby do trvalého 

užívania 2  krát ročne v jarnom  a jesennom období, vonkajšia teplota nesmie pritom 

klesnúť pod 5 
o
C,  súčasne budú sledované teplota a atmosferický tlak.  

9.2.4 Pri meraní zloženia skládkového plynu budú stanovené objemové koncentrácie CH4, 

CO2,  O2, H2S  a  H2. 

 



strana 14 k rozhodnutiu č. 4319-35098/2014/Mil,Mer/750040103/ZSP6 

 

9.2.5 Prevádzkovateľ po zistení tvorby skládkového plynu v  technicky spracovateľnom 

alebo  environmentálne významnom množstve musí požiadať o zmenu podmienok 

monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa 

bodu 2.1.2 časť II. integrovaného povolenia.  

 

7) V časti „II. Záväzné podmienky“, v kapitole „9. Monitorovanie prevádzky, 

poskytovanie údajov a podávanie správ“,  sa  dopĺňa  za  bod  9.4  nový  bod  9.4a) 

         v tomto znení: 

 

Monitorovanie (kontrola ) kvality povrchových vôd 

 

Monitorovanie kvality povrchových vôd bude uskutočňované tak, ako je to uvedené               

v nasledujúcej tabuľke:  
 

Ukazovatele znečistenia Frekvencia Podmienky merania Metóda 

analýzy/Technik

a 

pH, vodivosť, NH4
+
 , EOX, PAL-A, 

CHSKCr NEL, RL105 
     1 ročne 

         6), 7) 

 

určené 

akreditovaným 

laboratóriom  

 

6) Diskontinuálne merania  budú  vykonávané akreditovaným laboratóriom.   

7) Miesto odberu:  povrchový tok Sosnica, v dvoch profiloch :  cca 50 m nad rozšírenou skládkou 

odpadov a cca 30 m pod terajšou skládkou. 

 

8)  V časti „II. Záväzné podmienky“, v kapitole „9. Monitorovanie prevádzky, 

poskytovanie údajov a podávanie správ“,  sa bod  „9.9   Monitorovanie účinnosti 

tesniaceho systému“ nahrádza týmto nasledovným znením: 

 

9.9   Monitorovanie účinnosti tesniaceho systému 

 

9.9.1 Tesnenie skládky a detekcia netesností I. a II. etapy skládky odpadov bude kontrolované 

trvale zabudovaným systémom SENZOR s periódou 1 x za 3 roky od posledne 

vykonaného merania. 

 

9.9.2 Tesnenie skládky a detekcia netesností III. etapy skládky odpadov bude kontrolované 

trvale zabudovaným geofyzikálnym systémom merania - kontroly tesnosti fólie, 

prvýkrát po pokládke tesniacej fólie, druhýkrát po prvom hutnení odpadu (kedy jeho 

hrúbka dosiahne min. 2 m) a následne s periódou 1 x za 3 roky od druhého  vykonaného 

merania. 

 

9)  V časti „II. Záväzné podmienky“, v kapitole „9. Monitorovanie prevádzky, 

poskytovanie údajov a podávanie správ“, v podkapitole „9.10 Požiadavky na 

spôsob a metódy evidencie o prevádzke“ sa dopĺňa podmienka č. 9.10.8 

v nasledovnom znení: 

 

9.10.8  Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch 

v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom ochrany ovzdušia a poskytovať 

príslušnému obvodnému úradu životného prostredia ustanovené údaje a na požiadanie 
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poskytovať tieto údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia 

alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám. 

