SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpcktorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Nitra 14. 11.2016

Č.: 3948-35364/2016/Rum/720040103/Z2-SP

Pozhodnuiie nodobudlo
právoolatnosf dňom

??‘:

Dňu. O1?/Podpis:

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále praeovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej kn „Inšpekcia“),
ako príslušný orgán štátnej správy podľa 9 ods. 1 písm. c) a 10 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o
v znení neskorších predpisov a podřa
prevencü
a
kontrole
zneČisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení
integrovanej
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny
stavebný úrad podľa 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďaej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti
prevádzkovateFa Komunálna spoločnosť s.r.o., Hlavná 125, 946 21 VeI‘ké Kosihy,
IČO: 36538 809, podanej Inšpekch dňa 23. 03. 2016 a doplnenej dňa 19. 08. 2016 vo ved
zmeny integrovaného povolenia a konaní vykonaných podl‘a * 3 ods. 3 písm. a) bod 1., 3 ods.
3 písm. b) bod 4., 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a 4., * 3 ods. 3 písm. g) a 3 ods. 4 zákona o IPKZ
v súěinnosti s
62 stavebného zákona, podľa 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podřa zákona
Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o správnom konaní“)

mení

a

dopÍňa

integrované

povolenie

vydané rozhodnutím č. 529/OIPKJO4-Ko/720040103 zo dňa 07. 04. 2004, ktoré nadobudlo
právoplatnost‘ dňa 28. 04. 2004, zmenené a doplnené rozhodnutím:
• Č. 5269-25709/37/2013/Sob/720040103/Z1 zo dňa02. 10. 2013
(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:
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„Skládka odpadov VeI‘ké Kosihy“
(d‘alej ten „prevádzka“),

kategorizovanej v zoznarne priemyselných činností v prílohe Č. I k zákonu o IPKZ pod bodom:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijmnajú viac ako 10 t
odpadu za deň a]ebo rnajú celková kapacitu presahujúcu 25 000 t. okrem skládok
inertných odpadov.
Povolenie sa vydáva pre prevádzkovatel‘a:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

Komunálna spoločnosť s.r.o.
Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy
36538809

nas)edovne:
1.

Vo výrokovej Časti povolenia sa text v znení:
„Prevádzka je umiestnená v k.ú. Veľké Kosihy na pozemkoch uvedených na liste
vlastníctva Č. 758, Katastrálny úrad v Nitre 401, Správa katastra Komárno parcelně čísla
1744/2, 1744/5, 1744/7, 1744/8, 1744/9, 1744/10, 1744/11. 1744/12, ktorých vlastníkom
je Komunálna spoloČnosť s.r.o. Veľké Kosihy v právnom vzfahu 1/1.“
niši a nahrádza textom v zneni:
„Prevádzkaje umiestnená v k.ú. Veľké Kosihy na pozemkoch C-KN uvedených na liste
vlastníctva Č. 758. Správa katastra Komárno, parc. č. 174412. 1744/5, 1744/7, 1744/8
,
1744/9, 1744/10, 1744/11, 1744/12, 1744/13, ktorých vlastníkom je Komunálna
spoločnosf s.r.o.. Hlavná 125, Veľké Kosihv. IČO: 36 538 809 v právnom vzt‘ahu 1/l.“

2.

Vo výrokovej časti povolenia sa text v znení:
‚.Zaradenie prevádzky podľa zákona o odpadoch:
Prevádzka je v zmysle prílohy Č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z o odpadoch
a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaňadenie
na
zneškodňovanie odpadov činnosťou Dl Uloženie na povrchu zeme.
Prevádzkaje zaradená podľa * 25 ods. 1 Vyhlášky MŽP SRč. 283/2001
Z. z. o vykonaní
niektorých ustanovení zákona o odpadoch do triedy: skládky odpadov na odpad,
ktorý
nic je nebezpečný.“

ruší a nahrádza textom v znení:
‚Zaradenie prevádzky podl‘a zákona o odpadech;
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Prevádzka je podľa prílohy Č. 2 k zákonu Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnost‘ou:
Dl Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.
-

Prevádzka je zaradená podl‘a 2 Vyhlášky MŽP SR Č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní
odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti do triedy:
skládka odpadov na odpad, ktorý nic je nebezpečný.“
-

Vo výrokovej časti povolenia „Súčast‘ou zmeny integrovaného povol‘ovania
prevádzky je konanie podl‘a zákona o IPKZ“ sa označenie textu v znení:

3.

„PodPa 3 ods. 3 písm. c) v oblasti odpadov
bod. 1 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zaňadenia na
zneškodňovanie odpadov
Inšpekeia udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie
odpadov v prevádzke „Skládka odpadov Vel‘ké Kosihy“.
bod. 6 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového
poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
Inšpekcia udel‘uje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku skládky
odpadov Vel‘ké Kosihy vypracovaného Ing. Agnes Kovačičovou v júni 2013.
bod. 7 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich
konaní, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne väčším množstvom ako 100 kg
alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných
odpadov: okrem súhlasu prepravcu nebezpečných odpadov presahujúcu územný
obvod obvodného úradu životného prostredia a súhlasu na prepravu nebezpečných
odpadov presahujúcu územie kraja.
Inšpekcia udel‘uje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich
prepravy v úzenmom obvode na druhy a množstvá uvedené v tabul‘ke
-

-

-

P.

Č.
1
2
3
4

Množstvo
Katalógové Názov druhu odpadu
t/rok
číslo
0,10
Nechlórované minerálne hydraulické
1301 10
oleje
motorové,
0,10
minerálne
130205
Nechlórované
prevodové a mazacie oleje
0,10
z lapačov
piesku
Tuhé
látky
130501
a odlučovačov oleja z vody
0,01
150202
Absorbenty, Rltračné materiály vrátane
olejových filtrov inak nešpecifikovaných,
handry na čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami

Kategória
odpadu
N
N
N
N

5

150110

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných
kontaminované
látok
alebo
nebezpečnými látkami

0,10

N

6

160107

Olejové filtre

0,005

N
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7

160213

8

160601

!Vyradeflé

zadadenia
ohsahujúce
nebezpečné časti mé ako uvedené
v 160209 až 160212 (2)
Olovenébatérie

