Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

|
|
Typ doložky
|

Typ doložky:
- doložka právoplatnosti
- doložka vykonateľnosti
- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti





Číslo rozhodnutia:

7450/57/2021-34817/2021/570050207/Z9-SP___

Dátum vydania rozhodnutia:

21.09.2021___

Dátum vytvorenia doložky:

27.10.2021___

Vytvoril:

Ing. Renáta Brezinová___

|
|
|
|
|
Rozhodnutie vydal
|
IČO:

00156906___

Názov:

Slovenská inšpekcia životného prostredia___

|
|
Údaje správoplatnenia rozhodnutia
|
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

25.10.2021___

Právoplatnosť vyznačená pre:
- rozhodnutie v plnom znení
- časť rozhodnutia




|

|

1

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOŠICE
Rumanova 14, 04053 Košice
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Košice

7450/57/2021-34817/2021

21. 09. 2021

Rozhodnutie o zmene IP
Rozhodnutie o zmene IP
Popis konania / Účastníci konania
Rozhodnutie o zmene IP / REMKO Sirník s.r.o.
Výrok
Rozhodnutie o zmene IP
Odôvodnenie
Odôvodnenie rozhodnutia
Poučenie
Poučenie rozhodnutia
Ing. Radovan Veselý
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00156906 Sufix: 10004

Doručuje sa
REMKO Sirník s.r.o., Rastislavova 98, 04346 Košice, Slovenská republika
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice, Slovenská republika
Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., Cejkov 331, 07605 Cejkov, Slovenská republika
Obec Sirník, Hlavná 152/21, 07603 Sirník, Slovenská republika
Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 85105 Bratislava, Slovenská republika

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 7450/57/2021-34817/2021/570050207/Z9-SP

Košice 21.09.2021

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
podľa § 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
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 riadok
1.3, § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4, 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 (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
integrované povolenie
vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1562-4950/57/2008/Mil/570050207 zo dňa 22.02.2008
zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 7856-29720/2008/Mil/570050207/Z1 zo dňa
10.09.2008, č. 611-2510/2009/Mil/570050207/Z2 zo dňa 18.02.2009, č. 8810-37387/2011/
Mil/570050207/Z3 zo dňa 27.12.2011, č. 4482-27921/2016/Val/570050207/Z4 zo dňa
07.09.2016, č. 7382-3771/2016/Val,Wit/570050207/Z5 zo dňa 19.12.2016, č. 6318-32612/
2017/Bre/570050207/KR-Z5 zo dňa 19.10.2017, č. 6321-31966/2017/Mil/570050207/Z6
zo dňa 12.10.2017, č. 2700-44003/2018/Bre,Mil/570050207/Z7-SP zo dňa 12.12.2018
a č. 9971/57/2019-3932/2020/Ber/570050207/Z8 zo dňa 07.02.2020 (ďalej len „integrované
povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:
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Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník
076 03 Sirník, okres Trebišov
prevádzkovateľovi:
Obchodné meno: REMKO Sírnik s.r.o.
Sídlo:
Rastislavova 98, 043 46 Košice
IČO:
36 573 345

