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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, 

§ 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 v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ”)  a ako špeciálny stavebný 

úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 

písm. a) bod 1, písm. b)  bod 8, písm. c) bod 1, 4 a 5, písm. g), § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona, na základe vykonaného konania 

podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                      

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) 

 

 

mení a dopĺňa 

 

i n t e g r o v a n é  po 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 
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22.06.2010, č. 7004-26689/2012/Mil/750040103/Z5 zo dňa 17.10.2012, č. 4319-35098/ 

2014/Mil,Mer/750040103/ZSP6 zo dňa 16.12.2014,  č. 1212-2925/Mer,Ber/750040103/Z7-

KR zo dňa 01.02.2016, č. 10034/57/2019-2873/2020/750040103/Z8 zo dňa 03.02.2020               

a č. 9020/57/2020-39906/2020/750040103/Z9 zo dňa 10.12.2020 (ďalej len „integrované 

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

 

 

A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky 

Myslina - Lúčky 

okres : Humenné 

 

prevádzkovateľovi: 

obchodné meno: REMKO Sirník, s.r.o. 

adresa sídla:        Rastislavova 98, 043 46 Košice 

IČO:                    36 573 345 

 

 

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

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je: 

a) v oblasti ochrany ovzdušia: 

-  udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia  o povolení zmeny na stavbe malého zdroja 

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

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd: 

-   vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 3 ods. 3 písm. b) 

bod 8 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, 

-   udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie 

a jej následné monitorovanie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. 

o IPKZ, 

-  udelenie  súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov podľa § 3 ods. 3 pís. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny: 

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo                                   

na udržiavacie práce podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

e) v oblasti stavebného zákona: 

-  povolenie zmeny stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina                              

– Lúčky III. etapa“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebného objektu SO - 109 

Uzatvorenie a rekultivácia skládky, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 
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Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

I. Povoľuje  

 

zmenu stavby  

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

pred jej dokončením, 

 

v rozsahu stavebného objektu SO - 109 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, umiestnenej                         

na pozemkoch KN-C parc. č. 905, 906/1, 399/37, 399/12 a 399/15, kat. úz. Myslina, 

s umiestnením stavby fontány na pozemku KN-C parc. č. 5363/14, kat. úz. Humenné, ktorá 

bude  zrealizovaná  v rámci  sadových  úprav  v  areáli  prevádzky,  podľa  projektovej   

dokumentácie overenej v tomto konaní,  

 

stavebníkovi: 

obchodné meno: REMKO Sirník, s.r.o. 

adresa sídla:        Rastislavova 98, 043 46 Košice 

IČO:                    36 573 345 

 

Pozemky KN-C parc. č. 905, 906/1, 399/37, 399/12 a 399/15, kat. úz. Myslina 

a pozemok parc. č. KN-C 5363/14, kat. úz. Humenné sú podľa výpisu z listu vlastníctva                     

č. 1039 zo dňa 16.02.2021 a čiastočného výpisu z  listu vlastníctva č. 7409 zo dňa 24.08.2021 

vo vlastníctve stavebníka. Stavba Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina – 

Lúčky je vo vlastníctve stavebníka podľa Rámcovej zmluvy o podmienkach nadobudnutia 

vlastníckeho práva k skládke odpadov a o zmene prevádzkovateľa skládky odpadov zo dňa 

15.05.2019. 

 

Súčasťou stavebného objektu SO - 109 Uzatvorenie a rekultivácia skládky je aj 

panelová cesta, ktorej uskutočnenie bolo povolené obcou Myslina rozhodnutím č. 34/2021    

zo dňa 26.04.2021. 

 

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

III. etapa“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím                          

IŽP Košice č. 4319-35098/2014/Mil,Mer/750040103/ZSP6 zo dňa 16.12.2014. 

 

Obec Myslina vydala pod č. 2013/203 zo dňa 25.11.2013 rozhodnutie o umiestnení 

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

stanoviskom č. OcÚ-MY-2020/180 zo dňa 01.12.2020 udelila podľa § 120 ods. 2 stavebného 

zákona súhlas k povoleniu zmeny stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad 

Myslina - Lúčky III. etapa“ pred jej dokončením pre stavebný objekt SO - 109 Uzatvorenie 

a rekultivácia skládky.  
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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho 

posudzovania, vydalo  podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 24/2006 Z. z.“) Záverečné stanovisko č. 1210/2011 – 3.4/hp zo dňa 06.06.2011, 

ktorým odporučilo realizáciu navrhovanej činnosti „Skládka odpadov NNO Myslina – Lúčky 

– III. etapa“ a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia 

environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov                     

na životné prostredie, vydalo rozhodnutie č. 7140/2020-1.7/av-R, 32608/2020, 32610/2020-

Int. zo dňa 29.06.2020, v ktorom uviedlo, že zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov 

na odpad, ktorý nie je nebezpečný Myslina – Lúčky – III. etapa, optimalizácia využitia 

kapacity skládky“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

 

   Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné 

prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v záväznom stanovisku                       

č. 10246/2021-1.7/al, 34768/2021 zo dňa 25.06.2021 uviedlo, že návrh na vydanie zmeny 

integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Myslina - Lúčky“, ktorej súčasťou 

je aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad 

Myslina – Lúčky III. etapa“, je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z., 

so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky                             

č.  1210/2011 – 3.4/hp zo dňa 06.06.2011 a s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 7140/2020-1.7/av-R, 32608/ 2020, 

32610/2020-Int. zo dňa 29.06.2020 a jeho podmienkami. 

 

Účelom uskutočnenia navrhovanej zmeny stavby „Skládka odpadov pre nie 

nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebného 

objektu SO - 109 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, je optimalizácia využitia kapacity 

skládky odpadov, čím dôjde k navýšeniu kapacity III. etapy skládky odpadov o 178 300 m3               

(t. j. celková kapacita III. etapy skládky odpadov bude 578 300 m3 miesto pôvodných   

400 000 m3) s maximálnou výškovou kótou 207,50 m n. m. po vykonaní uzatvorenia 

a rekultivácie skládky odpadov. 

 

1)    V rozhodnutí  IŽP Košice č. 4319-35098/2014/Mil,Mer/750040103/ZSP6 zo dňa 

16.12.2014 v časti a) Povoľuje uskutočnenie stavby „Skládka odpadov pre nie 

nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ sa do podmienok na uskutočnenie 

stavby za podmienku č. 29 dopĺňajú podmienky č. 30 až č. 42 s nasledovným 

znením:             

 

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

v rozsahu stavebného objektu SO - 109 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, vrátane 

stavby fontány, bude uskutočnená podľa projektovej  dokumentácie „Skládka odpadov 

NNO Myslina - Lúčky III. etapa,  vypracovanej spoločnosťou DEPONIA                      

SYSTEM   s.r.o.,  arch.  č.  42-DPS-2019, autorizovanými    stavebnými   inžiniermi                                      

Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705*Z*A2, Ing. Ľubomírom Balážom,                

č. osvedčenia 6227*I3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Jozefom Špinálom, overenej 
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v tomto konaní,   ktorá  je  neoddeliteľnou    súčasťou   tohto   rozhodnutia pre stavebníka 

a obec Myslina. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní vyššie uvedeného stavebného 

objektu, vrátane stavby fontány nesmú byť zrealizované bez  predchádzajúceho povolenia                    

IŽP  Košice (príslušný  špeciálny stavebný úrad).  