0,05

N

0,005

N

Inšpekcia udeFuje prevádzkovareřovi súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom
wálanejeho prepravy v územnorn obvode na 3 roky od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Platnosť súhlasu inšpekeia predÍži a to aj opakovane, ak nedójde k zmene skutočností,
ktoré bolí rozhodujúce pre vydanie súhlasu a ak prevádzkovatel‘ doručí inšpekcii žiadosť
o pred{ženie súhasu najneskór tri mesiace pred skončením jeho platnosti. Súhlas sa
udeľuje na druhy odpadov uvedených v tabuFke na celkové max. množstvo 0,47 t/rok.
PodI‘a * 3 ods. 3 písm. 1) v oblasti ochrany zdravia ľudí, posudzovanie návrhov
bod. 4 zákona o IPKZ konanie o posúdenia návrhu na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov
Inšpekcia posúdila návrh na nakladanie s nebezpečnými odpadmi pre prevádzku
„Skládka odpadov Vel‘ké Kosihy“ prevádzkovatel‘a Komunálna spoločnost‘ s.r.o.,
Hlavná 125, 946 21 Vel‘ké Kosihy a nemá k nemu pripomienky.
-

Podl‘a 8 zákona o IPKZ inšpekcia schvaľuje východiskovú správu vypracovanú Ing.
Agnes Kovačičovou vj úni 2013 pre prevádzku ‚Sk1ádka odpadov Vel‘ké Kosihy“.
prevádzkovateFa Komunálna spoločnosť s.r.o.. H!avná 125. 94621 Veľké Kosihy.“
upravuje na značenie odsekov
A)
-

-

-

V

znení:

Podľa 3 ods. 3 písm. c) v oblasti odpadov
bod 1 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov,
Inšpekcia udel‘uje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie
odpadov v prevádzke „Skládka odpadov Vel‘ké Kosihy“.
bod 6 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového
poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
Inšpekcia udel‘uje súhĺas na vydanie prevádzkového poriadku skládky
odpadov Veľké Kosíky vypracovaného Ing. Agnes Kovačičovou v júni 2013,
bod 7 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi vrátane ieh prepravy. na ktoré nebol daný súhlas podFa predchádzajúcich
konaní, ak držitef odpadu ročne nakiadá v súhrne väčším rnnožstvorn ako 100 kg
alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných
odpadov: okrem súhlasu prepravcu nebezpečných odpadov presahujúcu územný
obvod ohvodného úradu životného prostredia a súhlasu na prepravu nebezpečných
odpadov presahujúcu územie kraja,
Inšpekcia udePnje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich
prepravy v územnom obvode na druhy a množstvá uvedené v tabuľke
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P.

Č.

Množstvo
Katalógové Názov druhu odpadu
číslo
t/rok
130110
Nechlórované minerálne hydraulické
0,10
oleje
130205
Nechlórované
minerálne
motorové,
0,10
prevodové a mazacie oleje
z lapačov
piesku
0,10
130501
Tuhé
látky
a odlučovačov oleja z vody
150202
Absorbenty, filtračně materiály vrátane
0,01
olejových filtrov inak nešpeciňkovaných,
handry na čistenie, ochranně odevy
kontaminované nebezpečnými látkami

I
2
3
4

Kategória
odpadu
N
N
N
N

5

150110

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných
látok
alebo
kontaminované
nebezpečnými látkami

0,10

N

6
7

160107
160213

0,005
0,05

N
N

8

160601

Olejové filtre
Vyradeně
zaňadenia
obsahujúce
nebezpečné časti ině ako uvedené
v 160209 až 160212 (2)
Olovenébatéde

0,005

N

Inšpekcia udeřuje prevádzkovatel‘ovi súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom
vrátane jeho prepravy v územnom obvode na 3 roky od právoplatnosti tohto
rozhodnutia. Platnost‘ súhlasu inšpekcia predÍži a to aj opakovane, ak nedójde k zmene
skutočnostĺ, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ doručí
inšpekcH žiadosť o predlženie súhlasu najneskór tri mesiace pred skončením jeho
platnosti. Súhlas sa udel‘uje na druhy odpadov uvedených v tabul‘ke na celkové max.
množstvo 0,47 t/rok.
B) Podl‘a 3 ods. 3 písm. 1) v oblasti ochrany zdravia l‘udí, posudzovanie návrhov
bod. 4 zákona o IPKZ konanie o posúdenia návrhu na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov
Inšpekcia posúdila návrh na nakladanie s nebezpečnými odpadmi pre prevádzku
„Skládka odpadov Vel‘ké Kosihy“ prevádzkovatel‘a Komunálna spoločnost‘ s.r.o.,
Hlavná 125, 946 21 Vel‘ké Kosihy a nemá k nemu pripomienky.
-

C) Podl‘a 8 zákona o IPKZ inšpekcia schvaľuje východiskovú správu vypracovanú Ing.
Agnes Kovačičovou vjúni 2013 pre prevádzku „Skládka odpadov Veľké Kosihy“,
prevádzkovatel‘a Komunálna spoločnost‘ s.r.o., Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy.“

4.

Vo výrokovej časti povolenia „Súčast‘ou zmeny integrovaného povol‘ovania
prevádzky je konanie podl‘a zákona o IPKZ“ sa za odsek C) vkladajú odseky D) až H)
v znen{;
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„D) v oblasti ochrany ovzdušia:
podľa 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčiimosti s * 17 ods. 1 písm. a)
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len ..zákon
o ovzduší“)
Inšpekcia udel‘uje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení
zrneny stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia z dávodu vydania
povolenia na uskutočnenie stavby „VEĽKÉ KOSIHY
SKLÁDKA
ODPADOV, 3. KAZETA“,

-

—

—

E) v oblasti povrchových vód a podzemných vád:
podľa 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s 27 ods. I písm. b)
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR Č. 372/1990 Zb.
o pňestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) Inšpekcia
udel‘uje súhlas na uskutočnenic stavby „VEĽKÉ KOSIHY
SKLÁDKA
ODPADOV, 3. KAZETA“, na ktorú nie je potrebné povolenie podl‘a vodného
zákona, ktorá však máže ovplyvnit‘ stav povrchových a podzemných vád,

-

—

—

F) v oblasti odpadov:
podľa
3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPIU v súčinnosti s * 97 ods. I písm. a)
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Inšpekcia udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zncškodňovanie
odpadov,

-

—

-

podřa * 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o 1PKZ v súčinnosti s * 97 ods. I písm. e) bod
L zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
lnšpekcia udel‘uje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zneškodňovanie odpadov (dokument PP-01/2016, vypracovala: RNDr. Danica
Sigetová. august 2016),

—

G) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
podľa * 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s 9 ods. I písm. c) zákona
Č. 543/2002 Z. z. o ocbrane prírody a krajiny
Inšpekcia vydáva vyjadrenie
k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „VEĽKÉ KOSIHY
SKLÁDKA
ODPADOV, 3. KAZETA“,