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:
a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
- zmena povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo
podzemných vôd, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 riadok 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
b) v oblasti ochrany prírody a krajiny konanie:
- vyjadrenie k zmene stavby pred jej dokončením, podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Integrované zariadenie na nakladanie
s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“
pred jej dokončením, spočívajúca v doplnení stavebného objektu „SO 019 Rekultivácia obvodový rigol“, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:
I. Povoľuje uskutočnenie zmeny stavby
„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad,
ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia ”,
pred jej dokončením
umiestnenej na pozemkoch KN-C parc. č. 582/6, 582/12, 582/13, 582/21, 582/26, 582/27
a 582/37, v katastrálnom území Sirník, ktoré sú podľa výpisu z listov vlastníctva č. 730
vo vlastníctve spoločnosti Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., Cejkov,
IČO: 31 257 526
stavebníkovi:
Obchodné meno: REMKO Sírnik s.r.o.
Sídlo:
Rastislavova 98, 043 46 Košice
IČO:
36 573 345
V prospech spoločnosti REMKO Sirník s.r.o. so sídlom Rastislavova 98, 043 46
Košice, IČO: 36 573 345, bolo zriadené vecné bremeno na základe dodatku č. 4 k zmluve
o výkone správy uzavretej dňa 21.06.2018 spočívajúceho v práve vstupovať na nehnuteľnosti,
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v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosti, ako aj v práve zdržiavať sa
na nehnuteľnostiach za účelom umiestnenia skládky odpadov, jej prevádzkovania,
vykonávania rekultivácie, úprav, údržby a rozširovania skládky odpadov a vykonávania
správy k nehnuteľnostiam, kde sú zahrnuté aj vyššie uvedené pozemky.
Obec Sirník, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydala dňa 13.04.2021 pod
č. 125/2021-014, 257/21 stanovisko, že podľa ustanovenia § 39a ods. 3 písm. d) stavebného
zákona, stavba nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.
Obec Sirník, ako dotknutý orgán, v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného
zákona vydala pod č. 190/2021-002 dňa 21.07.2021 súhlasné záväzné stanovisko
k navrhovanému riešeniu zmeny stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia”.
Zmena stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť
Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“ pred jej dokončením
podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie spočíva v doplnení stavebného
objektu, ktorého uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:
Stavebný objekt:
SO 019 Rekultivácia - obvodový rigol (doplnok č. 1)
Účelom uskutočnenia zmeny stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“ pred jej
dokončením, spočívajúcej v doplnení stavebného objektu „SO 019 Rekultivácia - obvodový
rigol“ je zabezpečiť odvedenie povrchových vôd zo zaizolovaného južného svahu uzatvorenej
a zrekultivovanej skládky tak, aby neodtekali smerom do jestvujúcej zbernej nádrže
priesakových kvapalín.
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, v záväznom stanovisku
č. 689/2021-1.7/mo, 42349/2021 zo dňa 04.08.2021 uviedlo, že cit.: „Žiadosť o vydanie
zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia pre prevádzku „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“
v rozsahu zmeny č. 9: „Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, I. etapa,
SO 019 Rekultivácia – obvodový rigol“ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, s vydaným záverečným stanoviskom MŽP SR
č. 313/2006-7.3/hp zo dňa 31.05.2006 a s rozhodnutím MŽP SR, sekcie environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie
č. 7930/2018-1.7/hp-R zo dňa 06.08.2018 a jeho podmienkami“.
Podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 2700-44003/2018/Bre,Mil/
570050207/Z7-SP zo dňa 12.12.2018 v časti I. pre uskutočnenie stavby „Integrované
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zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je
nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“ ostávajú v platnosti aj pre realizáciu zmeny stavby
,,Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý
nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“ pred jej dokončením a dopĺňajú sa
o nasledovné podmienky:
