SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 2700-44003/2018/Bre,Mil/570050207/Z7-SP

Košice 12.12.2018

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 (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. c) bod 1, bod 4, bod 5, § 3 ods. 3 písm. g),
§ 3 ods. 4, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe
konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (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 a č. 6321-31966/2017/Mil/570050207/Z6
zo dňa 12.10.2017 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie
činnosti v prevádzke:
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník
076 03 Sirník, okres Trebišov
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prevádzkovateľovi:
Obchodné meno: REMKO Sírnik s.r.o.
Sídlo:
Rastislavova 98, 043 46 Košice
IČO:
36 573 345
Dňa 01.07.2018 došlo k zmene prevádzkovateľa. Zmluvné strany: Združenie obcí pre
separovaný zber Zemplín n. o. so sídlom Cejkov 331, 076 05 Cejkov, IČO: 31 257 526
a REMKO Sirník s.r.o. so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 573 345, uzatvorili
dňa 21.06.2018 Dodatok č. 4 k Zmluve o výkone správy majetku zo dňa 10.07.2008,
týkajúcej sa integrovaného zariadenia na nakladanie s s odpadmi Sirník, ktorého predmetom
bol prechod práv a povinností týkajúcich sa prevádzkovania skládky pre odpad, ktorý nie je
nebezpečný na spoločnosť REMKO Sirník, s.r.o., a to počnúc dňom 01.07.2018.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:
a) v oblasti odpadov konanie:
- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní
odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa
zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, súčasťou ktorej je schválenie projektovej dokumentácie
na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej
uzatvorení s názvom „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť
Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia”, vypracovanej
DEPONIA SYSTEM s. r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, autorizovaným stavebným
inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705*Z*A2, pod archívnym
č. 14-DSP-2017/D1 z 09/2017 podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zmena súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písmeno c) bod 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas 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,
b) v oblasti ochrany prírody a krajiny konanie:
- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) stavebné konanie o povolení stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“ 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 uskutočnenie 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 Sirník, ktoré sú podľa výpisu z listov vlastníctva č. 730
vydaných Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom dňa 10.12.2018 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 uzavretej 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.
stavebníkovi:
Obchodné meno: REMKO Sírnik s.r.o.
Sídlo:
Rastislavova 98, 043 46 Košice
IČO:
36 573 345

Obec Sirník, ako dotknutý orgán, v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného
zákona vydala pod č. 159/2018-010 dňa 29.10.2018 súhlasné záväzné stanovisko
k navrhovanému riešeniu stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník,
časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia”.
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia
a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v záväznom
stanovisku č. 3685/2018-1.7/hp/stan2, 61233/2018 zo dňa 20.11.2018 uviedlo, že návrh
na začatie konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Integrované
zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný“
č. 1562-4950/57/2008/Mil/570050207 zo dňa 22.02.2008 v znení všetkých neskorších
platných zmien na stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník,
časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, I., II., III. etapa, SO 019 Rekultivácia“
je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní, s vydaným záverečným
stanoviskom MŽP SR č. 313/2006-7.3/hp zo dňa 31.05.2006 aj s podmienkami v ňom
uvedenými a s rozhodnutím č. 7930/2018-1.7/hp-R zo dňa 06.08.2018 aj s podmienkami
v ňom uvedenými.
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Projektová dokumentácia stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia” overená
v tomto konaní obsahuje nasledovné časti:
1. Technická správa
2. Situácia zavážania
3. Vzorové rezy a detaily
4. Rezy
5. Situácia rekultivácie
6. Detaily odplynenia
7. Situácia odplynenia
8. Statický posudok
Účelom uskutočnenia navrhovanej stavby je vykonať uzavretie a následne rekultiváciu
povrchu telesa skládky odpadov na nie nebezpečný odpad v rozsahu I., II. a III. etapy.
Navrhovaný spôsob rekultivácie skládky odpadov umožní zmenu kapacity uloženého odpadu
skládky na 422 446,60 m3.

