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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”), podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona 

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

o IPKZ 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 

 

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

(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke:  
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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 zákona  

č. 39/2013 Z. z.  o IPKZ je 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. 

 

Integrované povolenie pre prevádzky sa mení nasledovne: 

 

1)  V časti „II. Záväzné podmienky, 4. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, 

zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov“ sa ruší pôvodné znenie podmienky       

č. 4.4 a nahrádza sa nasledovným znením: 

 

4.4       Súhlas   na   prevádzkovanie   zariadenia   na   zneškodňovanie  odpadov  v  prevádzke      

           „A. Skládka  odpadov  Myslina  –  Lúčky“ je platný do 31.01.2026. Prevádzkovateľ  je   

            povinný   v  lehote  3  mesiace  pred  ukončením  platnosti  súhlasu na zneškodňovanie   

            odpadov,  pokiaľ  nenastanú  skôr  skutočnosti  na  jeho  zmenu,  požiadať  IŽP Košice  

            o predĺženie lehoty jeho platnosti. 

 

 

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. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ 

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

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

v znení neskorších zmien, pre prevádzky „A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky“ na základe 
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žiadosti prevádzkovateľa REMKO Sirník s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice zo dňa 

20.10.2020.  

 

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.  

 

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa 

v oblasti odpadov o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie 

odpadu podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

  

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného 

povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,  IŽP Košice podľa sadzobníka 

správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral. 

 

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná 

zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ 

a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti  v súlade s  ust. § 11 ods. 5 zákona 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania REMKO Sirník s.r.o. a obec Myslina 

a dotknutý orgán Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, 

o začatí konania o zmene integrovaného povolenia listom č. 9020/57/2020-36108/2020 zo dňa 

29.10.2020, doručeným v dňoch 29.10.2020 a  30.10.2020. IŽP Košice v súlade                          

s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 

dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania.  

 

V rámci integrovaného povoľovania bolo k predloženej žiadosti zaslané vyjadrenie  

účastníka konania Obce Myslina, č. Ocú-My-183/2020 zo dňa 10.11.2020, v ktorom uviedla, 

že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia  bez pripomienok.  

 

Účastníci konania a dotknutý orgán v priebehu integrovaného povoľovania nevzniesli 

pripomienky ani  námety k predloženej žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia. 

 

Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie 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. 
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IŽP Košice týmto rozhodnutím udelil prevádzkovateľovi súhlas na prevádzkovanie 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov v prevádzke „A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky“.                                                 

 

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia 

účastníka konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej 

úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a rozhodol tak, 

ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

P o u č e n i e:  Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú 

inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice 

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 

                                                                                                          v zastúpení 

                                                                                               JUDr. Patrícia Uhrinová 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

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

2.  Obec Myslina, Myslina 19, 066 01 Humenné 

 

 

Na vedomie:    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