 

10)  V časti „II. Záväzné podmienky“, v kapitole „11. Opatrenia pre prípad skončenia 

činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho 

uvedenie do uspokojivého stavu“ sa podmienka č. 11.2 nahrádza nasledovným 

znením: 
 

11.2 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity jednotlivých etáp:        

I. etapa, II. etapa  a III. etapy skládky odpadov  začať postupne uzatvárať a rekultivovať 

teleso skládky odpadov, v zmysle schválenej projektovej dokumentácie na uzavretie,  

jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení s názvom  

„Skládka  odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina – Lúčky III. etapa“, SO 109 

Uzatvorenie a rekultivácia skládky, vypracovanej Ing. Jozefom Sekerecom, 

HYDROING Prešov,  reg.    č. 1341*A*2-2, pod achr. č. 12013, v 12/2013, najneskôr 

do 3 mesiacov, od posledného topografického zamerania, ktorým sa preukáže naplnenie 

jednotlivých etáp skládky odpadov a ukončiť jej  rekultiváciu v lehote do 12 mesiacov 

od jej začatia. 

 

11)  V časti „II. Záväzné podmienky“, v kapitole „11. Opatrenia pre prípad skončenia 

činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho 

uvedenie do uspokojivého stavu“ dopĺňa sa podmienka č. 11.4  v tomto znení: 

 

11.4    Prevádzkovateľ je povinný oznámiť IŽP Košice výsledky kvantifikovaného  posúdenia 

stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní so schválenou  východiskovou správou 

v lehote do 6 mesiacov po ukončení činnosti v prevádzke. 

 

 

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva 

v platnosti v plnom rozsahu. 

 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

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 § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1.3, § 3 ods. 3 písm. b) bod 2, § 3 

ods. 3 písm. b) bod 3, § 3 ods. 3 písm. c) bod 1,  § 3 ods. 3 písm. c) bod 5, § 3 ods. 3 písm. h) 

bod 1, § 3 ods. 4, § 8 ods. 3  a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania 

vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a na 

základe zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia 

vydaného IŽP Košice č. 92/9-OIPK/2004-Ha Č. i. 750040103  zo dňa 22.04.2004 v znení 

neskorších zmien, pre prevádzku Skládka odpadov Myslina – Lúčky, na základe žiadosti 

prevádzkovateľa EKOSERVIS, s.r.o. Humenné, Štefániková 18, 066 01  Humenné, doručenej 

na IŽP Košice dňa 28.04.2014, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby 

„Skládka  odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina Lúčky III. etapa“. 
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Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 

na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona      

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.  

 

IŽP  Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že prevádzkovateľ – stavebník 

k žiadosti nepredložil náležitosti v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ                     

a § 8 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. potrebné k vydaniu rozhodnutia, a preto konanie 

v predmetnej veci rozhodnutím č. 4319-15178/2014/Mil,Mer/750040103/PK zo dňa 

27.05.2014 prerušil a súčasne vyzval prevádzkovateľa - stavebníka k dopracovaniu žiadosti 

a  doplneniu jej podkladov. Prevádzkovateľ - stavebník  žiadosť  doplnil v dňoch 23.06.2014, 

10.07.2014, 25.08.2014, 27.08.2014, 11.09.2014 a 17.09.2014. 

 

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – 

stavebníka v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení 

stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia  podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona 

č.39/2013 Z. z. o IPKZ,  v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd o povolenie na 

vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd podľa § 3 ods. 

3 písm. b) bod 1.1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, o povolenie  na  uskutočnenie vodnej 

stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, o vydanie súhlasu na 

činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových 

a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,   v oblasti 

odpadov o udelenie 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, vrátane schválenia projektovej dokumentácie na 

uzatvorenie skládky odpadov (zmena pre I., II. etapu a schválenie III. etapy), jej rekultiváciu 

a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení podľa § 7 ods. 4  písm. d)  zákona  

o odpadoch,  o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej častí alebo na 

vykonanie rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

v oblasti stavebného konaniao vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu 

„Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ podľa § 3 ods. 3 

písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, o vydanie stavebného povolenia na 

uskutočnenie stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ 

podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z.  o IPKZ  a  o schválenie východiskovej správy podľa 

§ 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 

Dňa 28.04.2014 prevádzkovateľ zaplatil správny poplatok podľa Splnomocnenia bodu 1 

položky č. 171a písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 500 eur prevodom z účtu. 