-

—

—

11) v oblasti stavebného poriadku:
podl‘a 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s * 66 stavebného zákona
Inšpekcia
vydáva stavebné povolenie, ktorým povol‘uje uskutočnenie stavby „VEĽKÉ
KOSIHY
SKLÁDKA ODPADOV, 3. KAZETA“ z dövodu plánovanej novej
zmenv rozšírenia úložných skládkovacích plóch v rámci eXiswjúcej prevádzky
skládky odpadov
—

—

v rozsahu:
stavebných objehov:
SO 01 Skládkovacie priestory
SO 02 Drenáž
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SO 03 Odptynenie
SO 04 Rekultivácia

prew2dzkového sz1boru:
PS Čerpadlá drenážnveh ‘ód
katastrálne úzernie:
parcelně číslo:
účel stavby:
charakter stavby:

VeI‘ké Kosihy
1744/13 (register „C) podFa LV 755*
inžinierske stavby ostatné inžinierske stavby
trvalá.
—

—

*Póvodne
pred zameraním dokončených a skolaudovaných etáp skládky sa jednalo
o pozemky parc. Č. 1744/2, 1744/5. Ako boli jednotlivé etapy kolaudované, na základe GO
plánov (Č. 35974672-47/2007, Č. 35974672-127/2010) zameraiňa dokončených stavebných
objektov jednotlivých etáp (1. a 2. etapa) došlo k rozdeleniu týchto parciel do stavu, ktorý je
evidovaný na LV 758.
—

Rozhodnutie o umiestnení stavby ..Veľké Kosihy
skládka odpadov“ bob vydané
OkresnÝm úradorn v Komárne. odborom životného prostredia pod č. OŽP 2575! 1999-Pa zo
dňa 18. 02. 2000. ktoré nadobudlo právoplatnost‘ dňa 10. 03. 2000.
—

Obec Vel‘ké Kosihy, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa 39 ods. 3 písm. d)
stavebného zákona stanovisko listom Č. 78/2016/2 zo dňa 01. 08. 2016, že na predmetnú stavbu
boto vydané územné rozhodnutie Okresným úradom, odborom ŽP čj. OŽP 2575/1999-Pá zo
dňa 18. 02. 2000 a zároveň vydala súhlas podľa
120 ods. 2 a 140b stavebného zákona
k vydaniu stavebného povolenia špeciábnym stavebným úradom.
Obec Veľké Kosihy vydala podľa 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1 990 Zb. o obecnom
zňadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 78/2016/3 zo dňa
01. 08. 2016k projektovej dokumentácii stavby.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie ako príslušný orgán podFa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doptneni niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovani
vplvvov na životné prostredie“) vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 4867/2016-1 .7/hp
zo dňa 21. 07. 2016. že predmetná činnost‘ ‚.VEĽKÉ KOSIHY SKLÁDKA ODPADOV NA
ODPAD. KTORÝ NIE JE NEBEZPEČNÝ
3. KAZETA“ sa v prípade dodržania
pňpornienok a odporúčaní uvedených v rozhodnutí nebude posudzovať podl‘a zákona o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“
—

—

5.

V povolení v časti II. Záväzné podiuienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody
a pódy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pódy
v prevúdzke, všeobecné podrnienky, Suroviny (odpady), vstupné médiá, energia,
výrobky sa znenie bodu 1.21. nahrádza novým znením:
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„1 .21.

Na skládke odpadov je povolené skládkovanie odpadov, zaradených podřa
vyhlášky č. 365/20 15 Z. z. v znení neskoršich predpisov, ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke Č. 1 tohto povolenia.

Katalógové
číslo
0201 03
02 01 04
02 01 07
02 Ot 09
030! 01
03 01 05

04 02 09
04 02
04 02
04 02
0702
10 01

10
21
22
13
01

10 01 02
1001 03
10 01 15
1001 17
10 11 03
101112
150101
1501 02
150103
15 01 06
150107
15 01 09
1701 01
170102
1701 03
1701 07
17 05 04
170506
170904

I

Druh odpadu

odpadové rastlinné tkanivá
odpadové plasty okrem obalov
odpady z lesného hospodárstva
agrochemické odpady mé ako uvedené v 02 01 08
odpadová köraakorok
piliny,
hobliny,
odrezky,
odpadové
rezivo
alebo
drevotňeskové/drevovláknité dosky, dyhy mé ako uvedené v 03
01 04
odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil,
elastomér, plastomér)
organické látky prírodného póvodu napríklad tuky a vosky
odpady z nespracovaných tcxrilných vlákien
odpady zo spracovaných textilných vláhen
odpadový plast
popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného
v 1001 04
popolček z uhlia
popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva
popol. škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov Ině ako
uvedenév 100114
popolček zo spal‘ovania odpadov iný ako uvedený v 1001 16
odpadové vláknité materiály na báze skla
odpadovéskloinéakouvedenévloll 11
obalyzpapieraalepenky
obalyzplastov
1obalyzdreva
jimiešané obaly
I obaly zo skla
obaly z textilu
betón
tehly
obkladačky, dlaždice a keramika
zmesi betónu. tehál. obkladačiek. dlaždic a keramiky ině ako
uvedenév 170106
zemina a kamenivo mé ako uvedené v 17 05 03
výkopová zemina má ako uvedená v 170505
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií mé ako uvedené v 1709
01, 170902 a 170903

Tabuľka Č. I
Kategória
O
O
O
O
O
O

O

I

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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19 1201
19 1204
19 1205
19 1207
19 1208
19 12 09
20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
200307

9
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papier a lepenka
plasty a guma
skto
drevo mé ako uvedené v 19 1206
textilie
minerálne látky napríklad piesok, kamenivo
biologicky rozložiteľný odpad
zemina a kamenivo
mé biologicky neroztožitel‘né odpady
zmesový komunálny odpad
odpad z trhovísk
odpad z čistenia ulíc
objemný odpad

Ü
Ü
Ü
Ü
O
Ü
Ü
O
Ü
O
O
O
O

6.

Prfloha Č. 1 k rozhodnutiu Č. 529!OIPK‘04-Ko/720040103 zo dňa 07. 04. 2004 sa ruší
v celom rozsahu.

7.