 

31. Stavebník v  súlade s  ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie 

jednotlivých etáp (I. a II. etapa) stavebného objektu SO - 109 Uzatvorenie a rekultivácia 

skládky, resp. ich častí,  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. IŽP Košice v súlade s ustanovením § 75a ods. 1 

stavebného zákona upúšťa  od vytýčenia stavby fontány oprávnenými osobami podľa                 

§ 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby fontány 

s projektovou dokumentáciou overenou v tomto konaní zodpovedá stavebník. 

  

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

v rozsahu stavebného objektu SO - 109 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, 

vrátane stavby fontány, 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 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.  

 

33. Stavebník je povinný písomne oznámiť IŽP Košice vykonávanie stavebných prác                    

na jednotlivých etapách (I. etapa a II. etapa) stavebného objektu SO - 109 Uzatvorenie 

a rekultivácia skládky, resp. jej častiach a stavbe fontány, najneskôr do 15 dní odo dňa 

ich začatia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

34.  Stavebník je povinný v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí Ministerstva  

životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie environmentálneho hodnotenia 

a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie                                         

č. 1740/2020-1.7/av-R, 32608/2020, 32610/2020-Int. zo dňa 29.06.2020: 

       a) zrealizovať sadové úpravy v areáli prevádzky „Skládka odpadov Myslina – Lúčky“, 

ktoré budú vytvárať oddychovú zónu a ich  súčasťou bude stavba fontány zrealizovaná 

podľa projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní, lavička a 10 ks stromov, 

v termíne najneskôr do 31.10.2022, 

       b) vysadiť v obci Myslina, resp. meste Humenné 20 ks vzrastlých drevín na verejných 

priestranstvách v obývaných častiach obce/mesta v súlade s platnými právnymi 

predpismi na úseku ochrany prírody a krajiny (napr. súhlasy vlastníkov dotknutých 

pozemkov a orgánu ochrany prírody a krajiny) v termíne najneskôr do 31.12.2022.  

 

35.  Stavebník je povinný začať vykonávať stavebné práce na I. a II. etape stavebného objektu 

SO – 109 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, stavby  „Skládka odpadov pre nie 
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nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“, najneskôr v termíne do 3 mesiacov                         

od  posledného topografického zamerania, ktorým bude preukázané naplnenie kapacity 

príslušnej časti skládky odpadov.   

 

36. Stavebník je povinný I. a II. etapu stavebného objektu SO - 109 Uzatvorenie a rekultivácia 

skládky, resp. jeho časti stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - 

Lúčky III. etapa“ dokončiť v termíne do 6 mesiacov od začatia vykonávania stavebných 

prác na jednotlivých etapách, resp. jej častiach.  

 

37. Stavebník  je povinný s odpadom vzniknutým  pri  stavebných prácach  nakladať v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“)                     

a je povinný dodržať ustanovenie § 14  ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

 

  38.  Dokončenú časť stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky        

III. etapa“, v rozsahu stavebného objektu SO - 109 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, 

vrátane stavby fontány, môže stavebník v súlade s  ustanoveniami stavebného zákona 

a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného                         

IŽP Košice, ktorým  bude povolené užívanie stavby, resp. jej časti, v súlade 

s ustanoveniami stavebného zákona na základe  písomného návrhu  stavebníka. 

 

39.  Pri uvedení časti stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky        

III. etapa“, v rozsahu stavebného objektu SO - 109 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, 

vrátane stavby fontány, do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany 

verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, 

bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti, podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov.  

 

40. Stavebník je povinný k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavby 

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

stavebného objektu SO - 109 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, vrátane stavby fontány, 

resp. najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci 

kolaudácie predložiť: 

       a) doklady  v súlade s podmienkou č. 28, časť I. rozhodnutia IŽP Košice č. 4319-

35098/2014/Mil,Mer/750040103/ZSP6 zo dňa 16.12.2014,  

       b) doklady o výsledkoch vykonaných skúšok v súlade s overenou projektovou 

dokumentáciou predmetnej časti stavby, 

       c) stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Humennom                             

na účely stavebného konania č. ORHZ-HE2-2020/000442-006 zo dňa 18.11.2020 

a nimi overený projekt pre stavebné povolenie, 

       d) vyjadrenie príslušného správneho orgánu k dokumentácii v kolaudačnom konaní 

v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

       e)  vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov 

a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona 
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č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona 

č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku 

na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväznými nariadeniami vlády, 

       f) vyjadrenie resp. rozhodnutie obce Myslina, špeciálneho stavebného úradu pre miestne 

a účelové komunikácie, 

       g) vyhodnotenie podmienok vyplývajúcich zo č. 1210/2011 – 3.4/hp zo dňa 06.06.2011 

a rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. 1740/2020-1.7/av-R, 32608/2020, 32610/ 

2020-Int. zo dňa 29.06.2020. 

 

41.  Stavebník je povinný pri uskutočňovaní časti stavby „Skládka odpadov pre nie 

nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“, v rozsahu stavebného objektu SO -  109  

Uzatvorenie a rekultivácia skládky, vrátane stavby fontány, dodržať aj podmienky 

uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 4319-35098/2014/Mil,Mer/750040103/ZSP6 zo dňa 

16.12.2014, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, a pri uvedení časti stavby 

do užívania je povinný v súlade s ustanoveniami stavebného zákona preukázať splnenie 

týchto podmienok vrátane podmienok určených v časti I. tohto rozhodnutia.  

 

42.  So stavebnými prácami súvisiacimi so zmenou stavby „Skládka odpadov pre nie 

nebezpečný odpad Myslina - Lúčky III. etapa“ pred jej dokončením, v rozsahu 

stavebného objektu SO 109 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, vrátane stavby fontány, 

sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie   nenadobudlo právoplatnosť.  

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  

 

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu zmeny 

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

dokončením, v rozsahu stavebného objektu SO 109 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, 

vrátane stavby fontány. 

 

Zoznam ostatných účastníkov konania je uvedený v prílohe č. 1, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

 

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1)  V časti „I. A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky, I. a II. kazeta“ sa mení pôvodný text 

nasledovne: 

Prevádzka je umiestnená  na  pozemkoch KN-C v k. ú. Humenné s p.č. 5363/13, 5363/14, 

5363/16 až 5363/20 a KN-C v k. ú. Myslina 905, 906/1-3, 399/12, 399/15-20, 399/22-24, 

399/37-40, a  je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona 

č.39/2013 Z. z. o IPKZ pod bodom: 
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5.4. Skládky odpadov, ako 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 

podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a o dočasnom 

uskladnení kovovej ortuti (ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 372/2015 Z. z.“) je zaradená do triedy:  

- skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. 

 

2) V časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, 

vody a pôdy v prevádzke“, v bode „1.1 Podrobnosti o technických zariadeniach         

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa v opise prevádzky „A. Skládka 

odpadov“ ruší pôvodné znenie odseku: 

 

,,Kapacita I. a II. etapy skládky odpadov je spolu 260 000 m3. Užívaním stavby 

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

skládky odpadov o ďalších 400 000 m3 severným smerom, pričom sa čiastočne zmenil tvar 

súčasne prevádzkovanej I. a II. etapy skládky odpadov oproti pôvodnému projektu 

„Uzatvorenia a rekultivácie skládky“ (Hydroing, 2002), ktorý bol schválený integrovaným 

povolením vydaným IŽP Košice rozhodnutím č. 92/9-OIPK/2004-Ha zo dňa 22.04.2004. 

Rozšírenie skládky o III. etapu plynule nadväzuje na prevádzkovanú skládku zo severnej 

strany, pričom sa využíva existujúca technická infraštruktúra I. a II. etapy skládky odpadov. 