27. Zmena stavby pred dokončením bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie,
vypracovanej Ing. Bohuslavom Katrenčíkom – č. osvedčenia 3705*Z*A2, overenej
v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka
a obec Sirník. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez
predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
28. Zmenu stavby pred jej dokončením je stavebník je povinný dokončiť v lehote
do 30.04.2022.
29. Stavebník je povinný v zmysle záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu
Košice, č. KPUKE-2021/7917-2/36779/PS,SB zo dňa 10.05.2021 dodržať nasledovné
podmienky:
a) v dostatočnom časovom predstihu oznámiť začiatok výkopových prác pre stavbu,
b) ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník
povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť
nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad
po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo
Archeologickým ústavom SAV.
30. Stavebník je povinný v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Trebišov, odbor starostlivosti
o životné prostredie, ŠVS, č. OU-TV-OSZP-2021/004191-002 zo dňa 07.04.2021
a č. OU-TV-OSZP-2021/008540-002 zo dňa 17.08.2021, dodržať nasledovné
podmienky:
a) pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je investor povinný urobiť také opatrenia,
aby nevnikli do povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo aby neohrozili ich
kvalitu, v súlade s § 39 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
b) pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo
zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo,
zhoršovať odtokové pomery a všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské
účely.
31. Stavebník je povinný v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Trebišov, odbor starostlivosti
o životné prostredie, ŠSOH, č. OU-TV-OSZP-2021/004134-002 zo dňa 30.03.2021
dodržať nasledovné podmienky:
a) dodržať ustanovenia § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri nakladaní so stavebným
odpadom,
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b) stavebné odpady prednostne odovzdať do zariadenia na zhodnocovanie stavebných
odpadov,
c) stavebník požiada o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde predloží
doklady o spôsobe zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou
stavby, príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
32. Stavebník je povinný v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Trebišov, odbor starostlivosti
o životné prostredie, ŠSOPaK, č. OU-TV-OSZP-2021/004246-002 zo dňa 06.04.2021,
dodržať nasledovné podmienky:
a) pri stavebných a výkopových prácach v blízkosti stavby rešpektovať prípadné blízke
dreviny a ich koreňový systém,
b) v prípade akéhokoľvek výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby je potrebné
postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov,
c) neohrozovať, nepoškodzovať alebo neničiť chránené živočíchy alebo biotopy.
Pri vykonávaní všetkých činností postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému
úhynu alebo poškodeniu a ničeniu. Dodržiavať § 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny a všeobecnú ochranu rastlín a živočíchov v zmysle § 4 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
33. Stavebník je povinný v zmysle stanoviska SVP, š.p., Odštepný závod Košice, č. CS SVP
OZ KE zo dňa 03.05.2021, dodržať nasledovné podmienky:
a) vylučuje sa odvádzanie vôd z povrchového odtoku zo samotného telesa skládky
(priesakové vody) voľne do okolitého terénu,
b) ujasniť, či uvažovaný terén, kde majú byť voľne vyústené vody z povrchového odtoku
z okolitého terénu (mimo priesakových vôd z telesa skládky), má dostatočnú kapacitusaturačné možnosti podložia,
c) pri samotnej realizácii stavby aplikovať preventívne opatrenia na eliminovanie
nežiaduceho vplyvu stavby na kvalitu povrchových a podzemných vôd,
t. j. zabezpečiť, aby z mechanizmov počas realizácie stavby nedochádzalo k úniku
prevádzkových kvapalín do podzemných vôd.
34. So stavebnými prácami súvisiacimi so zmenou stavby ,,Integrované zariadenie
na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný SO 019 Rekultivácia“ pred jej dokončením sa nesmie začať pokiaľ toto
rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa
so zmenou stavby 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 zmeny stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť
Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia”.