V povolení v Časti II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody
a půdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a půdy
v prevádzke, všeobecné podmienky, Suroviny (odpady), vstupné médiá, energia,
výrobky sav bode 1.21., v tabuľke č. 1:
a) dopÍňajú odpady do zoznamu odpadov, ktoré sa povoFujú zneškodňovat‘
skládkovaním v znení:
Číslo
druhu
odpadu
190801
19 08 02
190805
20 03 08

Názov druhu odpadu
zhrabky z hrablíc
odpad z lapačov piesku
kaly z čistenia komunálnych odpadových vód
drobný stavebný odpad

Kategória
odpadu
O
O
O
O

b) mení pövodný názov odpadu nasledovne:

Číslo
druhu
odpadu
03 01 05

1001 03
1001 15
10 01 17

Názov druhu odpadu
piliny,
hobliny,
odrezky,
odpadové
rezivo,
drevotrieskové!drevovláknité dosky, dyhy mé ako uvedené v 03
01 04
popolČek z rašeliny a neošetreného dreva
popol, šlcvara a prach z kotlov zo spoluspal‘ovania odpadov mé
ako uvedené v 1001 14
popolček ZO spoluspal‘ovania odpadov iný ako uvedený v 10 01

Kategória
odpadu
O

O
O
O
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16
škridly a obkladový materiál a keramika
zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky
inč ako uvedené v 1701 06

17 01 03
17 01 07

O
O

c) vypúšťajú nasledovné druhy odpadov v znení:

rL
8.

Číslo
druhu

Názov druhu odpadu

odpadu_L
0201 03 odpadové rastlinné tkanivá
030101 odpadovákóraakorok
200201 biologicky rozložiteFný odpad

Kategona
odpadu
O
O
O

V povolení v časti 11. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody
a pödy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pódy
v prevádzke, všeobecné podmienky, Suroviny (odpady), vstupné mčdiá, energia,
výrobky sa bod 1.22. mení nasledovne:

‚.1.22.

9.

‘

V skládkovacích pňestoroch sa povoFuje zneškodňovanie odpadov
skládkovaním s kapacitou presahujúcou 25 000 t. do výšky u]oženého
odpadu podľa schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky
odpadov, jej rekultivácie a monitorovanie skládky odpadov po jej
uzatvorení.“

V povo‘eni v časti H. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody
a pódy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pódy
v prevádzke, všeobecné podmienky, Suroviny (odpady), vstupné médiá, energia,
výrobky sa znenie bodu 1.23. meni nasledovne:
„1.23.

Je zakázané zneškodňovat‘ skládkovaním:
vykonávat‘ skládkovanie kvapalných odpadov,
odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne,
okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
odpad zo zdravotnej a vetednámej starostlivosti, ktorého katalógové číslo
pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe Č. 8 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch; spracovanie takéhoto odpadu a následná zrnena jeho
katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
odpadové pneumatiky okrem pneumatik. ktoré sú použité ako
konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov
a pneumatík s väčšírn vonkajším priemerom ako 1400 mm,
odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty
koncentrácie podľa prílohy Č. 5 zákona o odpadoch,
vyiriedený biologicky rozložiteFný kuchynský a reštauračný odpad,
vtdedené zložky komunálneho odpadu. na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosf výrobcov, okrem nezhodnotitel‘ných odpadov po

-

-

-

-

-

-
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dotriedeni, biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov,
vrátane biologicky rozložiteřných odpadov z cintorínov, okrem
nezhodnotiteřných odpadov po dotňedení.“
10.

V povolení v časti H. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu owdušia, vody
a půdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a půdy
v prevádzke, všeobecné podmienky sa za časť Suroviny (odpady), vstupné médiá,
energia, výrobky vkladá nová čast‘ v znení:
„Podmíenky pre uskutočnenie, zmenu, užívanie a odstránenie stavieh
A. Na uskutočnenie stavby „VEĽKÉ KOSIHY
KAZETA“ sa určujú tieto záväzné podmienky:

—

SKLÁDKA ODPADOV, 3.

Všeobecné:
Stavebníkom stavby bude Kornunálna spoločnosť s.r.o.. Hlavná 125,94621 Veľké
Kosihy, ičo: 36 538 809.
2. Stavbu zrealizovat‘ podl‘a dokurnentácie overenej v stavebnorn konaní (spracovateľ:
KUBFNG s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno, v termíne november 2016,
projektant: Ing. Alexander Kubis).
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy
právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické
a kartografické práce v zmyste zákona č. 216fl995 Z. z. o komore geodetov
a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovanú dodávateYsky. ZhotoviteF stavby bude vybraný vo
výberovom konaní.
5. Stavebník
oznámi
vybraného zhotovitel‘a stavby
lnšpekcii
písornne
alebo elektronicky (email: martina.rnmanovskasizp.sk alebo sizpipknr®sizp.sk) v
termíne do 15 dní odo dika uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o
jeho odbomej spósobilosti.
6. Stavebník oznámí Inšpekcii začatie stavby najneskór 15 dní po jej začatí písomne
alebo elektronicky na adresu (email: martina.rumanovska®sizp.sk alebo
sizpipknr®sizp.sk).
7. Na stavbe musí byt‘ k dispozícii právoplatné integrované stavebné povolenie a
dokumentácia overená v integrovanom stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povirmý viesť stavebný denník, ktoiý musí byt‘
počas uskuočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
9. Pd uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadeni a dhat‘ na ochranu zdravia a osób na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuFou s údajmi o názve stavby, názve
dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zaháj enia stavebných prác a
termínom leh ukončenia, uviesť. ktoK orgán stavbu povolil, číslo a dátum
stavebného povolenia.
11. Stavebník móže na výstavbu použit‘ v súlade s ustanovením 43f stavebného
zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podl‘a osobitných predpisov (zákon
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v zneni neskoršĺch predpisov) vhodné na
I.
I.

—

—
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16.
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použitie v stavbe na zamýšfaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu
predpokiadanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnost‘ a
stabilita, požiama bezpečnost‘, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného
prostredia a bezpečnost‘ pri užívmí.
Prerokovaf s lnšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v pdebehu výstavby
nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo rnajetkovo právne vzt‘ahy.
Škody spósobené počas výstavby nahradif v zmysle platných právnych predpisov.
Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dat‘ do póvodného stavu.
V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spósob následného nakladania
s odpadom vzniknutým počas výstavby.
S realizáciou stavby sa nesmie začať skór ako toto povolenie nadobudne
právoplatnosť ( 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnost‘, ak
sa s dostavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa. kedy nadobudlo právoplatnosť.
Stavbu ukoněif do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

H. Ďaišie podmienky:
Dokončenú stavbu „VEĽKÉ KOSIHY SKLÁDKA ODPADOV, 3. KAZETA“
možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“
-

11.