       

          Prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia 

predložil nasledovné doklady: 

a) výpis z listu vlastníctva č. 364 zo dňa 26.08.2014 a č. 7409 zo dňa 26.08.2014,  

b) kópiu  z katastrálnej mapy zo dňa 10.09.2014,  

c) zmluvu o zriadení vecného bremena zo dňa 11.09.2014, 

d) výpis z registra pozemkových spoločenstiev zo dňa 09.09.2014, 

e) identifikáciu parciel zo dňa 10.09.2014, 

f) kópiu právoplatného rozsudku Okresného súdu Humenné č. 5C/47/2013–193, 8313202079 

zo dňa 30.06.2014, 

g) záverečné stanovisko o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 
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i) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi, 

j) fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby, 

k) územné rozhodnutie o  umiestnení stavby, vyjadrenia súhlasy a stanoviská obce a 

dotknutých orgánov k stavebnému konaniu, 

l) východiskovú správu z apríla 2014.  

 

Súčasťou stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. 

Etapa“ je aj Vnútroareálová komunikácia - skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad 

Myslina Lúčky III. etapa, ktorej uskutočnenie bolo povolené rozhodnutím obce Myslina                     

č. 2014/101 zo dňa 20.06.2014. 

 

            Obec Myslina, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydala rozhodnutie 

o umiestnení stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ 

pod č. 2013/203   zo dňa 25.11.2013 a v stanovisku č. 102/2014 zo dňa 23.06.2014 uviedla, že 

„rekultivácia skládky v súlade s ustanovovaním § 39a ods. 3 písm. c) stavebného zákona 

nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby. Obec Myslina záväzným stanoviskom                 

č. 2014/68 zo dňa 07.04.2014 udelila podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas 

k povoleniu predmetnej stavby. 

 

 Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania, vydalo 

záverečné stanovisko č. 1210/2011 – 3.4/hp zo dňa 06.06.2011, ktorým odporúčalo realizáciu 

navrhovanej činnosti „Skládka odpadov NNO Myslina - Lúčky III. etapa“. Ministerstvo 

životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor 

environmentálneho posudzovania vo vyjadrení č. 7892/2014 – 3.4/hp zo dňa 12.11.2014 

uviedlo, že navrhovaná zmena v činnosti nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné 

prostredie a zdravie ľudí, a preto nie je predmetom povinného posudzovania. 

 

IŽP Košice po posúdení doplnenej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona 

č.  39/2013  Z. z. o IPKZ upovedomil  žiadateľa, účastníkov konania, obec Myslina                                    

a  dotknuté orgány o  začatí konania o zmene integrovaného povolenia listom č. 4319-

25403/57/2014/Mil,Mer/ZSP6 zo dňa 18.09.2014, doručeným v dňoch 24.09.2014 až 

29.09.2014. 

 

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho 

pojednávania a niektorých náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 

určil 30 dňovú lehotu. 

 

          IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 stavebného 

zákona listom č. 4319-25403/57/2014/Mil,Mer/ZSP6 zo dňa 18.09.2014  oznámil začatie 

správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú 

prevádzku, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby ,,Skládka  odpadov pre 

nie nebezpečný odpad Myslina – Lúčky III. etapa“, ďalším účastníkom konania vymedzeným 

v ustanovení § 59 stavebného zákona a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení            

§ 126a v spojení s ustanovením § 140a stavebného zákona. V súlade s § 61 ods. 2 stavebného 

zákona IŽP Košice upustil od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym 

zisťovaním a podľa § 61 ods. 3 a 6 stavebného zákona určil účastníkom stavebného konania 

lehotu 15 dní odo dňa doručenia oznámenia pre uplatnenie pripomienok a námietok k vydaniu 

stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu. Oznámenie o začatí konania bolo doručené 

účastníkom konania a dotknutým orgánom v dňoch 25.09.2014 až 06.10.2014. 
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Zároveň IŽP Košice požiadal dotknutú obec Myslina, aby v súlade s ustanovením                  

§ 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnila žiadosť prevádzkovateľa 

na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť 

zainteresovanou verejnosťou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa 

môžu vyjadriť. obec Myslina zverejnila na úradnej tabuli v termíne od 26.09.2014 

do 26.10.2014 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť 

zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno 

nazrieť do žiadosti. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť 

zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.  