Podmienky na uskutočnenie stavby:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej
Ing. Bohuslavom Katrenčíkom – č. osvedčenia 3705*Z*A2 a Ing. Eduardom Vyskočom,
č. osvedčenia 0029*I3 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).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby,
povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou
vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných
geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade
s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných
a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je
povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne
oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou
polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný
prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch
z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať
minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä
zabezpečiť, aby stavenisko:
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a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
života alebo zdravia,
b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz
zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej
ochrany,
c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov
a umiestnenie zariadenia staveniska,
d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí
na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných
predpisov.
5. Prístup k stavbe je zabezpečený z jestvujúcej spevnenej komunikácie.
6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba
alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných
predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný
písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho
určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým
preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní
odo dňa jej začatia.
8. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu
na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
a) označenie stavby,
b) označenie stavebníka,
c) označenie dodávateľa stavby,
d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
e) termín začatia a ukončenia stavby,
f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
9. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa
bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN a dbať
na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody
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spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona
iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu
predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť
a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného
prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53
stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb
a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia
slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
13. 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“).
14. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby
dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné
právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem
vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
15. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov
stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne
minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
16. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie
zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia
stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie
stavby a výkon štátneho stavebného dohľadu.
18. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi
prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej
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dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré
ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
19. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia
stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje
o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
20. Stavebník je povinný stavbu dokončiť v lehote do 31.12.2025 od nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
21. Stavebník je povinný podľa § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález
Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález
nepoškodil alebo nezničil.
22. Dokončenú stavbu resp. časť stavby, ktorá je samostatne užívania schopná, môže
stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
užívať a uviesť do prevádzky len na základe rozhodnutí vydaných IŽP Košice, ktorými
bude povolené užívanie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník,
časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia” na základe
písomného návrhu stavebníka na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
23. Pri uvedení stavby 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.
24. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby prevádzkovateľ - stavebník
uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej
len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas
uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice
v tomto konaní, k návrhu a žiadosti pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky
č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním
predloží:
a) stavebný denník,
b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby
podpísaný oprávnenými osobami, porealizačné zameranie stavby a pod.),
c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v súlade s platnými právnymi
predpismi a projektovou dokumentáciou stavby,
d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických
požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami
podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z v znení neskorších
predpisov,
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e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov
a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,
f) vyhodnotenie splnenia podmienok
tohto
rozhodnutia
uvedených v časti
I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
g) evidenciu o množstve a druhoch odpadov vzniknutých počas uskutočňovania stavby
a o spôsobe naloženia s odpadmi o ich zhodnotení resp. zneškodnení,
h) súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia po uskutočnení stavby
„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad,
ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia” vydaný príslušným orgánom ochrany
ovzdušia,
i) vyjadrenie Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie,
ŠSOH ku kolaudácii stavby podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
25. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci
povolenia užívania stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení
§ 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
26. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Integrované zariadenie na nakladanie
s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019
Rekultivácia” sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto
rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:
Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky
k uskutočneniu stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka
pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia”.
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 II. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky:
- nahrádza sa v bode 1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti znenie bodu a) týmto
nasledovným znením:
a) Priemyselná činnosť je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe
č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“)
pod bodom 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré
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prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu
25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.
- nahrádza sa znenie bodu 2. týmto znením:
2. Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“):
Na prevádzke bude podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vykonávané
zneškodňovanie odpadov činnosťou: D 1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr.
skládka odpadov).
- nahrádza sa znenie bodu 3. týmto znením:
3. Zaradenie skládky odpadov
Prevádzka je zaradená 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.“) do triedy: skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,
- dopĺňa sa bod 4. v tomto znení:
4. Kategorizácia zdroja znečisťovania ovzdušia
Prevádzka je podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, bodu 6.99 Ostatné priemyselné
technológie a výroby kategorizovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
2) V bode „B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody
a pôdy v prevádzke, časť III. integrovaného povolenia, nahrádza sa znenie prvého
odstavca v bode „1. Charakteristika prevádzky“ týmto nasledovným znením:
1. Charakteristika prevádzky
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý
nie je nebezpečný (ďalej len „skládka odpadov“) o celkovej projektovanej kapacite
422 446 m3 a o prevádzkovanej kapacite I. etapy skládky odpadov (I., II. a III. pole)
205 987 m3, II. etapy skládky odpadov (IV. a V. pole) 109 530 m3, III. etapy skládky
odpadov (VI. a VII. pole) 106 929 m3, je situované na východných svahoch kopca Moľva
v podoblasti Východoslovenská rovina, celok Ondavská rovina, vo vzdialenosti cca 750 m
od zastavaného územia obce Sirník.
3) V bode „B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody
a pôdy v prevádzke“, časť III. integrovaného povolenia, nahrádza sa znenie textu
v bode „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov“ týmto nasledovným znením:
Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov
Skládka odpadov bude po naplnení kapacity jednotlivých etáp uzavretá a rekultivovaná
technickým aj biologickým spôsobom. Postup uzatvárania, rekultivácie skládky odpadov
a následná starostlivosť je určená § 8 vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní
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odpadov a o dočasnom uložení kovovej ortuti a o vykonaní niektorých ustanovení zákona
o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktoré bude pozostávať z:
- odplyňovacej vrstvy - geokompozitu,
- minerálneho tesnenia - geosyntetická bentonitová rohož (GLC) s plošnou, hmotnosťou
nosnej a krycej geotextílie v rohoži minimálne 300 g/m2 a vrstva Na-bentonitu musí byť
minimálne 4 000 g/m2; s obsahom montmorilonitu minimálne 65 %,
- umelej drenážnej vrstvy - drenážny geokompozit s rúrkovou drenážou Draintube 450
FT2 D20 s doplňujúcim drenážnym zásypom z kameňa frakcie 16 - 32 mm,hrúbky 0,2 m,
- rekultivačnej vrstvy - rekultivačná zemina o hrúbke najmenej 1 m, s kvalitou
umožňujúcou realizáciu následnej biologickej rekultivácie a zatrávnenia územia.
4) V bode „A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky pre zneškodňované
odpady a používané média a energie, časť III. integrovaného povolenia, dopĺňajú sa
nové podmienky č. 1.15, č. 1.16 a č. 1.17 v tomto znení:
1.15 Odpad možno skládkovať iba po úprave okrem odpadu, ktorého úprava nie je technicky
možná alebo ktorého úprava nezabezpečí zníženie množstva odpadu ani nezamedzí
ohrozeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia.
1.16 Prevádzkovateľ má zakázané riediť a zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné
hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5 k zákonu č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch.
1.17 Prevádzkovateľ skládky odpadov nesmie disponovať s prostriedkami ÚFR, ktoré ním
boli odvedené na tvorbu ÚFR a pripísané na osobitný účet. Uvedené sa nevzťahuje
na disponovanie s úrokmi ako výnosmi z prostriedkov ÚFR.
5) V bode „A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre zneškodňované odpady
a používané média a energie, časť III. integrovaného povolenia, nahrádza sa znenie
podmienky č. 3.1 týmto nasledovným znením:
3.1 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať len odpady uvedené
v prílohe č. 1 integrovaného povolenia, ktoré spĺňajú nasledovné požiadavky:
a) odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií
uvedených v osobitnom predpise. Limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade
nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad,
ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 372/2015 Z. z.,
b) stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých limitné hodnoty látok
obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu
skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1 vyhláške
MŽP SR č. 372/2015 Z. z. (nesmú sa však ukladať spolu s biologicky rozložiteľným
odpadom, ktorý nie je nebezpečný) sa ukladajú v osobitných častiach skládky
odpadov,
c) komunálne odpady, okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek.
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6) V bode „A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky“,
časť III. integrovaného povolenia, nahrádza sa znenie podmienok č. 4.1, č. 4.2
a č. 4.5 týmto nasledovným znením:
4.1 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:
- s Prevádzkovým poriadkom „Integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi
Sirník“ z 12/2018, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu
odpadového hospodárstva a schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 270044003/2018/Bre,Mil/570050207/Z7-SP zo dňa 12.12.2018,
- s „Technologickým reglementom, integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi
Sirník“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu
odpadového hospodárstva,
- s projektom stavby.
4.2

Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov zneškodňovať odpady uvedené
v prílohe č. 1 integrovaného povolenia, za dodržania nasledovných technickoprevádzkových parametrov:
Tabuľka č. 1

Etapa
skládky
odpadov

Technicko-prevádzkové parametre prevádzky
Maximálna kóta
Výškové rozpätie
uloženého odpadu
telesa skládky
pred
odpadov po jej
Výmera etapy Kapacita etapy
uzavretím a
uzavretí a
rekultiváciou
rekultivácii

I. etapa
II. etapa
III. etapa

123,49 m n. m. 123,99 m n. m.

125,00 m n. m. 125,50 m n. m.

14 142,8 m²

205 987,00 m³

9 210,00 m2

109 530,00 m3

8 810,00 m2

106 929,00 m3

4.5 Prevádzkovateľ nesmie vykonávať skládkovanie:
1. kvapalných odpadov,
2. odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce,
vysoko horľavé alebo horľavé,
3. odpadov zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové
číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch, spracovanie takéhoto odpadu a 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 1 400 mm,
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5. odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie
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 komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky
rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov
po dotriedení.
7) V bode „A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky“,
časť III. integrovaného povolenia, dopĺňa sa nová podmienka č. 4.15 v tomto znení:
4.15 Prevádzkovateľ nesmie vykonávať skládkovanie:
1. kvapalných odpadov,
2. odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce,
vysoko horľavé alebo horľavé,
3. odpadov zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové
číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch, spracovanie takéhoto odpadu a 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 1 400 mm,
5. odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie
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 komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky
rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov
po dotriedení.
8) Znenie bodu „K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä
na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého
stavu“, časť III. integrovaného povolenia sa nahrádza týmto znením:
1. Uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné
monitorovanie je povolené len na základe povolenia IŽP Košice ako správneho orgánu
v integrovanom povoľovaní.
2.