strana 6 k rozhodnutiu č. 7450/57/2021-34817/2021/570050207/Z9-SP

Zoznam ostatných účastníkov stavebného konania je uvedený v prílohe č. 1, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:
1) V časti III. integrovaného povolenia, B. Opis prevádzky a technických zariadení
na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, sa za posledný odstavec textu dopĺňa
text v tomto znení:
Odvodňovací systém pod južným zrekultivovaným svahom I. etapy skládky odpadov
Odvodňovací systém pod južným zrekultivovaným svahom I. etapy skládky odpadov bude
riešený dvoma vetvami odvodňovacích rigolov 1 a 2, ktoré budú odvádzať vody
z povrchového odtoku (zrážkové vody nekontaminované znečisťujúcimi látkami) z južného
svahu rekultivovanej I. etapy skládky odpadov a z prislúchajúceho územia južne od skládky
smerom k jestvujúcej zbernej nádrži priesakových kvapalín, ktorá je zbytočne zaťažovaná
pritekajúcimi nekontaminovanými vodami z povrchového odtoku.
Obidve vetvy budú dláždené, realizované z betónových tvárnic osadených do betónového
lôžka hrúbky 100 mm, pričom navrhovaná hĺbka dláždenej časti bude 500 mm a sklon svahov
bočných dlaždíc bude 1 : 1. Časť rigola 1 bude realizovaná z oceľového potrubia DN300,
na jej začiatku bude vybudovaný výustný objekt V1, ktorým budú zachytené vody
z povrchového odtoku odvedené voľne do okolitého terénu mimo areálu skládky odpadov.
Vpustný objekt V2 bude vybudovaný v mieste prechodu dláždeného rigola po potrubnej časti.
Obidva objekty budú realizované z monolitického betónu, vystuženého KARI sieťami.
2) V časti III. integrovaného povolenia, B. Emisné limity, sa znenie bodu „2. Emisie
znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd“ nahrádza týmto
nasledovným znením:
2. Emisie znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd
2.1 Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny je
prevádzkovateľ povinný sústreďovať v nádrži priesakovej kvapaliny a zneškodnenie
nadbytočnej priesakovej kvapaliny je povinný mať zmluvne zabezpečené u oprávnenej
osoby.
2.2 Prevádzkovateľ má zakázané odvádzať priesakové kvapaliny zo samotného telesa
skládky odpadov voľne do okolitého terénu.
2.3 Pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd sa limitné hodnoty
ukazovateľov znečistenia neurčujú.
2.4 Vody z povrchového odtoku budú zo zrekultivovanej časti južného svahu I. etapy skládky
odpadov odvádzané novovybudovaným odvodňovacím systémom rigolov 1 a 2
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do jestvujúceho prirodzeného odvodňovacieho systému skládky odpadov bez
obmedzenia.
2.5 Stavebník - prevádzkovateľ je povinný novovybudovanú stokovú sieť v mieste vpustu V2
opatriť zariadením na zachytenie plávajúcich látok najneskôr k uvedeniu stavby
do trvalého užívania.
2.6 Stavebník – prevádzkovateľ je povinný v zmysle stanoviska SVP, š. p., Odštepný závod
Košice, č. CS SVP OZ KE zo dňa 03.05.2021 doložiť najneskôr k trvalému užívaniu
stavby posúdenie oprávnenou osobou (hydrogeológom), či uvažovaný terén, kde majú
byť voľne vyústené vody z povrchového odtoku z okolitého terénu (mimo priesakových
vôd z telesa skládky), má dostatočnú kapacitu-saturačné možnosti podložia.
3)

v časti III. integrovaného povolenia, v bode „F. Opatrenia na predchádzanie havárií
a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií
odlišných od podmienok bežnej prevádzky“ sa dopĺňa nová podmienka č. 11 v tomto
znení:

11. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť čistenie odvodňovacieho systému - rigolov 1 a 2
podľa potreby takým spôsobom, aby bol nepretržite funkčný.
Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva
v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bodoch 1), 2) a 3) časť II. tohto
rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
ktorým bude povolené užívanie zmeny stavby „Integrované zariadenie na nakladanie
s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia ”
pred jej dokončením podľa ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a stavebného
zákona.