V povolení v časti II. Záväzné podmienky, 3. Tvorba odpadov: minimalizácia,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie sa bod 3.2. niši a nahrádza textom v znení:
„3.2. Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní, opravách a údržbe zariadení v prevádzke
móžu vznikaf najmä nasledovné odpady, zaradené podl‘a vyhlášky č. 365/2015
Z. z. v zneni neskorších predpisov, horou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
KataIóg.ivdriuodpadu
Flo

:

13 01 10

Kateg.
odpadu
N

nechlórované minerálne
hydraulické oleje

Poznámka
.

vzniká pd údržbe buldozéra;je
zhromažďovaný v póvodných

obaloch v sklade PHM aje
odovzdávaný na zhodnotenie
oprávnenej organizácii
130205

nechlórované minerálne
motorové, prevodové a mazacie

I

N

oleje

a odlučovačov oleja z vody

obaloch v sklade PHM aje
odovzdávaný na zhodnotenie
oprávnenej organizácii_____
vzniká pri prevádzke umývacej
rampy vozidiel; je

obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných Iátok alebo

zhrornažďovaný v teclmológii
umývac rampy ajc
odovzdávaný na zneškodnenie
oprávnenej organizácii
vzniká priúdržbe;je
zhromažd‘ovaný

‘

.____________

13 05 01

1501 10
I______

vzniká pri údržbe buídozéra;je
zhromažd‘ovaný v póvodných

tuhé látky z Iapačov plesku

N

N
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kontaminované nebezpečnými
odpadmi

absorbenty, filtračně materiály
vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handiy na
čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými
látkami
olejové filtre

N

16 02 13

vyradené zaňadenia obsahujúce
nebezpečné časti, ině ako
uvedené v 16 0209 až 1602 12

N

160601

olovené batérie

N

19 07 03

priesaková kvapahna zo skládky
odpadov má ako uvedená v 1907
02

O

20 01 36

vyradené elektrické
a elektronické zariadenia mé ako
uvedené v 2001 21,2001 23
a 2001 35

O

2003 01

zmesový komunálny odpad

O

15 02 02

1601 07

12.

N

v prevádzkovcj miestnosti aje
odovzdávaný na zneškodnenie
oprávnenej organizácii
vzniká pri údržbe a opravách;
je zhromažd‘ovaný v určenej
nádobe v prevádzkovej
rniestnosti aje odovzdávaný na
zneškodnenie oprávnenej
organizácii
vzniká pri údržbe buldozéra;je
zhromažd‘ovaný v určenej
nádobe v prevádzkovej
miestnosti aje odovzdávaný na
zneškodnenie oprávnenej
organizácii
vzniká pri údržbe; je
zhromažd‘ovaný v určenej
nádobe v prevádzkovcj
miestnosti aje odovzdávaný na
zneškodnenie oprávnenej
organizácň
vzniká pri výmene v buldozéri;
je zhromažd‘ovaný
v prevádzkovej miestnosti aje
odovzdávaný na zhodnotenie
oprávnenej organizácii
vzniká pri prebytku pňesakovej
kvapaliny, ktorú nemožno
recyklovať na povrch
skládkovacieho priestoni; jej
odvoz je zabezpečený na Čov
vzniká pri údržbe; je
zhromažďovaný v určenej
nádobe v prevádzkovej
miestnosti aje odovzdávaný na
zhodnotenie oprávnenej
organizácii
vzniká v prevádzkovej časti; je
zhromažd‘ovaný v určených
nádobách aje zneškodňovaný
na vlastnej sldádke odpadov

V povolení v časti II. Záväzné podmienky, 3. Tvorba odpadov: minimalkácia,
naldadanie, zhodnotenie, zneškodnenie sa bod 3.3. ruší v celom rozsahu a číslovanie
bodov 3.4. až 3.8. sa mení na 3.3. až 3.7.
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13.

V povolení v časti II. láväzné podniienky. 3. Tvorba odpadov: minirnalkácia,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie sa znenie bodu 3.7. mení na znenie:
„3.7. Pri nakladaní s nebezpečným odpadom dodržiavaf zákon č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

14.

15.

V povolení v časti II. Záväzné podmienky, 3. Tvorba odpadov: minimalizácia,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie sa za bod 3.7. vkladajú nové body 3.8. až 3.11.
v znení:
„3.8.

Prevádzkovatel‘ je oprávnený prevziat na zneškodnenie „ostatně odpady“
kat. č. 03 01 05 len drevotňeskové/drevovláknité dosky, ošetrené dyhy,
ktových zhodnocovanie je problematické.

3.9.

Pri .‚ostatných odpadoch“ kat. Č. 15 01 01, 15 01 02. 15 01 03, 15 01 07 je
potrebné, aby súčast‘ou evidencie príslušného odpadu bol aj písomný doklad
odjeho póvodcu a[ebo posledného držiteľa o dóvode, prečo bob rozhod,i «té
tento odpad zneškodnit‘ skládko van(m.

3.10.

Prevádzkovateľje povinný najneskór do šiestich mesiacov odo dňa naplnema
kapacity skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti
rozhodnutia na jej prevádzkovzmie vydaného podVa 3 ods. 3 písm. c) prvý
bod požiadať o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti
alebo na vykonanie jej rekultivácie podľa
3 ods. 3 písm. c) platy bod
zákona č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3.11.

PrevádzkovateF je povinný prevádzkovať skládku odpadov v súlade so
schváleným prevádzkovým poriadkom. V prípade zmeny v prevádzkovaní
skládky je prevádzkovateľ povinný predložit‘ Inšpekcii žiadosť o zmenu
podrnienok tohto povolenia a prevádzkový poriadok aktualizovat‘.

3.12.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlas
na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
„dokument PP-0112016, vypracovala: RNDr. Danica Sigetová. august
2016“, uvedené v konaniach v bode F) v úvodnej časti povolenia, sít
udelené na obdohie 5 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia Č.
3948-35364/201 6/Runi/720040l03ĺZ2-SP zo dňa 14. 11. 2016. Platnosť
týchto súhlasov Inšpekcia predlži, a to aj opakovariie, ak počas tejto doby
nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú rozhoduj úce na vydanie
súhlasu a ak prevádzkovateř najneskór 3 mesiace pred uplynutím tohto
termínu doručí Inšpekcň žiadost‘ o predÍženie súhlasov.“

V povolení v časti II. Záväzné podmienky, 5. Monitorovanie
poskytovanie údajov a podávanie správ sa bod 5.7. mení nasledovne:

prevádzky,
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„5.7.

16.

17.