Po ukončení prevádzky I. a II. etapy skládky odpadov sa táto časť skládky odpadov uzavrie                 

a zrekultivuje podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, pričom celková zrekultivovaná 

plocha predstavuje cca 26 372 m². Technická rekultivácia bude pozostávať z tesniaceho 

systému v nasledovnom poradí: urovnaný povrch skládky, plošná plynová drenáž                             

v kombinácií s vertikálnymi odplyňovacími šachtami, minerálne tesnenie o hrúbke 2 x 250 

mm s koeficientom filtrácie kf ≤ 1,0.10-9 m.s-1, drenážna a filtračná vrstva o hrúbke štrku 500 

mm, zemina o hrúbke 1 000 mm a nakoniec zatrávnenie povrchu predmetnej časti skládky 

odpadov.“ 

 

a nahrádza sa novým znením: 

 ,,Kapacita I. a II. etapy skládky odpadov je spolu 260 000 m3. Podľa projektovej 

dokumentácie s názvom „Skládka NNO Myslina - Lúčky, III. etapa“, SO 109 Uzatvorenie      

a rekultivácia skládky, vypracovanej Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, DEPONIA        

SYSTEM s.r.o., je upravený  tvar zavážania skládkového telesa a celková kapacita III. etapy 

je 578 300 m3.  

Skládkové teleso I. a II. etapy skládky zavezené odpadom bude po úprave do výsledného 

tvaru zaberať plochu cca 15 630 m2. Realizácia pozostáva z úpravy svahov skládkového 

telesa do sklonu 1:2,5.  

Zavážanie III. etapy telesa skládky je upravené so sklonmi svahov 1:2,5. Teleso skládky bude 

zavážané postupným zvyšovaním zo súčasnej prístupovej komunikácie z východnej strany III. 
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etapy skládky a následne sa bude zavážať z prístupovej komunikácie cez teleso skládky I. a II. 

etapy do priestoru telesa skládky III. etapy až na konečnú úroveň zavážania skládkového 

telesa na kóte 205,00 – 206,00 m n.m.. Rekultivovaný povrch III. etapy skládky je 35 454 m2.  

Na  upravený a zhutnený povrch skládkového telesa budú uložené jednotlivé vrstvy uzavretia 

a rekultivácie skládky odpadov v nasledovnom zložení: 

 odplyňovacia vrstva – geokompozit, 

 minerálne tesnenie hr. 500 mm (2x250 mm) kfmax = 1.10-9 m.s-1, 

 umelá drenážna vrstva – geokompozit, 

 rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm, 

 vegetačný kryt – zatrávnenie.“ 

3) V časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, 

vody a pôdy v prevádzke“, v bode „1.1 Podrobnosti o technických zariadeniach                    

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa opis prevádzky „A. Skládka 

odpadov“ mení prvá veta v predposlednom odstavci: 

,,Na III. etape skládky odpadov je odplyňovací systém pasívny, t.j. pasívne zachytávanie 

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

nasledovne: 

,,Na III. etape skládky odpadov je odplyňovací systém pasívny, t.j. pasívne zachytávanie 

systémom vertikálnych odplyňovacích šachiet (studní) v počte 13 ks.“ 

 

    4)   V časti „II. Záväzné podmienky, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, 

vody a pôdy v prevádzke“ sa v bode „Všeobecné podmienky“ mení podmienka         

č. 1.2.14: 

 

1.2.14  Prevádzkovateľ  skládky  odpadov  je  povinný  počas  prevádzky  skládky  odpadov 

vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, 

rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej 

uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov 

havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky odpadov. Ten, kto prevádzkuje 

viac ako jednu skládku odpadov, vytvára účelovú finančnú rezervu pre každú skládku 

odpadov osobitne. 

 

5)   V časti „II. Záväzné podmienky, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu 

ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa v bode „Všeobecné podmienky“ mení 

podmienka č. 1.2.15: 

 

 1.2.15  Účelová finančná rezerva sa vytvára ročne na ťarchu výdavkov (nákladov) minimálne 

vo výške určeného podielu z celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu                          

a monitorovanie skládky odpadov a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov         

po jej uzavretí. 
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6)   V časti „II. Záväzné podmienky, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, 

vody a pôdy v prevádzke“ sa v bode „Všeobecné podmienky“ dopĺňa podmienka         

č. 1.2.15/1: 

 

1.2.15/1 Ročná výška ÚFR sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 5 k vyhláške 

 MŽP  SR  č. 382/2018 Z. z.  

 

  7)    V časti „II. Záväzné podmienky, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, 

vody a pôdy v prevádzke“ sa v bode „Všeobecné podmienky“ mení podmienka        

č. 1.2.16: 

 

1.2.16 Prevádzkovateľ  skládky  odpadov  odvádza  prostriedky  ÚFR   vo  výške  vypočítanej  

           ustanoveným  spôsobom  (§ 105  ods. 3  písm. h)  zákona č.  79/2015 Z. z. o odpadoch)  

           ročne   do  31.  januára   nasledujúceho  kalendárneho  roka. Prostriedky  ÚFR  sa vedú     

           na osobitnom účte v Štátnej pokladnici.  

 

8)   V časti „II. Záväzné podmienky, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, 

vody a pôdy v prevádzke“ sa v bode „Všeobecné podmienky“ mení podmienka           

č. 1.2.17: 

 

1.2.17 Prostriedky ÚFR možno použiť po vydaní súhlasu podľa § 97 ods. 1  písm. j)   zákona                 

č. 79/2015 Z. z. o  odpadoch na činnosť, na ktorú bol tento súhlas vydaný.  

Ministerstvo vydá prevádzkovateľovi skládky odpadov písomné potvrdenie, v ktorom 

určí rozsah disponovania s prostriedkami účelovej finančnej rezervy potrebnými               

na zabezpečenie tejto činnosti. Ministerstvo si ako podklad pre písomné potvrdenie 

vyžiada záväzné stanovisko IŽP Košice ako povoľujúceho orgánu.  

 

9)  V časti „II. Záväzné podmienky, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia,            

     Vody  a pôdy  v  prevádzke“  sa  v  bode „Všeobecné   podmienky“  mení   podmienka             

     č. 1.2.19/4: 

 

1.2.19/4 Prevádzkovateľ požiada o udelenie súhlasu podľa bodu 1.2.17 integrovaného 

povolenia, ak naplnenosť III. etapy skládky odpadov dosiahne hodnotu             

578 300 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 následné monitorovanie musí dosiahnuť výšku celkových 

nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po uzavretí. 

10) V časti „II. Záväzné podmienky, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu  

ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa v bode „Technicko-prevádzkové podmienky“ 

mení podmienka č. 1.2.23: 

 

1.2.23    Prevádzkovateľovi sa zakazuje zneškodňovať skládkovaním: 
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1.  kvapalné odpady, 

2.  odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce,   

vysoko horľavé alebo horľavé, 

3. odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové 

číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 k zákonu č. 79/2015 Z. z.        

o odpadoch; spracovanie takéhoto odpadu a každá následná zmena jeho 

katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania, 

4. odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný 

materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším 

vonkajším priemerom ako 1400 mm, 

5. odpady, ktorých obsah nebezpečných látok presahuje hraničné hodnoty 

koncentrácie nebezpečných látok podľa prílohy č. 5 k zákonu č. 79/2015 Z. z.              

o odpadoch, 

6. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, 

  7.  vytriedené zložky  komunálneho  odpadu,  na  ktoré  sa  vzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, 

  8.  biologicky  rozložiteľný  odpad  zo  záhrad  a  parkov,  vrátane  biologicky 

rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov                     

po dotriedení, 

  9.  odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem 

       9.1  inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo 

jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je 

technicky možná, 

                  9.2 odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani 

nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia. 