Odôvodnenie
IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3
písm. b) bod 1 riadok 1.3, § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4 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, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení
zmeny stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka
pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“, umiestnenej na pozemkoch
KN-C parc. č. 582/6, 582/12, 582/13, 582/21, 582/26, 582/27 a 582/37, v katastrálnom území
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Sirník, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka REMKO Sírnik s.r.o., Rastislavova
98, 043 46 Košice, IČO: 36 573 345 v. z. KOSIT a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO:
36 205 214 doručenej IŽP Košice dňa 03.06.2021.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne
konanie v súlade s ust. § 11 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 zmene integrovaného povolenia nie je podstatná
zmena v činnosti prevádzky a IŽP Košice sú dobre známe pomery staveniska, IŽP Košice
v súlade s § 11 ods. 9 a 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona
upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitosti
žiadosti podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
K žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzkovateľ – stavebník
doložil nasledovné doklady:
- Projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie zmeny stavby „Integrované zariadenie
na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019
Rekultivácia - Obvodový rigol“, september 2020, ev. č. 16 – DRS -2019/D1,
- Kópia právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby č. 389/06 zo dňa 06.11.2006
vydaného obcou Sirník,
- Kópia právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. 7930/2018-1.7/hp-R
zo dňa 06.08.2018,
- Záverečné stanovisko MŽP SR č. 313/06-7.3/hp zo dňa 31.05.2006,
- Rozhodnutie MŽP SR č. 7930/2018-1.7/hp-R zo dňa 06.08.2018, zo zisťovacieho konania,
- Vyhodnotenie pripomienok zo záverečného stanoviska č. 313/06-7.3/hp zo dňa 31.05.2006
a Rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. 7930/2018-1.7/hp-R zo dňa 06.08.2018,
- Stanovisko projektanta k posúdeniu projektu technickou inšpekciou,
- Stanovisko projektanta, že stavba nevyžaduje statické posúdenie,
- Fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby,
- Vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- Kópia Listu vlastníctva č. 730 zo dňa 23.03.2021,
- Kópia katastrálnej mapy zo dňa 21.10.2016,
- Kópia geometrického plánu č. 99/2017 zo dňa 03.08.2017,
- Splnomocnenie spoločnosti REMKO Sirník s.r.o. na zastupovanie v konaní pre spoločnosť
KOSIT a.s. zo dňa 20.01.2021,
- Poverenie Ing. Tomáša Čerevku na zastupovanie v konaní spoločnosti KOSIT a.s. zo dňa
20.11.2019,
- Splnomocnenie spoločnosti Združenie obcí pre separovaný zber Zenplín n.o.
na zastupovanie v konaní pre spoločnosť KOSIT a.s. zo dňa 24.11.2017,
- Kópia Zmluvy o výkone správy majetku uzavretej dňa 10.07.2008,
- Dodatok č. 4 k Zmluve o výkone správy majetku zo dňa 21.06.2018.
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Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia bola žiadosť
prevádzkovateľa - stavebníka:
a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
- o zmenu povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo
podzemných vôd, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 riadok 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
b) v oblasti ochrany prírody a krajiny konanie:
- o vyjadrenie k zmene stavby pred jej dokončením, podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Integrované zariadenie na nakladanie
s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“
pred jej dokončením, spočívajúca v doplnení stavebného objektu „SO 019 Rekultivácia obvodový rigol“, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Stavba bude umiestnená na pozemkoch KN-C parc. č. 582/6, 582/12, 582/13, 582/21,
582/26, 582/27 a 582/37, v katastrálnom území Sirník, vo vlastníctve spoločnosti Združenie
obcí pre separovaný zber Zemplín n. o., Cejkov, IČO: 31 257 526.
V prospech spoločnosti REMKO Sirník s.r.o. so sídlom Rastislavova 98, 043 46
Košice, IČO: 36 573 345, bolo zriadené vecné bremeno na základe Dodatku č. 4 k Zmluve
o výkone správy zo dňa 21.06.2018 spočívajúceho v práve vstupovať na nehnuteľnosti,
v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosti, ako aj v práve zdržiavať sa
na nehnuteľnostiach za účelom umiestnenia skládky odpadov, jej prevádzkovania,
vykonávania rekultivácie, úprav, údržby a rozširovania skládky odpadov a vykonávania
správy k nehnuteľnostiam, kde sú zahrnuté aj vyššie uvedené pozemky.
Obec Sirník, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydala dňa 13.04.2021
pod č. 125/2021-014, 257/21 stanovisko, že podľa ustanovenia § 39a ods. 3 písm. d)