Prevádzkovateľ je povinný podřa všeobecne záväzn ch právnych predpisov
odpadového hospodárstva každoročne, do 28. februára nasledujúceho
roka. predkladaf Inšpekcii Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
(ako póvodca odpadov a ako prevádzkovateF zariadenia na zneškodňovanie
odpadov) a Evidenčný list skládky odpadov (ako prevádzkovateF zariadenia
na zneškodňovanie odpadov). Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
musí uchovávat‘ v eleklronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov,
Evidenčný list skládky odpadov musí uchovávat‘ v elektronickej alebo
v pfsomnej podobe po celý čas trvania prevádzky a 30 rokov od uzavretia
skládky odpadov.
Ohlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch je povinný podávat‘ na
kápu sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do 10 dňa
naskdujúceho mesiaca pdslušnémii Okresnému úradu, odboru starostlivosti
o životné prostredie.“

V povolení v časti II. Závázné podmienky, 5. Monitorovanie prevádzkv,
poskytovanie údajov apodávanie správ sa za bod 5.15. dopÍňú body 5.16. a5.17.
nasledovne:

„5.16.

Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
odpadového hospodárstva doručif každoročne, do 15. februára
kalendámeho roka Inšpekcii ním podaný výpis z osobitného účtu vedeného
v banke, na ktorom sústreďuje finančné prostriedky viazané ako účelová
flnančná rezerva, ktorý dokladuje pohyb na tomto účte za predchádzajúci
kalendámy rok.

5.17.

Prevádzkovateř je povinný zverejnit‘ všetky platné rozhodnutia, horé mu
boli vydané podřa zákona o odpadoch, na svojom webovom sídle.“

V povolení v časti H. Závüzné podrnienky v celom rozsahu, sa ruší označenie
„Obvodný úrad životného prostredia“ a nahrádza sa označením „Okresný úrad, odbor
starostlivosti o životné prostredie“.

Rozhodnutie o námietkach úěastníkov konania:
V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie Ivon neoddelitel‘nú súčasť integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutím č. 529/OIPK/04-Ko/720040103 zo dňa 07. 04. 2004 v znení neskorších zmien
a doplnení pre prevádzku „Skládka odpadov Vel‘ké Kosihy“ a ostatné jeho podnňenky
zostávajú neznemené.
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O dó ve dn c n je
Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa 9 ods. 1 písm. c) a * 10 zákona
Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a dop1nerí
niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov a podľa 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ
a ako špeciáln stavebný úrad podľa $ 120 ods. I stavebného zákona, na základe žiadosti
prevádzkovatefa Komunálna spoločnosť s.r.o.. Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy.
IČO: 36538 809 (d‘alej len „prevádzkovatel‘“), doruČenej Inšpekcii dňa 23. 03. 2016
a doplnenej dňa 19. 08. 2016 na základe konaní vykonaných podřa * 3 ods. 3 písm. a) bod 1., *
3 ods. 3 písm. b) bod 4., 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a bod 4., 3 ods. 3 písm. g) a 3 ods. 4
zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní men a doptňa integrované povolenie pre
prevádzku „Skládka odpadov Vel‘ké Kosihy“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dövodu
aktualizácie zoznamu odpadov povolených zneškodňovaf skládkovaním a vydania stavebného
povolenia na uskutočnenie stavby “VEĽKÉ KOSIHY
SKLÁDKA ODPADOV, 3.
KAZETA“.
—

Zmena v čhmosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje
podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR Č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneni
neskorších predpisov a v mení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie. položky 171a
Sadzobníka správnych poplatkov zmena. ktorá nie je podstatnou zmenou. nepodlieha
spoplatneniu podľa tohto zákona.
Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní
predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že podanie neobsahuje všetky náležitosti
potrebné pre konanie a rozhodnutím č. 3948-10810/201 6/Rum/720040 I 0122-SP zo dňa
04. 04. 2016 konanie premšila avyzvala prevádzkovateľa listom Č. 3948-10809/2016/
Rum!720040103/Z2-SP zo dňa 04. 04. 2016 o doplnenie podania v lehote do 6 mesiacov odo
dňa dowčenia výzvy na odstránenie nedostatkov podania. Prevádzkovatef v stanovenej lehote
žiadosť doplnil osobne dňa 19. 08. 2016.
Prevádzkovater spolu so žiadosfou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii
žiadosf o vydanie stavebného povolenia a aktualizáciu zoznamu odpadov, výpis z listu
vlastníctva kópiu katastrálnej mapy, mapu určeného operátu, záväzné stanovisko Obce Veľké
Kosihy, záväzné stanovisko všeobecného stavebného úradu Obec Veľké Kosihy, rozhodnutie
Okresného úradu v Komárne o umiestnení stavby, rozhodnutie Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky
odboru environmentálneho posudzovania vydané
v zisťovacom konaní, plnenie podmienok prevádzkovatel‘a vyplývajúcich zo záverečného
stanoviska MZP SR, kvitanciu/protokol o ukončení platnosti zmluvy o úvere Prima banka
Slovensko, a.s.. prehlásenie prevádzkovateFa. že cez pozemky dotknuté stavbou ‚.VEEKÉ
KOSIHY SKLADKA ODPÁDOV, 3. KAZETA“ neprechádzajú Žiadne inžinierske siete,
vyhodnotenie spösobu zapracovania podmienok určených v záverečnom stanovisku MŽP SR
a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.
—

—

—

—
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Rozhodnutie o umiestnení stavby .Yeřké Kosihy
skládka odpadov“ bob vydané
Okresným úradom v Komárne, odborom životného prostredia pod č. OŽP 2575/1999-Pa zo
dňa 18. 02. 2000. ktoré nadobudlo právoplatnost‘ dňa 10. 03. 2000.
—

Obec Veľké Kosihy, ako prislušný stavebný úrad, vydala podPa * 39 ods. 3 písm. d)
stavebného zákona stanovisko listom Č. 78/2016/2 zo dňa 01. 08. 2016, že na predmetnú stavbu
holo vydané územné rozhodnutie Okresným úradom, odborom ŽP čj. OŽP 2575/1999-Pá zo
dňa 18. 02. 2000 a zároveň vydala súh]as podľa * 120 ods. 2 a 140b stavebného zákona
k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.
Obec Veľké Kosihy vydala podFa * 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1 990 Zb. o obecnom
zriadení v znenh neskorších predpisov súhtasné záväzné stanovisko č. 78/2016/3 zo dňa
01. 08. 2016k projektovej dokumentácii stavby.
Ministerstvo životného prostredia Sbovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie“) vydalo rozhodnutie v zisfovacom konaní č. 4867/2016-1 .7/bp
zo dňa 21. 07. 2016, právoplatné dňa 30. 08. 2016, že predmetná Činnosť „VEĽKÉ KOSIHY
SKLÁDKA ODPADOV NA ODPAD, KTORÝ NIE JE NEBEZPEČNÝ -3. KAZETA“ sa
v prípade dodržania pripomienok a odporúčaní uvedených v rozhodnutí nebude posudzovaf
podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