 

11) V časti   „II.  Záväzné   podmienky, 1.2   Podrobnosti   o   opatreniach   na   ochranu  

      ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa v bode „Technicko-prevádzkové podmienky“     

      mení podmienka č. 1.2.27: 

 

1.2.27  Prevádzkovateľ je povinný skládku prevádzkovať v súlade: 

            a)  s prevádzkovým poriadkom s názvom „A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky“ 

     vypracovaným v 1/2021, schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 4840/57/2021-

     33803/2021/750040103/Z10-SP zo dňa 27.09.2021, vypracovaným v zmysle 

     všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, 

            b) s technologickým reglementom vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného 

     právneho predpisu odpadového hospodárstva, 

            c) so schválenou projektovou dokumentáciou. 

 

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

na   ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa v bode Technicko-prevádzkové 

podmienky“ mení podmienka č. 1.2.28 :  
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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 578 000 m3 zneškodnených odpadov. 

 

13) V časti „II. Záväzné podmienky“, v kapitole „2.Emisné limity“, v podkapitole ,,2.1  

Emisie do ovzdušia“ sa podmienka č. 2.1.1 nahrádza nasledovným znením: 

 

2.1.1 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pri budovaní odplyňovacieho systému 

postupovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou stavby„ Skládka NNO 

Myslina – Lúčky, III. etapa“ a monitorovať skládkový plyn v súlade s bodom 9.2 časť 

II. integrovaného povolenia. 

 

14) 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 novým znením:  

 

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

a II. etapy 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 NNO Myslina – Lúčky, III. etapa“, SO 109 Uzatvorenie a rekultivácia 

skládky, vypracovanej Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, DEPONIA SYTEM s.r.o.,                

reg. č. 3705*Z*A2, pod achr. č. 42-DSP-2019, v 12/2019, najneskôr do 3 mesiacov,            

od posledného topografického zamerania, ktorým sa preukáže naplnenie jednotlivých 

etáp skládky odpadov a ukončiť jej rekultiváciu v lehote do 6 mesiacov od jej začatia. 

 

15) 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 dopĺňa podmienka č. 11.5:  

 

   11.5 Prevádzkovateľ je povinný v lehote troch mesiacov odo dňa uzavretia skládky odpadov 

alebo jej časti  alebo vykonania jej rekultivácie podať  IŽP Košice návrh  na kolaudáciu  

stavby.  

 

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 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. 

a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 

písm. a) bod 1, písm. b)  bod 8, písm. c) bod 1, 4 a 5, písm. g), § 3 ods. 4  a § 20 ods. 1 zákona 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného 

podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia na vykonávanie činností 

v prevádzke „Skládka odpadov Myslina – Lúčky“, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie 

o povolení zmeny stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky                 

III. etapa“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebného objektu SO 109 Uzatvorenie 

a rekultivácia skládky, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka REMKO Sirník 

s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 573 345, zastúpeného spoločnosťou KOSIT 

a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, doručenej IŽP Košice dňa 20.01.2021.  

 

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne 

konanie v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v spojení                           

s § 11 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.  

 

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná 

v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a vyhláškou MŽP SR                   

č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len 

„vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), a k žiadosti neboli predložené prílohy v súlade                          

s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. potrebné 

k vydaniu rozhodnutia v predmetnej veci, preto konanie rozhodnutím  č. 4840/57/2021-

5181/2021/750040103/PK zo  dňa 03.13.2021 prerušil a súčasne vyzval prevádzkovateľa – 

stavebníka k prepracovaniu a doplneniu predloženej žiadosti v požadovanom rozsahu.  

 

Prevádzkovateľ - stavebník predloženú žiadosť doplnil v požadovanom rozsahu           

v dňoch 22.04.2021, 10.05.2021, 27.05.2021 a 31.05.2021. 

 

Správny poplatok vo výške 500 eur bol uhradený podľa položky č. 171a písm. b) 

Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov na účet Slovenskej inšpekcie životného prostredia dňa 08.06.2021. 

 

Predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia je žiadosť 

prevádzkovateľa - stavebníka: 

a) v oblasti ochrany ovzdušia: 

-  o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia  o povolení zmeny na stavbe malého zdroja 

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

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd: 

-   o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 3 ods. 3             

písm. b) bod 8 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 
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zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona                         

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

-   o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie 

a jej následné monitorovanie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. 

o IPKZ, 

-  o  udelenie  súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov podľa § 3 ods. 3 pís. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny: 

-  o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo                            

na udržiavacie práce podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

e) v oblasti stavebného zákona: 

-  o povolenie zmeny stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina – 

Lúčky III. etapa“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebného objektu SO 109 Uzatvorenie 

a rekultivácia skládky, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia 

predložil nasledovné doklady: 

a) projektovú dokumentáciu stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina – 

Lúčky III. etapa“ , v rozsahu stavebného objektu SO - 109 Uzatvorenie a rekultivácia 

skládky, vrátane stavby fontány, vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi, 

b) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k povoleniu zmeny stavby pred jej 

dokončením, 

c) fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby, 

d) výpis z listu vlastníctva č. 1039 zo dňa 05.02.2021 a kópiu katastrálnej mapy zo dňa 

05.02.2021,  

e) splnomocnenie a poverenie na zastupovanie prevádzkovateľa - stavebníka, 

f)  vyhodnotenie pripomienok uvedených v Záverečnom stanovisku z procesu posudzovania 

vplyvov č. 1210/2011 – 3.4/hp vydaného MŽP SR dňa 06.06.2011 a z rozhodnutia                         

č. 1740/2020-1.7/av-R, 32608/2020, 32610/2020-Int. vydaného MŽP SR dňa 29.06.2020. 

 

  Pozemky KN-C parc. č. 905, 906/1, 399/37, 399/12 a 399/15, kat. úz. Myslina 

a pozemok parc. č. KN-C 5363/14, kat. úz. Humenné sú podľa výpisu z listu vlastníctva                     

č. 1039 zo dňa 16.02.2021 a čiastočného výpisu z  listu vlastníctva č. 7409 zo dňa 24.08.2021 

vo vlastníctve stavebníka. Stavba Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina – 

Lúčky je vo vlastníctve stavebníka podľa Rámcovej zmluvy o podmienkach nadobudnutia 

vlastníckeho práva k skládke odpadov a o zmene prevádzkovateľa skládky odpadov zo dňa 

15.05.2019. 

 

Uskutočnenie stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina – Lúčky           

III. etapa“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice                              

č. 4319-35098/2014/Mil,Mer/750040103/ZSP6 zo dňa 16.12.2014.  

 

Obec Myslina vydala pod č. 2013/203 zo dňa 25.11.2013 rozhodnutie o umiestnení 

stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina-Lúčky III. etapa“ a záväzným 
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stanoviskom č. OcÚ-MY-2020/180 zo dňa 01.12.2020 udelila podľa § 120 ods. 2 stavebného 

zákona súhlas k povoleniu zmeny stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad 

Myslina - Lúčky III. etapa“ pred jej dokončením, pre stavebný objekt SO - 109 Uzatvorenie 

a rekultivácia skládky.  