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity skládky odpadov túto
uzavrieť, rekultivovať a monitorovať a zabezpečovať starostlivosť o skládku odpadov
po jej uzavretí v zmysle schválenej projektovej dokumentácie s názvom „Integrované
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zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je
nebezpečný - SO 019 Rekultivácia”, vypracovanej DEPONIA SYSTEM s. r.o., Holíčska
13, 851 05 Bratislava, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom
Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705*Z*A2, pod archívnym č. 14-DSP-2017/D1 z 09/2017:
a) v prvej etape zabezpečiť úpravu telesa skládky odpadov do stanoveného tvaru,
b) v druhej na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa je povinný zabezpečiť
uloženie jednotlivých vrstiev uzavretia a rekultivácie v nasledujúcom zložení:
- odplyňovacia vrstva – geokompozit,
- minerálne tesnenie – geosyntetická bentonitová rohož (GLC) s plošnou hmotnosťou
nosnej a krycej geotextílie v rohoži minimálne 300 g/m2 a vrstva Na-bentonitu musí
byť minimálne 4 000 g/m2; s obsahom montmorilonitu minimálne 65%,
- umelá drenážna vrstva – drenážny geokompozit s rúrkovou drenážou Draintube 450
FT2 D20 s doplňujúcim drenážnym zásypom z kameňa frakcie 16-32 mm, hrúbky
0,2 m,
- rekultivačná vrstva – rekultivačná zemina o hrúbke najmenej 1 m s kvalitou
umožňujúcou realizáciu následnej biologickej rekultivácie a zatrávnenia územia.
3. Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky odpadov (drenážny systém,
nádrž priesakových kvapalín, monitorovacie vrty, zariadenie k zberu skládkového plynu)
musia zostať v činnosti i po uzatvorení skládky odpadov minimálne po dobu trvania
monitorovania skládky odpadov po jej uzavretí.
9) V celom integrovanom povolení sa mení:
- pojem škodlivá a obzvlášť škodlivá látka na pojem znečisťujúca látka v príslušných
tvaroch.
Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva
v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie
IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 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. c) bod 1, bod 4, bod 5, § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení
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 Sirník,
na základe žiadosti prevádzkovateľa Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o.,
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076 05 Cejkov, IČO: 31 257 526 v. z. KOSIT a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice,
IČO: 36 205 214 a stavebníka REMKO Sírnik s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice,
IČO: 36 573 345 doručenej IŽP Košice dňa 05.12.2017, doplnenej v dňoch
06.12.2017, 30.01.2018, 17.09.2018 a 18.10.2018.
Dňa 01.07.2018 došlo k zmene prevádzkovateľa. Zmluvné strany: Združenie obcí
pre separovaný zber Zemplín n. o. so sídlom Cejkov 331, 076 05 Cejkov, IČO: 31 257 526
a REMKO Sirník s.r.o. so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 573 345, uzatvorili
dňa 21.06.2018 Dodatok č. 4 k Zmluve o výkone správy majetku zo dňa 10.07.2008,
týkajúcej sa integrovaného zariadenia na nakladanie s s odpadmi Sirník, ktorého predmetom
bol prechod práv a povinností týkajúcich sa prevádzkovania skládky pre odpad, ktorý nie je
nebezpečný na spoločnosť REMKO Sirník, s.r.o., a to počnúc dňom 01.07.2018.
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.
IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná
v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Vzhľadom na to,
že uvedené nedostatky je potrebné odstrániť, IŽP Košice konanie v predmetnej veci prerušil
a súčasne určil lehotu na doplnenie žiadosti v potrebnom rozsahu (do doby nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2016 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení
neskorších
predpisov).
Žiadateľ
doplnil
podanú
žiadosť
v dňoch
06.12.2017, 30.01.2018, 17.09.2018 a 18.10.2018.
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 stavby „Integrované zariadenie
na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019
Rekultivácia“, september 2017, ev. č. 14 – DSP -2017/D1,
- Prevádzkový poriadok skládky odpadov,
- Prepočet nákladov na uzavretie a rekultiváciu skládky,
- Právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 7930/2018-1.7/hp-R zo dňa
06.08.2018,
- Vyhodnotenie pripomienok zo záverečného stanoviska č. 313/06-7.3/hp zo dňa 31.05.2006,
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- Vyhodnotenie pripomienok Rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. 7930/20181.7/hp-R zo dňa 06.08.2018,
- Stanovisko projektanta k posúdeniu projektu technickou inšpekciou,
- Splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby,
- vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- Výpis z listu vlastníctva č. 730 zo dňa 21.09.2015,
- Kópiu katastrálnej mapy zo dňa 06.12.2017,
- Vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- Splnomocnenie spoločnosti REMKO Sirník s.r.o. na zastupovanie v konaní pre spoločnosť
KOSIT a.s. zo dňa 05.12.2017,
- Poverenie Ing. Tomáša Čerevku zo dňa 22.01.2016.
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia bola žiadosť
prevádzkovateľa - stavebníka:
a) v oblasti odpadov konanie:
- o udelenie zmeny 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, súčasťou ktorej je schválenie projektovej
dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzatvorení s názvom „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia”,
vypracovanej DEPONIA SYSTEM s. r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, autorizovaným
stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705*Z*A2, pod
archívnym
č. 14-DSP-2017/D1 z 09/2017 podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- o udelenie zmeny súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia
na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3
písmeno c) bod 4 zákonač. 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,
b) v oblasti ochrany prírody a krajiny konanie:
- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) stavebné konanie o povolení stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“ 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, ktoré sú podľa výpisu z listov
vlastníctva č. 730 vydaných Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom
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dňa 10.12.2018 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 uzavretej 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 dotknutý orgán, v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného
zákona vydala pod č. 159/2018-010 dňa 29.10.2018 súhlasné záväzné stanovisko
k navrhovanému riešeniu stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník,
časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia”.
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia
a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v záväznom
stanovisku č. 3685/2018-1.7/hp/stan2, 61233/2018 zo dňa 20.11.2018 uviedlo, že návrh
na začatie konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Integrované
zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný“
č. 1562-4950/57/2008/Mil/570050207 zo dňa 22.02.2008 v znení všetkých neskorších
platných zmien na stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník,
časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, I., II., III. etapa, SO 019 Rekultivácia“
je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní, s vydaným záverečným
stanoviskom MŽP SR č. 313/2006-7.3/hp zo dňa 31.05.2006 aj s podmienkami v ňom
uvedenými a s rozhodnutím č. 7930/2018-1.7/hp-R zo dňa 06.08.2018 aj s podmienkami
v ňom uvedenými.
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. 2700-35764/57/2018/Bre,Mil/Z7-SP zo dňa
19.10.2018.
IŽP Košice v súlade s ustanovením § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
a § 61 ods. 4 stavebného zákona 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, 2556-2560, 2563, 2566, 2567, 2571-2575, 2578, 2579,
2580, 2582, 2583, 2585, 2586 v katastrálnom území Sírnik, ktorých práva k nim môžu
uskutočnením stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť
Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“ dotknutí, 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
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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 23.10.2018 do 07.11.2018 a na úradnej tabuli obce Sírnik v lehote od 25.10.2018
do 12.11.2018. IŽP Košice neboli v určenej lehote t. j. do 09.11.2018 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 stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre
odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia” 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 Obec Sirník č. 159/2018-010 zo dňa 29.10.2018,
- stanovisko na účely stavebného konania Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Košiciach, ev. č. KRHZ-KE-OPP-249-001/2018 zo dňa 06.02.2018
bez pripomienok,
- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove,
č. A/2018/01036-02 zo dňa 26.10.2018 bez pripomienok,
- záväzné stanovisko MŽP SR, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie,
č. 3685/2018-1.7/hp/stan2, 61233/2018 zo dňa 20.11.2018 bez pripomienok.
K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie
o povolení stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka
pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia” neboli vznesené žiadne
pripomienky ani námety.
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3, § 3 ods. 4 a § 8
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:
a) v oblasti odpadov konanie:
- o udelenie zmeny 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, súčasťou ktorej je schválenie projektovej
dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzatvorení s názvom „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia”,
vypracovanej DEPONIA SYSTEM s. r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, autorizovaným
stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705*Z*A2,
pod archívnym č. 14-DSP-2017/D1 z 09/2017 podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
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-