—

Doplnenie podania obsahovalo všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto
pod]‘a
11 ods. 4 zákona o IPKZ Inšpekcia upovedomila listom Č. 3948-26735/2016/Ruin‘
7200401031Z2-SP zo dňa 09. 09. 2016 prevádzkovateľa. úČastníkov konania a dothuté orgány
o začatí správneho konania vo veci zrneny integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na
uplatnenie svojich pdpomienok a námietok.
lnšpekcia zároveň upozornila, že na neskór podané námietky neprihliadne. lnšpekcia
d‘alej upovedomila. že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na
vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, může Inšpekcia podľa 11 ods. 5 zákona o IPKZ na jeho
žiadost‘ určenú lehotu pred jej uplynutím predÍžit‘.
lnšpekcia upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada
o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predÍženej lehote, alebo ak dójde k
rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníka konania budú
smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny
z účastníkov konania o úslne pojednávanie nepožiadal. lnšpekcia upustila od ústneho
pojednávania.
Vzhľadom nato, že nešlo o konanie uvedené v * 11 ods. 6 zákona o IPKZ:
vydanie povolenia pre nové prevádzky.
vydanie povo]enia na akúkol‘vek podstatnú zmenu,
vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovat‘
21 ods. 7 Zákona o IPKZ,
-

-

-
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zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa * 33 ods. 1 písm.
a) až e) zákona o IPKZ
Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa * 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od:
náležitostí žiadosti a príloh žiadosli podľa * 7 zákona o IPKZ,
zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej
prevencie a kontroly znečist‘ovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného
zhmutia údajov
poskytnutého
a informácií o obsahu podanej
žiadosti
prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podl‘a
11 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ,
zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej
prevencie a kontroly znečisfovania a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy
dotkimtej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania. výzvy dotknutej
verejnosti a \‘ý7vy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote
najmenej 30 dni podFa 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ.
požiadania obce. ktorá je účastníkom konania. aby zverejnila žiadosť na svojom
webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj mým v mieste obvyklým spósobom
podFa 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ,
od ústneho pojednávania podl‘a 15 zákona o IPKZ.

-

-

-

-

-

-

Do žiadosti bob možné nahliadnut‘ na lnšpekcii.
V stanovenej lehote žiadny z účaslníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal
o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.
V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa II ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ
zaslal svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku:
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, š/á/na správa odpadového
bpou/4sÍya listom Č. OUJGV-OSZP-2016/011877-2 zo dňa 14. 09. 2016:
nemá žiadne námietky voči vydaniu zmeny integrovaného povďlenia pre predmetnú
prevádzku.
-

Okresni5 úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna
prírodv a k,‘a/i,zi listom Č OU-KN-OSZP-1016/011916-002 Zo dňa 19. 09. 2016:
k vydaniu inteErovaného povolenia neuplatňuje pripomienky.

ochrany

-

Qkrespzý úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie. š[átna vodná správa. lisíonz
Č QU-KN-OSZP-2016/Q]2]86-2zodňa05. 10. 2016:
k predmetnej veci neuplatňuje pripomienkv.
-

Minis!erstvo životného prostredia Slovenske/ republiky. Sekeia environmentálneho hodnoíenia
o riadenia, Odbor environmentů/ne/zo posudzovania, listom Č 4867/2016-1.7/hp zo dňa
14. 09. 2016:
žiada o doručenie návrhu navrhovateFa (Komunáína spoločnosť s.r.o.. Hlavná 125, 946
21 Veľké Kosihy) lnšpekciou na začatie konania spolu s pisomným vybodnotením
spósobu zapracovania podmienok určených v záverečnom stanovisku (Veľké Kosihy
sk]ádka odpadov 3. stavebnej triedy zo dňa 29. 10. 1999) podľa zákona o posudzovaní.
-

—
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Stanovisko Inšpekcie:
Prevádzkovateľ Komunálna spoočnosť s.r.o predložil listorn zo dňa 27. 09. 2016. doručené
Inšpekcii dňa 06. 10. 2016 ‚.Písomné stanovisko k plneniu podmienok vyplývajúcich zo
Záverečného stanoviska (VEĽKÉ KOSIHY Skládka odpadov 3. stavebnej tňedy) vydaného
MŽP SR podFa Zák. NR SR Č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zo
dňa 29. 10. 1999. konkrétne zjeho článku V. Závery“.
Inšpekcia zaslala následne aiw povoFujúci orgán listom Č. 3948-3 1519i‘2016/Rui‘
7200401 03ĺZ2-SP zo dňa 07. 10. 2016 doplnenie tohto dokumentu stanoviska podVa 140c.
ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o úzernnom pánovaní a stavebnom poriadku (stavebný Zákon)
v znení neskorších predpisov Ministerstvu životného prostredia SR,
odboru
environmentálneho posudzovania.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho
hodnotenia a ňadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, zaslalo listom Č. 57166!
2016-1. 7ĺhp zo dňa 13. 10. 2016, Jnšpekcii doručené dňa 20. 10. 2016 závdzné stanovisko,
ktoréje Z koncepčného hl‘adiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a So závereČným
stanoviskom, vydanírn pod názvom „VEĽKÉ KOSIHY Skládka odpadov 3. stavebnej tňedy“
podľa vtedy platného zákona NR SR Č. 127/1994 Z. Z. O posudzovaní vplyvov na životné
prostredie zo dňa 29. 10. 1999 aj s podmienkami v ňom uvedenými a tiež je v súlade so
zmenou činnosti preskúmanouv rozhodnutí MŽP SRzo dňa 14. 09. 2016 Č. 4867/2016-1.7/hp
pod názvom ..VEĽKÉ KOSIHY SKLÁDKA ODPADOV NA ODPAD, KTORÝ NIE JE
NEBEZPEČNÝ 3. KAZETA“ a s podmienkami v ňom uvedenými.
—

—

—

-

Predmetom zmeny inteovaného povoenia je aktualizácia zoznamu odpadov
povolených zneškodňovat‘ skládkovanim a vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie
stavby „VEĽKÉ KOSIHY SKLÁDKA ODPADOV, 3. KAZETA“.
-