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho 

posudzovania, vydalo  podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Záverečné stanovisko č. 1210/2011 – 

3.4/hp zo dňa 06.06.2011, ktorým odporučilo realizáciu navrhovanej činnosti „Skládka 

odpadov NNO Myslina – Lúčky – III. etapa“ a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, vydalo rozhodnutie č. 7140/2020-1.7/av-R, 

32608/2020, 32610/2020-Int. zo dňa 29.06.2020, v ktorom uviedlo, že zmena navrhovanej 

činnosti „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Myslina – Lúčky – III. etapa, 

optimalizácia využitia kapacity skládky“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

 

IŽP Košice  doplnenú žiadosť posúdil  a  v súlade s § 11 ods. 5 písm. a)  zákona                       

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 1 v spojení s § 68 stavebného zákona upovedomil 

prevádzkovateľa - stavebníka, účastníkov konania, dotknuté obce a  dotknuté orgány o   začatí   

konania  listom č.  4840/57/2021-18840/2021/Z10-SP zo dňa 08.06.2021, doručeným v dňoch 

08.06.2021 až 02.07.2021. IŽP Košice súčasne podľa  § 11 ods. 5 písm. a)  zákona č. 39/2013 

Z. z. o IPKZ  a § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona určil lehotu na podanie vyjadrenia 

30 dní  od doručenia upovedomenia o začatí konania a podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 

39/2013 Z. z. o IPKZ oznámil, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť 

z nej kópie, odpisy a výpisy) na IŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice, č. dv. 7, resp. 16 

v pracovných dňoch, v čase  od 9:00 hod. do 14:00 hod. 

 

           V súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 58a ods. 3 

stavebného zákona IŽP Košice zverejnil žiadosť vo veci zmeny integrovaného povolenia, 

vrátane Záverečného stanoviska vydaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej 

republiky, odborom environmentálneho posudzovania pod č. 1210/2011 – 3.4/hp zo dňa 

06.06.2011 a informácií o rozhodnutí v zisťovacom konaní vydanom Ministerstvom 

životného prostredia SR, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, 

o prevádzkovateľovi – stavebníkovi a o prevádzke na úradnej tabuli, informačnom systéme       

a  súčasne aj  na svojom webovom sídle www.sizp.sk od 10.06.2021. Výzvu dotknutej 

verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a výzvu dotknutej verejnosti 

a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na úradnej tabuli                             

od 10.06.2021 do 25.07.2021 a  súčasne aj  na svojom webovom sídle www.sizp.sk 

a informačnom systéme od 10.06.2021. 

 

IŽP Košice zároveň požiadal obec Myslina a mesto Humenné, aby podľa  § 11 ods. 5 

písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnili na svojom webovom sídle, okrem príloh 

k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli 

alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, 

stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom 

http://www.sizp.sk/
http://www.sizp.sk/
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– stavebníkom o prevádzkovateľovi a prevádzke najmenej na 15 dní, výzvu dotknutej 

verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti 

s možnosťou podať prihlášku a výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou 

vyjadrenia sa k začatiu konania.  

 

Obec Myslina zverejnila požadované údaje na svojom webovom sídle od 10.06.2021 

a na úradnej tabuli obce Myslina od 10.06.2021 do 19.07.2021. Mesto Humenné zverejnilo 

požadované údaje na úradnej tabuli mesta v lehote od 11.06.2021 do 28.06.2021 a na svojom 

webovom sídle od 11.06.2021. 

 

V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia žiadosti nebola podaná žiadna prihláška                            

za účastníka konania ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci. 

 

IŽP Košice v upovedomení o začatí konania uviedol, že podľa § 12 ods. 5 zákona                        

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote IŽP Košice neprihliada. 

Súčasne IŽP Košice podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania 

spojeného s miestnym zisťovaním, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a uviedol,  

že ak žiadny z účastníkov konania nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, IŽP Košice 

podľa § 11 ods. 10 zákona  č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak tento zákon 

neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.  

 

   Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné 

prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v záväznom stanovisku                       

č. 10246/2021-1.7/al,34768/2021 zo dňa 25.06.2021, doručenom dňa 13.07.2021  uviedlo,                  

že návrh na vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov 

Myslina - Lúčky“, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Skládka 

odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina – Lúčky III. etapa“, je z koncepčného hľadiska 

v súlade    so zákonom č. 24/2006 Z. z., so záverečným stanoviskom Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky  č. . 1210/2011 – 3.4/hp zo dňa 06.06.2011 a s rozhodnutím 

vydaným v zisťovacom konaní Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky                    

č. 7140/2020-1.7/av-R, 32608/2020, 32610/2020-Int. zo dňa 29.06.2020 a jeho podmienkami. 

 

    IŽP Košice bolo dňa 28.06.2021 k prerokovávanej veci v určenej lehote                            

doručené aj stanovisko mesta Humenné k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti                                            

č. 2932/32495/2021/OÚP,V,ŽP, DaZ-GA zo dňa 23.06.2021. V predmetnom stanovisku 

mesto Humenné k navrhovanej zmene integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka 

odpadov Myslina – Lúčky“ uviedlo, že podľa nového návrhu bude zmena integrovaného 

povolenia umiestnená na pozemkoch parc. č. C KN 5363/13, 5363/14, 5363/16 až 5363/20,                                           

v kat. úz. Humenné a na pozemkoch parc. č. C KN 905, 906/1-3, 399/12, 399/15-20, 399/22-

24, 399/37-40 v kat. úz. Myslina. Mesto Humenné taktiež uviedlo, že v zmysle platného 

územného plánu dáva nasledovné stanovisko: 

a) Na pozemku parc. č. C KN 5363/13, kat. úz. Humenné je umiestnená miestna 

komunikácia, 
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b) Pozemky parc. č. C KN 5363/14, 5363/16-20, kat. úz. Humenné sa nachádzajú                    

vo funkčnom území malovýroby a skladov s funkčným využitím na malé výrobné 

zariadenia, remeselné dielne a skladové hospodárstva. 

Prípustné sú: 1. Remeselné prevádzky všetkých druhov, servisné služby, skladové plochy 

a budovy a verejnoprospešné zariadenia, pokiaľ výrazne nezaťažujú životné prostredie;                           

2. Obchodné, administratívne a správne budovy; 3. Parkoviská a garáže pre osobné 

automobily; 4. Čerpacie stanice PHM. 

Výnimočne prípustné sú: 1. Pohotovostné (služobné) bývanie v nebytových priestoroch. 

 

Mesto Humenné v predmetnom stanovisku uviedlo, že žiada, aby zmena 

integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Myslina – Lúčky“ bola riešená 

v súlade s platným Územným plánom mesta Humenné, v rámci ktorého je potrebné 

rešpektovať ustanovenia jeho záväznej časti, a taktiež so zákonom č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch. 

             

            IŽP Košice z dôvodu objasnenia veci (umiestnenia navrhovanej zmeny stavby 

„Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina – Lúčky III. etapa“ pred jej 

dokončením) podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, §  21 ods. 1 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a § 61 ods. 1 v spojení s § 68 stavebného zákona nariadil 

k prerokovaniu predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním                 

na deň 26.08.2021. V prizvaní na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním                            

IŽP Košice upozornil prizvané osoby, že svoje pripomienky a námety môžu uplatniť písomne 

najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, a že na neskôr uplatnené 

pripomienky a námety sa nebude prihliadať. Súčasne uviedol, že ak  sa  niektorý z účastníkov  

konania  nechá v  konaní zastupovať,  predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. 

 

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bola prerokovaná žiadosť 

o vydanie zmeny integrovaného povolenia, pripomienky a námety účastníkov konania                             

a dotknutých orgánov uplatnené k žiadosti.  