o udelenie zmeny súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia
na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3
písmeno c) bod 4 zákonač. 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,
b) v oblasti ochrany prírody a krajiny konanie:
- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) stavebné konanie o povolení stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“ podľa § 3
ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice požiadal Ministerstvo životného prostredia SR, listom
č. 2700-40238/57/2018/Bre,Mil/Z7-SP zo dňa 22.11.2018 o predĺženie lehoty o 90 dní
na vydanie predmetného rozhodnutia podľa § 19 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 stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka
pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia ” 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 neovplyvní 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, 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 zmeny
stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník“ pred jej dokončením,
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 obce 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.
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Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú
inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice
odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia
účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych
opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť
preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

(pečiatka, podpis)

(pečiatka, podpis)

Doručuje sa:
1. Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., 076 05 Cejkov 331
2. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
3. Obec Sirník, Hlavná 152, 076 03 Sírnik
4. REMKO Sírnik, Rastislavova 98, 043 46 Košice
5. Ing. Bohuslav Katrenčík, Holičská 13, 851 05 Bratislava 5
6. Ing. Eduard Vyskoč, Ožvoldíkova 2, 841 02 Bratislava
7. 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, 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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Na vedomie:
1. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH,
M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
2. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia
a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie
Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Obec Sírnik, stavebný úrad, Hlavná 152/21, 076 03 Sírnik
4. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4,
040 01 Košice
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2,
075 01 Trebišov
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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. Ing. Eduard Vyskoč, Ožvoldíkova 2, 841 02 Bratislava
5. 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, 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