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podFa zákona o IPKZ konania:
v oblasti ochrany ovzdušia
podľa 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súČiimosti s 17 ods. 1 písm. a) zákona
o ovzduší konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby
malého zdroja znečisťovania ovzdušia z důvodu vydania povolenia na uskutočnenie
stavby „VEĽKÉ KOSIHY SKLÁDKA ODPADOV, 3. KAZETA“,
v oblasti povrchových a podzemných vád
podľa * 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s * 27 ods. 1 písm. by zákona
o vodách konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby „VEĽKÉ KOSIHY
SKLÁDKA ODPADOV, 3. KAZETA“, na horů nie je potrebné povolenie podľa
vodného zákona. ktorá však může ovplyvnit‘ stav povrchových a podzemných vůd,
v oblasti odpadov
podl‘a 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčimiosti s * 97 ods. 1 písm. a) zákona
Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
konanie
o udetenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanic odpadov,
podľa 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s * 97 ods. I písm. e) bod 1.
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov konanie
o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov (dokument PP-01/2016, vypracovala: RNDr. Danica Sigetová, august 2016),
v oblasti ochrany prírody a krajiny
-

—

-

-

—

—

-

—

-

—
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podFa 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v sůčinnosti s 9 ods. písm. c) zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného
povolenia na stavbu „VEĽKÉ KOSIHY SKLÁDKA ODPADOV, 3. KAZETA“,
v oblasti stavebného poriadku
podľa
3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s
62 stavebného zákona
konanie
o povolení stavby „VEĽKÉ KOSIHY SKLADKA ODPADOV, 3. KAZETA“.
-

—

—

-

—

—

Inšpekcia na základe Usmemenia hlavného inšpektora Č. 2/2016 vo veci odporúČania
nepovoľovania zneškodňovania vybraných ostatných odpadov na skládke odpadov na odpad,
ktorý nic je nebezpečný a v zmysle platnej legislatívy. vypustila odpady, ktoré nic je možné
zneškodňovat‘ skládkovaním.
Odpady kat. Č. 02 01 03 ač. 03 01 01 vylúčila Inšpekcia zo zoznamu zdövodu, že
uvedené odpady sú odpadmi, ktoré sú vhodné na materiálové ako aj energetické zhodnotenie.
Toto vylúčenie predmetných odpadov zo skládkovania je v súlade s
6 ods. 10 zákona
o odpadoch, v ktorom sa uvádza, že zneškodňovať odpad je možné spósobom, ktorý
neohsozuje zdravic Fudí a nepoškodzuje životné prostredie. ak nic je možné a účelné
zhodnocovať odpad recvkláciou alebo odpad vvužívať ako zdroj energie a vychádza zo
zrejmých skutočností. že uvedené odpady sú vhodné na recykláciu alebo na energetické
zhodnotenie a predmetná skládka nemá zaňadenie na energetické zhodnocovanie skládkového
plynu.
Odpad kat. č. 200201 Inšpekcia vylúčfla z dóvodu zákazu jeho skládkovania podFa 13
písm. e) bod. 8. zákona o odpadoch.
K zmene názvu odpadov a kategóňe došlo zmenou zákona o odpadoch a k nemu
vzt‘ahujúcej sa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
Pri odpade kat. č. 03 01 05 Inšpekcia stanovila podmienku 11.3.8., ktorou je
prevádzkovatef oprávnený prevziat‘ na zneškodnenie len drevotrieskové/drevovtáknité dosky.
ošetrené dyhy. ktorých zhodnocovanie je problematické.
Inšpekcia prehodnotila vylúČenie odpadov kat. č. 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03. 15 01 07
zoznamu
zo
povolených odpadov z dövodu, že móže dójst‘ k situáciám, kedy takéto odpady
möžu byt‘ napr. znečistené a nevhodné na zhodnotenie alebo móžu existovať mé
technicko-organizačné dóvody pre uloženie týchto odpadov na skLádku. lnšpekcia pri
skládkovaní týchto odpadov stanovila podmienku č. 11.3.9.
Inšpekcia zosúladila termín „hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ a ‚.hlásenie
o prepravovaných nebezpečných odpadoch“ s platnou legislativou a nahradila terniínom
„ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ a „ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom
odpade“.
Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je
vypracovaná odbome spösobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané
stavebné povolenie, sú uložené v spise.
Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný
negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu. preto cudzí dotknutý orgán nebol
požiadaný o vyjadrenie. ani sa nezúčastnil povol‘ovacieho procesu a Inšpekcia neuložila
opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečist‘ovania.
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Inšpekcia data listom Č. 3948-33071ř2016!Rum!720040103ĺZ2-SP zo dňa 31. 10. 206
všetkým účastníkom konania poslednú možnost‘ vyjadrit‘ sa k podkladom rozhodnutia
i k spósobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 2 dní odo dňa doručenia
písomnosti podľa 33 ods. 2 zákona o správnorn konaní. V určenej Iehote účastníci konania
nezaslali svoje vyjadrenia.
Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatně podklady
rozhodnutia a dospela k záven. že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej
teclmike a spÍňa požiadavky a kňtédá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré
boli súčast‘ou integrovaného povoľovania. lnšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia
predloženej žiadosti, dokladov a vyjadreni dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila,
že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude obrozený život a zdravie osób, ani životné
prostredie a usúdila. že zmenou povolenia ne sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva
a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky
z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podfa zákona o IPKZ
a osobitných predpisov upravujúcich konania. ktoré boli súčasťou integrovaného povotenia
a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu může podat‘ odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor
integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina?, 949 01 Nitra:
a) účastník konania podľa 53 a 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia
písomného vyhotovenia rozhodnutia,
b) aj ten, kto nebol účastníkom konania. ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad
povolenia s obsahom rozhodnutia podfa zákona o posudzovanf vplyvov na životné
prostredie. podľa 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa
zverejnenia rozhodnutia.
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Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť móže byť preskúmaná súdom.
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RNDr. Katarína Pi11ajov
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje Sa:
Účastníkom konania:
Komunálna spoločnosť s.r.o.. Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy
1.
2.
Obec Veľké Kosihy. Hlavná 125. 946 21 Veľké Kosihy
3.
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36. 817 15 Bratislava
Arnošt Hanák, Eötvösa 2786/28, 945 01 Komárno
4.
SJ Ing. Alexander Kubis, KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno
Dotknutým orgánom:
(po nadobudnutí právoplatnosti)
Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa,
6.
Nám. M. R. Štefánika 10. 945 01 Komárno
7.
Okresný úrad Komárno. Odbor starostlivosti o životné prostredie. štálna správa
odpadového hospodárstva, Nám. M. R. Štefánika 10, 945 01 Komárno
8.
Okresný úrad Komárno. Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
prírody akrajiny, Nám. M. R. Štefánika 10,94501 Komárno
9.
Obec Veľké Kosihy, ochrana ovzdušia, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy
10. Obec Veľké Kosihy, stavebný úrad, Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy
11. Okresné riaditel‘stvo hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 14, 945 01
Komárno
12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie. Námestie Ľudovíta Štúra 1.81235 Bratislava