 

   V priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie 

o povolení zmeny stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina – Lúčky              

III. etapa“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebného objektu SO - 109 Uzatvorenie 

a rekultivácia skládky, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby 

zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých 

orgánov: 

-   Ing. Jozef Sekerec, list zo dňa 14.06.2021, 

-   Obec Myslina, vyjadrenie č. Ocú-My-108/2021 zo dňa 15.06.2021, 

-   Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, vyjadrenie č. 21/00824 

zo dňa 15.06.2021 a vyjadrenie č. 21/00127-2 zo dňa 16.02.2021, 

-   Mesto Humenné, stanovisko č. 2932/32495/2021/OÚP,V,ŽP,DaZ-Ga zo dňa 23.06.2021, 

-  Mesto Humenné, oznámenie o zverejnení údajov č. 2932/32495/2021/OÚPVŽPDZ-Ga           

zo dňa 29.06.2021, 
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-   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, postúpenie podania č. 10246/ 

2021-1.7/al36466/2021 zo dňa 02.07.2021, 

-   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, Odbor posudzovania vyplyvov na životné prostredie, záväzné 

stanovisko č. 10246/2021-1.7/al, 34768/2021 zo dňa 25.06.2021, 

-  Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, vyjadrenie                 

č. OU-HE-OSZP-2021/006747-004 zo dňa 03.08.2021 a vyjadrenie č. OU-HE-OSZP-

2021/002533-002 zo dňa 18.02.2021 , 

-   Obec Myslina, oznámenie o zverejnení údajov č. OcU-My-2021/14 zo dňa 20.07.2021, 

-  Združenie domových samospráv o.z., vyjadrenie účastníka stavebného konania zo dňa 

05.08.2021 a emailom vyjadrenie zo dňa 25.08.2021, 

-   Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vyjadrenie č. OU-

HE-OSZP-2021/000849-002 zo dňa 20.01.2021, 

-    prevádzkovateľ – stavebník, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie 

panelovej cesty č. 0285/2021 zo dňa 04.02.2021, 

-   Obec Myslina, záväzné stanovisko č. OcÚ-My-181/2020 zo dňa 30.12.2020, 

-   Obec Myslina, záväzné stanovisko č. OcÚ-MY-2020/180 zo dňa 01.12.2020, 

-   Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, stanovisko na účely 

stavebného konania č. ORHZ-HE2-2020/000442-006 zo dňa 18.11.2020, 

-  Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie                 

č. OU-HE-OSZP-2020/012773-003 zo dňa 19.11.2020. 

 

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj konanie o povolení 

zmeny stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina – Lúčky  III. etapa“ pred 

jej dokončením, v rozsahu stavebného objektu SO - 109 Uzatvorenie a rekultivácia skládky 

boli v priebehu integrovaného povoľovania a na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym 

zisťovaním vznesené nasledovné pripomienky a námety: 

 

1. Mesto Humenné v stanovisku k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti                                                        

č. 2932/32495/2021/OÚP,V,ŽP, DaZ-GA zo dňa 23.06.2021 uplatnilo pripomienky 

uvedené na str. 11 tohto rozhodnutia, ktoré boli prerokované a objasnené na ústnom 

pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 26.08.2021. Splnomocnený 

zástupca mesta Humenné do zápisnice z ústneho pojednávania spojeného s miestnym 

zisťovaním uviedol, že mesto Humenné nemá pripomienky k vydaniu zmeny 

integrovaného povolenia. 

      

2. Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 14, 851 02 Bratislava vo vyjadrení                     

zo dňa 05.08.2021 uviedlo, cit.: 

Žiadame, aby v stavebnom rozhodnutí (v odôvodnení) bolo uvedené akým presne 

spôsobom stavebný úrad zabezpečil overenie verejných záujmov životného prostredia, 

ktoré bol v zmysle § 62 ods.1 písm. b Stavebného zákona povinný preskúmať a to 

uvedením konkrétnych spôsobov a to v súlade s §47 ods.3 Správneho poriadku tak,                  

že uvedie vecné a právne posúdenie verejných záujmov ochrany životného prostredia 

v zmysle hmotno-právnych predpisov podľa osobitných zákonov chrániacich jednotlivé 



                strana 19 k rozhodnutiu č. 4840/57/2021-33803/2021/750040103/Z10-SP 

zložky životného prostredia. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa §126 Stavebného zákona 

pri tom vychádza zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov, je potrebné, aby stavebný 

úrad zabezpečil, že toto zdôvodnenie budú obsahovať tieto záväzné stanoviská dotknutých 

orgánov.  

Súčasne žiadame, aby v stavebnom rozhodnutí bolo osobitne uvedené akým presne 

spôsobom stavebník vyhodnotil splnenie záväzných podmienok rozhodnutia                         

zo zisťovacieho konania a akým spôsobom bol tento súlad v stavebnom konaní overený 

(viď §140c ods.2 Stavebného zákona). 

    Osobitne nás zaujíma určenie prvkov zelenej infraštruktúry  podľa § 2 písm. zh až písm. zj 

zákona OPK č.543/2002 Z. z., ktoré bol projektant podľa § 3 zákona OPK povinný 

zapracovať do projektu. V prípade ak projekt uvedené prvky zelenej infraštruktúry 

neobsahuje, žiadame, aby bola táto povinnosť uvedená ako záväzná podmienka stavebného 

povolenia (§ 66 ods.3 písm. b Stavebného zákona).  Taktiež nás osobitne zaujíma splnenie 

verejných záujmov ochrany vôd podľa § 5 až § 11 Vodného zákona a Rámcovej smernice 

EÚ o vode, ktoré sa preukazujú najmä rozhodnutím podľa § 16a Vodného zákona. 

Neposlednou osobitnou náležitosťou, ktorá nás zaujíma je obnova prirodzenej biodiverzity 

dotknutého územia.  

     V stavebnom konaní sa riadime zásadou zdržanlivosti, kedy si neuplatňujeme vlastné 

návrhy ale očakávame od stavebníka, stavebného úradu a dotknutých orgánov, aby 

dôsledne vyžadovali plnenie verejných záujmov životného prostredia podľa osobitných 

právnych predpisov, čo je ich povinnosť podľa § 3 ods. 1 Správneho poriadku.                           

Vo výslednom rozhodnutí nás zaujíma, akým presne spôsobom si túto úlohu splnili.  

    Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí.  S podkladmi 

rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne                    

sa k nim podľa § 33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. Rozhodnutie ako aj ostatné 

písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej 

schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny 

v papierovej forme nezasielať. Toto podanie písomne potvrdíme podľa § 19 ods.1 

Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy 

slovensko.sk. 

 

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 26.08.2021 

prevádzkovateľ – stavebník predložil písomnú odpoveď č. 10000.25/5/S172/2021-1006                       

zo dňa 23.08.2021 k vyjadreniu Združenia domových samospráv k navrhovanej stavbe 

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

Uzatvorenie a rekultivácia skládky“. V predmetnej odpovedi uviedol, že požiadavky súvisiace 

so zabezpečením overenia verejných záujmov životného prostredia a uvedením presného 

spôsobu, ako stavebník vyhodnotil splnenie záväzných podmienok rozhodnutia                                       

zo zisťovacieho konania a akým spôsobom bol tento súlad v stavebnom konaní overený  

v stavebnom rozhodnutí sú požiadavky, ktoré sú vznesené na špecializovaný stavebný úrad. 

Súčasne uviedol, že prevádzkovateľ – stavebník do spisu dňa 25.04.2021 doložil 

„Vyhodnotenie pripomienok uvedených v Záverečnom stanovisku z procesu posudzovania 

vplyvov č. 1210/2011 – 3.4/hp vydaného MŽP SR dňa 06.06.2011 a z rozhodnutia                  

č. 1740/2020-1.7/av-R, 32608/2020, 32610/2020-Int. vydaného MŽP SR dňa 29.06.2020.  
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K pripomienke týkajúcej sa určenia prvkov zelenej infraštruktúry prevádzkovateľ – 

stavebník uviedol, že projektová dokumentácia stavby rieši výsev tráv po celej ploche 

rekultivovanej skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii v súlade s platnými 

požiadavkami. Súčasne uviedol, že na rekultivovanej ploche skládky odpadov nie je možná 

výsadba inej zelene, ktorá by mohla svojim koreňovým systémom narušiť tesniace vrstvy. 