 

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ 

zverejnil na úradnej tabuli IŽP Košice od 23.09.2014 do 27.10.2014 žiadosť, výzvu osobám, 

ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu 

vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti a súčasne tieto údaje zverejnil aj na internetovej 

stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti 

ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti. 

 

 V rámci integrovaného povoľovania boli k  predloženej žiadosti zaslané a doložené 

stanoviská a vyjadrenia účastníkov konania a  dotknutých orgánov: 

-  Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Myslina,  vyjadrenie zo dňa 18.09.2014, 

- Obec Myslina, odpoveď č. 144/2014 zo dňa 28.11.2014, 

- Obec Myslina, záväzné stanovisko č. 2014/68 zo dňa 07.04.2014, stanovisko č. 102/2014 zo 

dňa 23.06.2014 a stavebné povolenie č. 2014/101 zo dňa 20.06.2014, 

- Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho riadenia, Odbor 

environmentálneho posudzovania, vyjadrenie č. 7892/2014-3.4/hp zo dňa 26.09.2014                   

a č. 7892/2014-3.4/hp zo dňa 12.11.2014, 

- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, stanovisko č. OU-HE-OSZP/ 

2014/0077491-002-TU zo dňa 07.10.2014 a vyjadrenie č. OU-HE-OSZP/2014/00436-002-

TU zo dňa 14.03.2014,  

- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, stanovisko č. OU-HE-OSZP/ 

2014/007489-002-Dz  zo dňa 07.10.2014, 

- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, stanovisko č. OU-HE-OSZP/ 

2014/007523-002-DK  zo dňa 06.10.2014, 

- Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, rozhodnutie č. OU-HE-PLO-

2014/006974-2úGl zo dňa 16.09.2014, vyjadrenie č. OU-HE-PLO-2014/003830-zo dňa 

05.05.2014009 zo dňa 25.08.2014 a stanovisko č. OU-HE-PLO-2014/006974-3 zo dňa 

24.11.2014,  

- Okresný úrad Humenné, odbor krízového riadenia, stanovisko č. OU-HE-OKR-2014/05392 

zo dňa 20.03.2014, 

- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, stanovisko č. 8234/2014/49230-Ro                        

zo dňa 23.04.2014,  

- Krajský pamiatkový úrad Prešov, záväzné stanovisko č. KPUPO-2014/10776-4/61878/Ha  

zo dňa 29.09.2014 a č. KPUPO-2014/10776-2/34417  zo dňa 02.06.2014,  

- Prešovský samosprávny kraj, vyjadrenie č. 1665/2014/ODDUPZP-013 zo dňa 05.05.2014, 

- Východoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie č. 52/DĽ/2014 zo dňa 01.04.2014,  

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, stanovisko č. ORHZ-

HE1-207-001/2014 zo dňa 01.04.2014, 

- Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 755/3/ 

2014 zo dňa 26.02.2014, 

http://www.sizp.sk/
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- TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., odborné stanovisko č. 0349/40/14/FT/OS/E zo dňa 28.03.2014,  

- Slovak Telekom a.s., vyjadrenie č. 14-11750519-HE zo dňa 20.03.2014,  

- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 28148/2014/O zo dňa 

20.03.2014,  

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, vyjadrenie č. 14/00383 

zo dňa 24.03.2014,  

- SPP, a.s., oznámenie č.18745/2014 zo dňa 13.10.2014 a SPP – distribúcia a.s., vyjadrenie     

č. TD0202/MI/VI/2014 zo dňa 31.03.2014. 

