SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 1058-6181/37/2009/Zál/370230104/Z2

Bratislava 20.2.2009

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm.
a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa prerokovanej v uskutočnenom konaní
s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a konania vykonaného podľa § 8 ods. ods. 2 písm.
c) bod 7. a ods. 7 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)
mení a dopĺňa integrované povolenie
vydané rozhodnutím č. 41/OIPK-013/05-Rf/370230104 zo dňa 07.01.2005 zmenené
rozhodnutím č. 766/OIPK-243/06-Rf/370230104 zo dňa 16.03.2006 (ďalej len „integrované
povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke
„Skládka odpadov Michal nad Žitavou – kazeta č.2“
prevádzkovateľa obec Michal nad Žitavou, 941 61 Michal nad Žitavou 160, IČO 00 309 095
nasledovne:
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia je konanie:
a) v oblasti odpadov
podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ, udelenie súhlasu na uzavretie skládky
odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie,
b) podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, konanie o zmene integrovaného povolenia.
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V integrovanom povolení sa mení a dopĺňa:

-

V úvodnej časti rozhodnutia
mení sa obchodné meno prevádzkovateľa z „ESKO – príspevková organizácia obce Michal
nad Žitavou“ na „Obec Michal nad Žitavou“ a IČO z „34063048“ na „00 309 095“,
v druhom odseku úvodnej časti za text „Ing. Bohuslav Malík, v termíne 05/2001“ vkladá text
„aktualizovanú 08/2008“.

V časti II. Záväzné podmienky, 10. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke,
najmä na zamedzenie znečistenia miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu
- v bode 10.2. sa text „Prevádzkovateľ je povinný pred ukončením prevádzkovania skládky
odpadov alebo jej časti, predložiť povoľujúcemu orgánu na schválenie aktualizovanú
projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie
skládky odpadov po jej uzatvorení.“ nahrádza textom „Prevádzkovateľ je povinný
uskutočniť rekultiváciu II. etapy – 2. kazety v súlade s bodom 8.2. integrovaného
povolenia a projektovou dokumentáciou uzavretia a rekultivácie vypracovanou Ing.
Bohuslavom Malíkom, Majakovského 1, 949 01 Nitra v máji 2001 aktualizovanú
v auguste 2008 do max. výšky v najvyššom bode upraveného terénu 153,36 m n. m. a po
rekultivácii 154,7 m n. m.“
- za text v bode 10.3. sa vkladá text „10.4. Prevádzkovateľ je povinný zrekultivovanú časť
skládky monitorovať v súlade s podmienkami uvedenými v časti 8. Monitorovanie
prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ integrovaného povolenia.“
Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 41/OIPK-013/05-Rf/370230104 zo dňa
07.01.2005 zmenené rozhodnutím č. 766/OIPK-243/06-Rf/370230104 zo dňa 16.03.2006 pre
prevádzku „Skládka odpadov Michal nad Žitavou – kazeta č.2“ zostávajú nezmenené.
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 41/OIPK-013/05-Rf/
370230104 zo dňa 07.01.2005 zmenené rozhodnutím č. 766/OIPK-243/06-Rf/370230104 zo dňa
16.03.2006.

Odôvodnenie
Prevádzkovateľ obec Michal nad Žitavou, 941 61 Michal nad Žitavou 160, IČO 00 309 095
podal dňa 23.9.2008 žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka
odpadov Michal nad Žitavou – kazeta č.2“, ktorú doplnil 22.10.2008. Prevádzkovateľ v zmysle
položky 171a písm. d) časť X. zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov a v súlade s listom č.8488-34729/37/2008/Zál zo dňa 21.10.2008 o znížení
správneho poplatku zaplatil správny poplatok vo výške 5 000,- Sk dňa 03.11.2008 prevodom na
účet. Inšpekcia po preskúmaní žiadosti s prílohami a doplnení žiadosti zistila, že žiadosť bola
vypracovaná v súlade s §11 zákona o IPKZ.
Vzhľadom na to, že činnosť v prevádzke „Skládka odpadov Michal nad Žitavou – kazeta č.2“
prevádzkovateľa obec Michal nad Žitavou, 941 61 Michal nad Žitavou 160, IČO 00 309 095 bola
inšpekciou povolená rozhodnutím č. 41/OIPK-013/ 05-Rf/370230104 zo dňa 07.01.2005
zmenené rozhodnutím č. 766/OIPK-243/06-Rf/370230104 zo dňa 16.03.2006 a nejedná sa
o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní
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o zmene povolenia upustila od niektorých úkonov podľa § 12 ods. 2 písm. c), d), e) a § 13 ods. 1
zákona o IPKZ.
Inšpekcia v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ, oznámila účastníkom
konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 8488-34997/37/2008/Zál/370230104/Z2
zo dňa 23.10.2008 začatie konania o zmene integrovaného povolenia. V oznámení inšpekcia
stanovila lehotu 30 dní na uplatnenie námietok a pripomienok. V určenej lehote boli inšpekcii
doručené súhlasné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov.
Účastníci konania ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k zmene
integrovaného povolenia.
Bez pripomienok sa vyjadrili:
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch listom č. 4736/2008 zo dňa
31.10.2008,
- Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky, úsek štátnej vodnej správy listom č.
2008/3259/02-Hl. zo dňa 30.10.2008,
- Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
listom č. 2008/3257-02-Ku zo dňa 30.10.2008,
- Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky, úsek štátnej správy ochrany prírody a
krajiny listom č. 2008/3258-02-Se zo dňa 6.11.2008.
V stanovenej lehote sa nevyjadrili: Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch
a Obvodný úrad ŽP Nové Zámky, úsek odpadového hospodárstva.
Súhlas podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ nenahrádza povolenie podľa zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení a ostatné územie
skládky okrem kazety č. 2 nie je zmenou integrovaného povolenia dotknuté.
Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov
konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 10 zákona o IPKZ, zistila stav
a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia
podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

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 Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30,
821 05 Bratislava 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. Miroslav Held
riaditeľ inšpektorátu
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Doručuje sa:
Účastníkom konania
1. Obec Michal nad Žitavou, zastúpená starostom obce, Michal nad Žitavou č. 160, PSČ 941 61
Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti)
1. Obvodný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch, úsek ochrany ovzdušia,
Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky
2. Obvodný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch, úsek štátnej vodnej správy,
Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky
3. Obvodný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch, úsek odpadového hospodárstva,
Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky
4. Obvodný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch, úsek ochrany prírody a krajiny,
Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky
5. Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch, Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská ul. 13,
940 30 Nové Zámky