K požiadavke týkajúcich sa verejných záujmov ochrany vôd podľa § 5 až § 11 zákona 

č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.               

o  priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov  

a Rámcovej smernice o vode prevádzkovateľ – stavebník uviedol, že predmetná zmena stavby 

pred jej dokončením bola posúdená Okresným úradom v Humennom, odborom starostlivosti 

o životné prostredie, ktorý vo vyjadrení č. OU-HE-OSZP-2021/000849-002 zo dňa 

20.01.2021 uviedol jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie skládky odpadov s popisom, že 

drenážna vrstva bude slúžiť na odvedenie presiaknutých zrážkových vôd (vôd z povrchového 

odtoku) cez vrstvu rekultivačnej zeminy a bude po obvode skládky – v päte zrekultivovaného 

svahu nad korunou obvodovej hrádze vyvedená k vonkajšiemu svahu hrádze, aby priesaky 

z drenážnej vrstvy mohli voľne odtekať mimo telesa skládky. Zo záveru  predmetného 

vyjadrenia vyplýva, že z hľadiska vodných pomerov je predpokladanú stavbu možné 

uskutočniť. 

K pripomienke týkajúcej sa obnovy prirodzenej biodiverzity dotknutého územia 

prevádzkovateľ – stavebník uviedol, že navrhovaná zmena stavby pred jej dokončením 

pojednáva o uzatvorení a rekultivácii stavebne povolenej a právoplatne skolaudovanej 

skládky v zmysle platných legislatívnych požiadaviek.  

 

IŽP Košice k námietkam a pripomienkam Združenia domových samospráv uvádza 

nasledovné: 

 

Vyjadrenie Združenia domových samospráv, o.z., Rovniankova 14, 851 02 Bratislava 

zo dňa 05.08.2021 bolo IŽP Košice doručené elektronickou poštou dňa 05.08.2021 

a autorizované elektronicky zaručeným podpisom: Laura Jurkovičová, Bodrocká 5046/2, 

Bratislava – Podunajské Biskupice. IŽP Košice podľa odpisu registrovaného subjektu 

z registra právnických osôb a podnikateľov sp. zn. RPO-712577/2021 zo dňa 13.08.2021 

zistil, že štatutárnym orgánom Združenia domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14,                   

851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka,  IČO: 31 820174 (ďalej len „Združenie“)                         

je Marcel Slávik, Rovniankova 1667/14,  851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka. Z vyššie 

uvedených dôvodov IŽP Košice v súlade s § 3 ods. 2 v spojení s § 32 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní listom č. 4840/57/2021-31499/2021/Z10-SP zo dňa 23.08.2021 vyzval 

Združenie o predloženie relevantných dokladov (napr. platné stanovy Združenia, rozhodnutie 

predsedu  Združenia  o zriadení  riaditeľstva, splnomocnenie a pod.), ktorými by bolo 

jednoznačne preukázané, že Laura Jurkovičová, Bodrocká 5046/2, Bratislava – Podunajské 

Biskupice je oprávnená konať v mene Združenia. Dňa 25.08.2021 Združenie doručilo                           

IŽP Košice e-mail, z ktorého vyplýva, že autorizácia doručeného vyjadrenia bola vykonaná 

oprávnenou osobou a vzhľadom na tieto skutočnosti Združenie nie je povinné správnemu 

orgánu preukazovať oprávnenosť konania riaditeľky Jurkovičovej, ale že je to skutočnosť, 

ktorá je správnemu orgánu všeobecne známa. IŽP Košice opätovne vykonal preverenie 



                strana 21 k rozhodnutiu č. 4840/57/2021-33803/2021/750040103/Z10-SP 

oprávnenosti konania Laury Jurkovičovej v mene Združenia a listom č. 4840/57/2021-

31741/2021/Z10-SPzo dňa 25.08.2021 opätovne vyzval Združenie o predloženie 

požadovaných dokladov v súlade s výzvou č. 4840/57/2021-31499/2021/Z10-SP zo dňa 

23.08.2021. Združenie  nedoručilo IŽP Košice doklady v súlade s výzvou č. 4840/57/2021-

31499/2021/Z10-SP zo dňa 23.08.2021 a  vzhľadom na to, že IŽP Košice neviduje oprávnenie 

osoby:  Laura Jurkovičová, Bodrocká 5046/2, Bratislava – Podunajské Biskupice konať 

v mene Združenia podľa § 23 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon                      

o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, pričom ani takéto oprávnenie nie je 

hodnotou referenčného údaja ani nevyplýva z hodnôt referenčných údajov vedených                         

v informačných systémoch verejnej správy a konajúca osoba nepoužila na autorizáciu platný 

mandátny certifikát podľa osobitného predpisu, z ktorého vyplýva oprávnenie konať                         

za Združenie  alebo v jeho mene, má IŽP Košice za to, že vyjadrenie Združenia zo dňa 

05.08.2021 nebolo podané osobou oprávnenou konať za Združenie, a preto na pripomienky                    

a námietky uvedené v doručenom vyjadrení Združenia zo dňa 05.08.2021 IŽP Košice 

neprihliadal. 

 

3.  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné 

prostredie, vydalo rozhodnutie č. 7140/2020-1.7/av-R, 32608/2020, 32610/2020-Int.                    

zo dňa 29.06.2020, v ktorom uviedlo, že zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov                      

na odpad, ktorý nie je nebezpečný Myslina – Lúčky – III. etapa, optimalizácia využitia 

kapacity skládky“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a súčasne podľa                     

§ 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. určilo nasledovné podmienky na zmiernenie 

negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie 

obyvateľov: 

     a) realizovať optimalizáciu využitia skládky zo stavebných materiálov, ktoré v maximálnej 

miere zabezpečia splnenie požiadaviek na energeticky hospodárnu výstavbu a počas nej 

budú rešpektovať všetky potrebné technické normy Slovenskej republiky, 

     b) zrealizovať sadové úpravy v areáli stavby, ktoré budú obsahovať oddychovú zónu                         

pre zamestnancov a návštevníkov v podobe 10 ks stromov, lavičky a malej fontány, 

ktorá bude predstavovať prítomnosť vody v priestore, 

     c) vysadiť v obci Myslina, resp. v meste Humenné 20 ks vzrastlých drevín na verejných 

priestranstvách v obývaných častiach obce/mesta s udelením súhlasu vlastníkov 

dotknutých pozemkov a s udelením súhlasu orgánu ochrany prírody, 

     d) vytvoriť podmienky pre separovaný zber odpadu – samostatné nádoby pre plasty, 

papier, sklo a zároveň zabezpečiť kompostér pre zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu. 

  

V priebehu integrovaného povoľovania bolo IŽP Košice doručené záväzné stanovisko 

Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 10246/2021-1.7/al, 34768/2021 zo dňa 

25.06.2021, z ktorého vyplýva, že návrh na vydanie zmeny integrovaného povolenia              

pre prevádzku „Skládka odpadov Myslina - Lúčky“, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie 
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o povolení zmeny stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina – Lúčky                

III. etapa“, je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z., so záverečným 

stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  č. . 1210/2011 – 3.4/hp 

zo dňa 06.06.2011 a s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 7140/2020-1.7/av-R, 32608/2020, 32610/2020-Int. zo dňa 

29.06.2020 a jeho podmienkami. 

 

IŽP Košice podmienky dotknutého orgánu uvedené v bodoch b) a c) rozhodnutia                        

č. 7140/2020-1.7/av-R, 32608/2020, 32610/2020-Int. zo dňa 29.06.2020 zapracoval                                    

do podmienky č.  34 časť I. tohto rozhodnutia, pričom súčasne určil termín na ich realizáciu.  