 

V priebehu integrovaného povoľovania prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti 

nepredložil listy vlastníctva k pozemkom parc. č. KN-C 399/29, 399/3 a 399/1 (KN-E 433) 

v kat. úz. Myslina a vlastnícke a iné právo k týmto pozemkom preukázal iba kópiou rozsudku 

Okresného súdu Humenné č. 5C/47/2013 – 193 8313202079 zo dňa 30.06.2014, ktorý 

nadobudol právoplatnosť dňa 05.08.2014 a zmluvou o zriadení vecného bremena zo dňa 

11.09.2014 a IŽP Košice bolo doručené vyjadrenie MŽP SR, Sekcie environmentálneho 

riadenia, Odboru environmentálneho posudzovania č. 7892/2014 – 3.4/hp zo dňa 26.09.2014 

z ktorého vyplýva, že prevádzkovateľ – stavebník (navrhovateľ) mal predložiť na MŽP SR, 

Sekciu environmentálneho riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania oznámenie 

o zmene podľa § 18 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné  prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

preto IŽP Košice konanie v predmetnej veci  prerušil rozhodnutím č. 4319-32068/2014/ 

Mil,Mer/750040103/PK2 zo dňa 06.11.2014.  

 

 Dňa 20.11.2014 bolo IŽP Košice doručené vyjadrenie MŽP SR, Sekcie 

environmentálneho riadenia, Odboru environmentálneho posudzovania č. 7892/2014-3.4/hp 

zo dňa 12.11.2014 a prevádzkovateľ – stavebník dňa 04.12.2014 a dňa 15.12.2014 predložil 

na IŽP Košice list vlastníctva č. 1039 zo dňa 04.12.2014, kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 

04.12.2014, list vlastníctva č. 928 zo dňa 15.12.2014, zmluvu o zriadení vecného bremena zo 

dňa 15.12.2014, stanovisko Okresného úradu Humenné, katastrálneho odboru č. K1-

2254/2014/Fe zo dňa 04.12.2014.  

 

V priebehu integrovaného povoľovania boli k vydaniu zmeny integrovaného 

povolenia vznesené nasledovné pripomienky a námety: 

 

1) Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Kukorelliho 1, 066 01 

Humenné, vo svojom stanovisku  č. OU-HE-OSZP/2014/0077491-002-TU zo dňa 

07.10.2014 uviedol nasledovné: 

Vzhľadom na skutočnosť, že k PD predmetnej stavby sme sa vyjadrili listom tunajšieho 

úradu č. j. OU-HE-OSZP/2014/00436-002-Tu zo dňa 14.03.2014, doporučujeme 

stavebnému úradu, aby tieto prevzal do podmienok povolenia stavby. Do podmienok 

povolenia na vypúšťanie vôd do povrchového toku doporučujeme zapracovať podmienku 

vykonanie rozboru vôd v povrchovom toku Sosnica v profile 50 m nad rozšírenou 

skládkou a 30 m pod terajšou skládkou, minimálne raz ročne, aby bolo možné porovnať 

vplyv vypúšťania vôd na povrchový tok. 

Vo vyjadrení č. OU-HE-OSZP/2014/00436-002-Tu zo dňa 14.03.2014 Okresný úrad 

v bodoch č. 3 a č. 4 uviedol nasledovné pripomienky: 

a) obvodová a záchytná priekopa môžu drénovať vody spod existujúcej skládky, preto 

doporučujeme spracovateľovi projektovej dokumentácie, aby navrhovaný kanál 
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a najmä odvádzané vody mohli byť monitorované resp. zachytené pred ich priamym 

vypustením do vodného toku, 

b) predloženú projektovú dokumentáciu stavby je potrebné prerokovať aj so správcom 

vodného toku Sosnica. 

 

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu  zapracoval do podmienky 9.4a) časť                       

II. integrovaného, bod 7) tohto rozhodnutia a uložil prevádzkovateľovi povinnosť vykonať 

monitorovanie kvality povrchových vôd toku Sosnica v dvoch profiloch. Pripomienka 

uvedená v bode b) dotknutého orgánu bola splnená a prevádzkovateľ – stavebník k vydaniu 

zmeny integrovaného povolenia predložil stanovisko správcu vodného toku. 