stavebného zákona, stavba nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.
Obec Sirník, ako dotknutý orgán, v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného
zákona vydala pod č. 190/2021-002 dňa 21.07.2021 súhlasné záväzné stanovisko
k navrhovanému riešeniu zmeny stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia”.
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, v záväznom stanovisku
č. 689/2021-1.7/mo, 42349/2021 zo dňa 04.08.2021 uviedlo, že cit.: „Žiadosť o vydanie
zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia pre prevádzku „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“
v rozsahu zmeny č. 9: „Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, I. etapa,
SO 019 Rekultivácia – obvodový rigol“ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, s vydaným záverečným stanoviskom MŽP SR
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č. 313/2006-7.3/hp zo dňa 31.05.2006 a s rozhodnutím MŽP SR, sekcie environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie
č. 7930/2018-1.7/hp-R zo dňa 06.08.2018 a jeho podmienkami“.
IŽP Košice po posúdení doplnenej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec
a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 7450/57/2021-25791/2021/Z11-SP zo dňa
15.07.2021.
IŽP Košice v súlade s ustanovením § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
a § 61 ods. 4 stavebného zákona, z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania, upovedomil
účastníkov konania t. j. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom
parc. č. KNC 582/15, 582/16 a KNE 2188, 2190, 2191, 2193, 2194, 2197-2207, 2209, 2210,
2212-2217, 2219, 2220, 2221, 2224, 2225, 2409, 2530, 2539, 2540, 2543, 2544, 2545, 25562560, 2563, 2566, 2567, 2571-2575, 2578, 2579, 2580, 2582, 2583, 2585, 2586
v katastrálnom území Sírnik, ktorých práva k nim môžu byť uskutočnením stavby
„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý
nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“ dotknuté, o začatí konania doručením formou
verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na úradnej tabuli IŽP Košice a na úradnej tabuli
obce Sírnik, prípadne aj iným spôsobom v mieste obvyklým. Dňom doručenia upovedomenia
o začatí konania bol 15. deň vyvesenia predmetného upovedomenia o začatí konania.
Upovedomenie o začatí konania bolo vyvesené na úradnej tabuli IŽP Košice v lehote
od 19.07.2021 do 03.08.2021 a na úradnej tabuli obce Sírnik v lehote od 16.07.2021
do 02.08.2021. IŽP Košice neboli v určenej lehote t. j. do 04.09.2021 ani do dňa vydania
tohto rozhodnutia doručené žiadne pripomienky a námety zo strany vyššie uvedených
účastníkov konania.
V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo
doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.
V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie
o povolení zmeny stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť
Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia” pred dokončením boli
k predloženej žiadosti zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov
konania a dotknutých orgánov a predložené tieto ďalšie doklady:
- súhlasné záväzné stanovisko Obce Sirník č. 190/2021-002 dňa 21.07.2021,
- súhlasné stanovisko Obce Sirník č. 125/2021-016 dňa 23.04.2021, k projektovej
dokumentácii,
- stanovisko Obce Sirník, stavebný úrad, č. 125/2021-014, 257/21, zo dňa 13.04.2021,
- stanovisko na účely stavebného konania Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Trebišove, ev. č. ORHZ-TV-2021/000116 zo dňa 31.03.2021,
- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove,
č. A/2021/01073 zo dňa 21.07.2021,
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- záväzné stanovisko MŽP SR, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie,
č. 689/2021-1.7/mo, 42349/2021 zo dňa 04.08.2021,
- vyjadrenie Okresného úradu Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS,
č. OU-TV-OSZP-2021/004191-002 zo dňa 07.04.2021 a č. OU-TV-OSZP-2021/008540002 zo dňa 17.08.2021,
- stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepný závod Košice, č. CS
SVP OZ KE zo dňa 03.05.2021,
- vyjadrenie Okresného úradu Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK,
č. OU-TV-OSZP-2021/004246-002 zo dňa 06.04.2021,
- vyjadrenie Okresného úradu Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH,
č. OU-TV-OSZP-2021/004134-002 zo dňa 30.03.2021,
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice, č. KPUKE-2021/79172/36779/PS,SB zo dňa 10.05.2021.
K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie
o povolení zmeny stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť
Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“ pred jej dokončením,
spočívajúcej v doplnení stavebného objektu „SO 019 Rekultivácia - obvodový rigol“, boli
vznesené nasledovné pripomienky a námety:
1.