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia bola predložená projektová dokumentácia zmeny 

stavby pred jej dokončením vypracovaná oprávnenou osobou v súlade s § 45 stavebného 

zákona a na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 26.08.2021 

a fotodokumentáciou, ktorá tvorí prílohu zápisnice z vykonaného ústneho pojednávania 

spojeného s miestnym zisťovaním, bolo zistené, že prevádzkovateľ – stavebník v prevádzke 

„Skládka odpadov Myslina – Lúčky“ zabezpečuje separovaný zber odpadu a disponuje 

kompostérom pre biologicky rozložiteľný odpad. Z vyššie uvedených dôvodov IŽP Košice 

považuje podmienky uvedené v bodoch a) a d) ku dňu vydania zmeny integrovaného 

povolenia za splnené. 

 

4.  Okresné  riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom v stanovisku na účely  

stavebného konania č. ORHZ-HE2-2020/000442-006 zo dňa 18.11.2020 uviedlo,                          

že s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktorú vypracoval v 9/2020 špecialista 

požiarnej ochrany Ing. Jozef Šinál, reg. č. 48/2019 súhlasí bez pripomienok. Súčasne 

uviedlo, že pri kolaudačnom konaní žiada predložiť toto stanovisko spolu s overenou 

projektovou dokumentáciou stavby.    

 

IŽP Košice podmienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 40 c) časť I. tohto 

rozhodnutia. 

 

5.  Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH vo vyjadrení                       

č. OU-HE-OSZP-2200/012773-003   zo    dňa   19.11.2020   uviedol,  že   žiada   dodržať 

ustanovenia Vyhlášky č. 382/2018 Z. z. o skladovaní odpadov a uskladnení odpadovej 

ortuti, s poukázaním na § 7, týkajúci sa postupu kontroly a monitoringu skládky odpadov 

počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov a na § 8, týkajúci sa 

postupu uzatvárania skládky odpadu a následnej starostlivosti o skládku odpadov a dodržať 

ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, s poukázaním najmä na § 19 ods.4. 

Držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný dodržať zákon o odpadoch, s poukázaním 

najmä na § 14 ods. 1 zákona o odpadoch a nemôže sa zbaviť povinnosti  na zhodnotenie 

alebo zneškodnenie odpadov osobou oprávnenou nakladať s odpadmi podľa zákona                     

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Upozorňujeme, že odpadom nie je nekontaminovaná zemina 

a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas prác, ak sa materiál použije                    

na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. 
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IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 37 časť I. tohto 

rozhodnutia a do podmienok č. 4 až 14 časť II. tohto rozhodnutia. 

 

6. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK vo vyjadrení                

č. OU-HE-OSZP-2021/002533-002 zo dňa 18.02.2021 uviedol, že pre zabezpečenie 

záujmov ochrany prírody a krajiny uplatňuje tieto požiadavky: Ak v súvislosti so stavbou 

bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa, na ktoré sa vzťahuje § 47 zákona, musí 

investor predložiť stavebnému úradu súhlas na ich výrub pred vydaním územného 

povolenia (výrub v extraviláne povoľuje okresný úrad).    

 

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 26.08.2021 

bolo zistené, že v súvislosti s uskutočnením zmeny stavby „Skládka odpadov pre nie 

nebezpečný odpad Myslina – Lúčky  III. etapa“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebného 

objektu SO - 109 Uzatvorenie a rekultivácia, vrátane stavby fontány nie je potrebné vykonať 

výrub drevín, preto IŽP Košice požiadavku dotknutého orgánu nezapracoval do podmienok 

zmeny integrovaného povolenia. 

 

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány k vydaniu zmeny integrovaného 

povolenia pre prevádzku Skládka odpadov Myslina – Lúčky, ktorej súčasťou je aj povolenie 

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

pred jej dokončením, v rozsahu stavebného objektu SO - 109 Uzatvorenie a rekultivácia 

skládky, vrátane stavby fontány, nevzniesli pripomienky a námietky k vydaniu zmeny 

integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Myslina - Lúčky“. 

 

Súčasťou konania o zmenu 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 zmeny na stavbe malého zdroja 

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

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd: 

-  o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 3 ods. 3                

písm. b) bod 8 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, 

-   o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie  jej rekultivácie 

a jej následné monitorovanie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. 

o IPKZ, 

-   o udelenie  súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov podľa § 3 ods. 3 pís. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 
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d) v oblasti ochrany prírody a krajiny: 

-  o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo                  

na udržiavacie práce podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

e) v oblasti stavebného zákona: 

-   stavebné o povolení zmeny stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina – 

Lúčky III. etapa“ pred jej dokončením, v rozsahu objektu SO - 109 Uzatvorenie 

a rekultivácia skládky, vrátane stavby fontány, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z.                  

o IPKZ. 

 

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov, 

 projektovej dokumentácie časti stavby a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov 

v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že povolenie zmeny stavby „Skládka 

odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina – Lúčky  III. etapa“ pred jej dokončením, 

v rozsahu stavebného objektu SO - 109 Uzatvorenie a rekultivácia vrátane stavby fontány, 

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 časti stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými 

inžiniermi a spĺňa požiadavky na jej uskutočnenie. 

 

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení a stanovísk 

účastníkov konania a dotknutých orgánov,  IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny 

integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia 

podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie:  Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu 

životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:  

a)  účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa 

doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,  

b)  aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta 

nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona 

do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.  

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných 

prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť 

preskúmaná súdom. 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Radovan Veselý 

                                                                               poverený vykonávaním funkcie riaditeľa 
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Doručí sa: 

Účastníci konania: 

1.   REMKO Sirník, s.r.o., Rastilavova 98, 043 46, Košice 

2.   KOSIT, a.s., Rastilavova 98, 043 46, Košice 

3.   Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 

4.   Obec Myslina, Myslina 19, 066 01 Humenné 

5.   Mesto Humenné, Mestský úrad, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné 

6.   Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Myslina, Myslina 19, 066 01 Humenné 

7.   Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava 

8.   Ing. Bohuslav Katrenčík, Holíčska 13, 851 05 Bratislava 

9.   Ing. Ľubomír Baláž, Lipník 157, 972 32 Chrenovec-Brusno 

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

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

 

 

Na vedomie: 

Dotknuté orgány: 

1.  Obec Myslina, stavebný úrad, Myslina 19, 066 01 Humenné 

2.  Obec Myslina, špeciálny stavebný úrad pre účelové komunikácie, Myslina 19,                            

066 01 Humenné 

3.  Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Kukorelliho 1,                     

066 01 Humenné 

4.  Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Kukorelliho 1,                     

066 01 Humenné 

5.  Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Kukorelliho 1,                     

066 01 Humenné 

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

č. 1507/2, 066 18 Humenné 

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

8.  Okresné  riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská 173,                      

066 01 Humenné 

9.  Obec Myslina, štátna správa ochrany ovzdušia, Myslina 19, 066 01 Humenné 

10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody, 

  biodiverzity a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné 

  prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

 

 

 

Príloha č. 1  

 

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania  

1. Obec Myslina, Myslina 19, 066 01 Humenné 

2. Mesto Humenné, Mestský úrad, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné 

3. Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Myslina, Myslina 19, 066 01 Humenné 

4. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava 

5. Ing. Bohuslav Katrenčík, Holíčska 13, 851 05 Bratislava 

6. Ing. Ľubomír Baláž, Lipník 157, 972 32 Chrenovec-Brusno 

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

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

9. Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 
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