 

2) Krajský pamiatkový úrad  Prešov v záväznom stanovisku č. KPUPO-2014/10776-

4/61878/Ha zo dňa 29.09.2014 uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného 

povolenia s nasledujúcimi podmienkami: 

       a) stavebník je povinný zmysle § 40 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 

fondu v znení neskorších predpisov a § 127 stavebného zákona oznámiť každý 

archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné 

opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, 

      b) stavebník oznámi začatie stavebných prác v predstihu 2 týždňov  Krajskému 

pamiatkovému úradu Prešov. 

 

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu  zapracoval do podmienky 22. časť I. tohto 

rozhodnutia. 

 

3)  Ministerstvo životného prostredia, odbor   environmentálneho posudzovania, 

v záverečnom stanovisku č. 1210/2011 – š.4/hp zo dňa 06.06.2011 uviedlo, že odporúča 

realizáciu navrhovanej činnosti „Skládka odpadov NNO Myslina – Lúčky – III. Etapa                     

za predpokladu splnenia podmienok uvedených v bode VI.3 záverečného stanoviska. 

 

IŽP Košice odporúčané podmienky pre etapu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti, 

uvedené v predmetnom záverečnom stanovisku zapracoval do podmienok integrovaného 

povolenia. 

 

4) Okresný úrad Humenné, Pozemkový  a lesný odbor, v stanovisku č. OU-HE-PLO-

2014/006974-3 zo dňa 24.11.2014 uviedol, že súhlasí s použitím  poľnohospodárskej pôdy 

na nepoľnohospodárske účely pri uskutočňovaní stavby za podmienok, že budú 

dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z. z. 

o ochrane  a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. 

o integrovanej  prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 

a doplnení niektorých  zákonov. 

 

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu  zapracoval do podmienky 24. časť I. tohto 

rozhodnutia. 

 

5) Technická inšpekcia, a. s., v stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 755/3/2014 

zo dňa 26.02.2014 a TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. v odbornom stanovisku č. 0349/40/14/ 

FT/OS/E zo dňa 28.03.2014 uviedli nasledovné  pripomienky a námety, ktoré je povinný 

stavebník splniť pri uskutočňovaní stavby a pri jej uvedení do užívania: 

     a) dodržiavať ustanovenia vyhlášky MPSVR  SR č. 508/200í Z. z. v znení neskorších 

predpisov a príslušné technické normy (STN 33 2000-1:2009, STN 33 2000-4-41:2007, 
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STN 33 2000-4-43:2010, STN 33 2000-5-51:2010, STN 33 2000-5-52:2012, STN 33 

2000-5-54:2012, STN EN 60529:1993), 

      b) stavebný objekt SO 105 Výtlačné potrubie priesakových kvapalín môže byť 

prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky. 

 

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu  zapracoval do podmienky 25. časť I. tohto 

rozhodnutia. 

 

IŽP Košice povolil uskutočnenie stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad 

Myslina - Lúčky III. etapa“ na pozemku KN – C parc. č. 905 (v oznámení o začatí konania 

uvedený pozemok parc. č. 399/3) a na pozemku parc. č. 906 (v oznámení o začatí konania 

uvedený pozemok parc. č. 399/29) v katastrálnom území Myslina, pretože podľa odpovede 

Okresného úradu Humenné, katastrálneho odboru, č. K1-2254/2014/Fe zo dňa 04.12.2014 je   

po zápise projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Myslina na základe 

právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Humenné, pozemkového a lesného odboru,             

č. OU-HE-PLO-2014/003830-010-ŠJ zo dňa 11.09.2014, parcela KN – C č. 399/3 identická 

s parcelou KN – C č. 905 a parcela KN – C 399/29 je identická s parcelou KN – C 906.                  