Krajský pamiatkový úrad Košice, vo svojom záväznom stanovisku č. KPUKE-2021/
7917-2/36779/PS,SB zo dňa 10.05.2021 požaduje dodržať nasledovné podmienky:
a) v dostatočnom časovom predstihu oznámiť začiatok výkopových prác pre stavbu,
b) ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník
povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť
nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad
po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo
Archeologickým ústavom SAV.

IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 29
časť I. tohto rozhodnutia.
2.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vo svojom
stanovisku č. OU-TV-OSZP-2021/004191-002 zo dňa 07.04.2021 a č. OU-TV-OSZP2021/008540-002 zo dňa 17.08.2021, požaduje dodržať nasledovné podmienky:
a) pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je investor povinný urobiť také opatrenia,
aby nevnikli do povrchových vôd alebo podzemných vôd alebo aby neohrozili ich
kvalitu, v súlade s § 39 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
b) pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo
zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo,
zhoršovať odtokové pomery a všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské
účely.
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IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 30
časť I. tohto rozhodnutia.
3.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vo svojom
vyjadrení č. OU-TV-OSZP-2021/004134-002 zo dňa 30.03.2021, požaduje dodržať
nasledovné podmienky:
a) dodržať ustanovenia § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, pri nakladaní so stavebným odpadom,
b) stavebné odpady prednostne odovzdať do zariadenia na zhodnocovanie stavebných
odpadov,
c) stavebník požiada o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde predloží
doklady o spôsobe zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou
stavby príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 31
časť I. tohto rozhodnutia.
4.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, vo svojom
vyjadrení č. OU-TV-OSZP-2021/004246-002 zo dňa 06.04.2021, požaduje dodržať
nasledovné podmienky:
a) pri stavebných a výkopových prácach v blízkosti stavby rešpektovať prípadné blízke
dreviny a ich koreňový systém,
b) v prípade akéhokoľvek výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby je potrebné
postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
c) neohrozovať, nepoškodzovať alebo neničiť chránené živočíchy alebo biotopy.
Pri vykonávaní všetkých činností postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému
úhynu alebo poškodeniu a ničeniu. Dodržiavať § 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny a všeobecnú ochranu rastlín a živočíchov v zmysle § 4 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 32
časť I. tohto rozhodnutia.
5.

SVP, š.p., Odštepný závod Košice, vo svojom stanovisku č. CS SVP OZ KE zo dňa
03.05.2021, požaduje dodržať nasledovné podmienky:
a) vylučuje sa odvádzanie vôd z povrchového odtoku zo samotného telesa skládky
(priesakové vody) voľne do okolitého terénu,
b) ujasniť, či uvažovaný terén, kde majú byť voľne vyústené vody z povrchového odtoku
z okolitého terénu (mimo priesakových vôd z telesa skládky) má dostatočnú kapacitusaturačné možnosti podložia,
c) pri samotnej realizácii stavby aplikovať preventívne opatrenia na eliminovanie
nežiaduceho vplyvu stavby na kvalitu povrchových a podzemných vôd, t. j.
zabezpečiť, aby z mechanizmov počas realizácie stavby nedochádzalo k úniku
prevádzkových kvapalín do podzemných vôd.

strana 13 k rozhodnutiu č. 7450/57/2021-34817/2021/570050207/Z9-SP

IŽP Košice pripomienku uvedenú v bode a) zapracoval do podmienky č. 2.2 v bode 2)
časť II. tohto rozhodnutia, pripomienku v bode b) zapracoval do podmienky č. 2.6 v bode 2)
časť II. tohto rozhodnutia tým, že určil prevádzkovateľovi – stavebníkovi doložiť najneskôr
k trvalému užívaniu stavby posúdenie oprávnenou osobou (hydrogeológom), či uvažovaný
terén, kde majú byť voľne vyústené vody z povrchového odtoku z okolitého terénu (mimo
priesakových vôd z telesa skládky) má dostatočnú kapacitu-saturačné možnosti podložia
a pripomienku v bode c) zapracoval do podmienky č. 33 časť I. tohto rozhodnutia.
Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania
nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.
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 povrchových vôd a podzemných vôd:
- o zmenu povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo
podzemných vôd, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti ochrany prírody a krajiny konanie:
- o vyjadrenie k zmene stavby pred jej dokončením, podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Integrované zariadenie na nakladanie
s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“
pred jej dokončením, spočívajúca v doplnení stavebného objektu „SO 019 Rekultivácia obvodový rigol“, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov
a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil,
že uskutočnenie zmeny stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť
Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia ” pred dokončením 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 bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia
účastníka konania a dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného
povolenia prevádzky zlepší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Toto rozhodnutie sa pre účastníkov konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné
právo k pozemkom parc. č. KNC 582/15, 582/16 a KNE 2188, 2190, 2191, 2193, 2194,
2197-2207, 2209, 2210, 2212-2217, 2219, 2220, 2221, 2224, 2225, 2409, 2528, 2530, 2539,
2540, 2543, 2544, 2545, 2556-2560, 2563, 2566, 2567, 2571-2575, 2578, 2579, 2580, 2582,
2583, 2585, 2586 v katastrálnom území Sirník, ktorých práva k nim môžu uskutočnením
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stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“, v súlade s ust. § 26
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a § 69 ods. 2 stavebného zákona doručuje aj
formou verejnej vyhlášky vyvesenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli IŽP Košice a obec
Sírnik, prípadne aj na inom verejne prístupnom mieste obvyklým spôsobom. Deň doručenia
tohto rozhodnutia pre vyššie uvedených účastníkov konania je 15. deň vyvesenia verejnej
vyhlášky.
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. Radovan Veselý
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

(pečiatka, podpis)

(pečiatka, podpis)

Doručuje sa:
1. REMKO Sírnik, Rastislavova 98, 043 46 Košice
2. Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., 076 05 Cejkov
3. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
4. Obec Sirník, Hlavná 152, 076 03 Sírnik
5. Ing. Bohuslav Katrenčík, Holičská 13, 851 05 Bratislava 5
6. Vlastníci susedných pozemkov KNC 582/15, 582/16 a KNE 2188, 2190, 2191,
2194, 2197-2207, 2209, 2210, 2212-2217, 2219, 2220, 2221, 2224, 2225, 2409,
2530, 2539, 2540, 2543, 2544, 2545, 2556-2560, 2563, 2566, 2567, 2571-2575,
2579, 2580, 2582, 2583, 2585, 2586 v katastrálnom území Sirník, ktorých práva

2193,
2528,
2578,
k nim
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môžu byť dotknuté uskutočnením stavby „Integrované zariadenie na nakladanie
s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019
Rekultivácia“ – verejná vyhláška

Na vedomie:
1. Obec Sirník, stavebný úrad, Hlavná 152/21, 076 03 Sírnik
2. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH,
M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
3. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK,
M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
4. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS,
M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
5. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie,
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35
Bratislava
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, T.G.Masaryka 13,
075 01 Trebišov
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2,
075 01 Trebišov
8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59
Košice
9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
10. JUDr. Mária Nogová, Exekútorský úrad Košice, Letná 27, 040 01 Košice

Príloha č. 1
Zoznam ostatných účastníkov stavebného konania:
1. Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., 076 05 Cejkov 331
2. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
3. Ing. Bohuslav Katrenčík, Holičská 13, 851 05 Bratislava 5
4. Vlastníci susedných pozemkov KNC 582/15, 582/16 a KNE 2188, 2190, 2191, 2193,
2194, 2197-2207, 2209, 2210, 2212-2217, 2219, 2220, 2221, 2224, 2225, 2409, 2528,
2530, 2539, 2540, 2543, 2544, 2545, 2556-2560, 2563, 2566, 2567, 2571-2575, 2578,
2579, 2580, 2582, 2583, 2585, 2586 v katastrálnom území Sirník, ktorých práva k nim
môžu byť dotknuté uskutočnením stavby „Integrované zariadenie na nakladanie
s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019
Rekultivácia“ – verejná vyhláška
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