IŽP Košice taktiež povolil uskutočnenie stavby na pozemku parc. č. KN – C 902 ( v oznámení 

o začatí konania uvedený pozemok KN – C parc. č. 399/1 (KN – E 433) v katastrálnom území 

Myslina, pretože porovnaním kópie z katastrálnej mapy zo dňa 10.09.2014 a kópie 

z katastrálnej mapy zo dňa 04.12.2014 bolo zistené, že po vykonaní  pozemkových úprav 

v katastrálnom území Myslina bol pozemok KN - C parc. č. 399/1 v mieste umiestnenia 

stavby prečíslovaný na pozemok KN – C parc. č. 902.  

  

Súčasťou konania o  zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 

zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:  

a) v oblasti ochrany ovzdušia: 

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia  podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č.39/2013 Z. z. o IPKZ, 

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: 

- o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných 

vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

- o povolenie  na  uskutočnenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona            

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

- o vydanie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu 

ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona          

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

c) v oblasti odpadov 

       - o udelenie 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, vrátane schválenia projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky 

odpadov (zmena pre I., II. etapu a schválenie III. etapy), jej rekultiváciu a monitorovanie 

skládky odpadov po jej uzatvorení podľa  § 7 ods. 4 písm. d)  zákona  o odpadoch  

- o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej častí alebo na 

vykonanie  rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,  

d) v oblasti stavebného konania 

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov pre nie 

nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 

39/2013 Z. z. o IPKZ, 
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- o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad 

Myslina - Lúčky III. etapa“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z.  o IPKZ, 

e) o schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 

 IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a  projektovej 

dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie 

stavby  „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ 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 „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. 

etapa“ bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi podľa podmienok 

rozhodnutia o umiestnení stavby. IŽP Košice podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby 

týkajúce sa uskutočnenia stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - 

Lúčky III. etapa“ zapracoval do podmienok uvedených v časti I. tohto rozhodnutia.  

 

 IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia 

dotknutých orgánov a účastníkov konania 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 je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia.  

 

 

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 inšpektorátu 

 

 

 

 

 

 

 



strana 23 k rozhodnutiu č. 4319-35098/2014/Mil,Mer/750040103/ZSP6 

 

Doručuje sa: 

1. EKOSERVIS, s.r.o. Humenné, Štefániková 18, 066 01 Humenné 

2. Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Myslina, Myslina, 066 01 Humenné 

3. Obec Myslina 19, 066 01 Humenné 

4. Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné 

5. Ing. Jozef Sekerec, HYDROING, Mirka Nešpora 25, 080 01 Prešov 

6. Ing. Martin Hromják, Plzeňská 91, 040 11 Košice 

7. Ing. Stanislav Gergeľ, Budovateľská 36, 066 01 Humenné 

 

 

   Na vedomie:  

     1. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 

     2. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOV, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 

     3. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 

     4. Obec Myslina, vecne a miestne príslušný stavebný úrad, 066 01 Humenné 

     5. Obec Myslina, štátna správa ochrany ovzdušia, 066 01 Humenné 

6. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovanie vplyvov na ŽP, 

Námestie   Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská 173, 

066  01 Humenné 

8. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa environmentálnych rizík, 

Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 

9. Okresný úrad Humenné, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 

10. Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 

11. TÜV SÜD, Hraničná 2, 040 17 Košice 

12. Technická inšpekcia, a.s., Južná trieda 95, Košice  

13. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra         

č. 1507/2, 066 18 Humenné 

15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

16. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

17. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 

18. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

19. VVS, a.s., Závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné 

20. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 

21. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja – Humenné, Mierová 5,                       

066 01   Humenné 

 

 
Príloha č. 1 

 

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania. 

1. Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Myslina, Myslina, 066 01 Humenné 

2. Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné 

3. Ing. Jozef Sekerec, HYDROING, Mirka Nešpora 25, 080 01 Prešov 

4. Ing. Martin Hromják, Plzeňská 91, 040 11 Košice 

5. Ing. Stanislav Gergeľ, Budovateľská 36, 066 01 Humenné 

 


