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1. Základná časť
1.1)

Údaje identifikujúce prevádzkovateľa


názov prevádzkovateľa
Ekoservis Svidník, s.r.o.



právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným



sídlo (adresa)
Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidník



adresa pre doručovanie pošty (ak sa líši od predchádzajúcej)



štatutárny zástupca a jeho funkcia
Ing. Barnabáš Berta, konateľ
Tel. 0905 741 531
Email: bberta@stonline.sk



splnomocnená kontaktná osoba kontakt na ňu (telefón, e-mail atď.)
Ing. Barnabáš Berta

1.2)



IČO:



kód NOSE-P: 109.06

36 517 089

Typ žiadosti
 údaj o aký typ žiadosti sa jedná (jestvujúca prevádzka, nová prevádzka, zmena
v prevádzke, zmena už vydaného integrovaného povolenia)
Zmena č. 4 už vydaného integrovaného povolenia, v zmysle zákona č. 39/2013 o IPKZ
ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Rozhodnutie

Skládka pre NNO Šemetkovce

o integrovanom

povolení

č.

1725-25663/2008/Mil/571280106,

právoplatné od dňa 24.11.2008.
Rozh. o zmene integrovaného povolenia č. 6917-20916/2010/Wit/571280106/Z1 zo dňa
07.07.2010.
Rozh. o zmene integrovaného povolenia č.5303/18377/2011/Mil/571280106 /Z2 zo dňa
30.06.2011.
Rozh. o zmene integrovaného povolenia č. 6931-32586/2014/Pal/571280106/Z3 zo dňa
12.11.2014.
 zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada:
podľa § 3 odst. 3 písm. c, ods. 1:
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.

 údaje o spracovateľovi žiadosti (ak je iný ako žiadateľ)
Ing. Marek Hrabčák, oprávnená osoba podľa zákona č. 39/2013 Z.z.
č. osvedčenia: 6843//2013-3.1
Tel. 0903 141 550
Email: m.hrabcak61@gmail.com

4

IPKZ – zmena č. 4

1.3)

Skládka pre NNO Šemetkovce

Údaje o prevádzke a jej umiestnení


názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP (variabilný symbol, ak ešte
nebol pridelený si žiadateľ vyžiada od príslušného inšpektorátu SIŽP pred
podaním žiadosti)
Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce
Var. symbol - 571280106



umiestnenie prevádzky
kraj: Prešovský, okres: Svidník,
katastrálne územie: Šemetkovce



parcelné čísla pozemkov prevádzky (v prípade stavebného konania aj susediacich
pozemkov) podľa aktuálnych listov vlastníctva
Prevádzka skládky je umiestnená na parcele č. KN-C 339/4
Susediace pozemky:
KN-E 143

LV 199 (132 vlastníkov)

KN-E 148/1 LV 196 ( 9 vlastníkov).
KN-E 147/1 LV 237 ( 1 vlastník: Vaňko Michal, Svidník, ul.8. mája)
KN-E 144/1 LV 163 ( 19 vlastníkov).
KN-C 357/3 LV – k danej nehnuteľnosti nezaložený, inžinierske stavby: (cesta v správe
Prešovského Samosprávneho Kraja)



stručný popis lokality prevádzky
Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce je situovaná v katastrálnom
území obce Šemetkovce, cca 1500 m juhozápadne od obce, mimo zastavaného
územia. Severozápadným smerom od lokality skládky, cca 1000 m sa nachádza
kat.územie obce Vislava a 1200 m juhovýchodne obec Vagrinec. Lokalita
skládky sa nachádza v pahorkatinovom mierne členitom teréne, vo vrcholovej
časti plochého sedla, nad eróznou roklinou, po pravej strane štátnej cestnej
komunikácie III. triedy Vagrinec -Vislava.
Areál skládky je oplotený a označený informačnou tabuľou. Príjazdová
komunikácia je odbočkou z cestnej komunikácie III. triedy Vagrinec-Vislava,
táto pokračuje v areáli skládky k objektu vstupnej kontroly a cestnej váhe.
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Skládka pre NNO Šemetkovce

povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ a súvisiace činnosti
5. Nakladanie s odpadmi
bod 5.4
Skládka odpadov, ktorej celková kapacita je väčšia ako 25 000 t.



projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby, porovnanie s hodnotou
kapacitného parametra podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ, projektovaná
a technicky dosiahnuteľná kapacita



celková kapacita skládky Šemetkovce

= 290 000 m3

kapacita I. etapy skládky

= 80 509 m3

prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba
nemení sa



spôsob prevádzkovania (napr.: stála výroba jedného druhu výrobku, výroba
viacerých druhov výrobkov podľa objednávok, atď.)
stála prevádzka skládky pre zneškodňovanie nie nebezpečných odpadov



zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č.2 a 3 zák.č.223/2001
D1 – uloženie do zeme alebo na povrchu zeme



kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky č. 356/2010
skládka odpadov je kategorizovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia



cezhraničné vplyvy
Prevádzka skládky nemá vplyv presahujúci štátne hranice.

6

IPKZ – zmena č. 4

Skládka pre NNO Šemetkovce

2.

Charakteristika a opis prevádzky:

2.1)

Všeobecná charakteristika prevádzky
Kapacita I. etapy skládky je 80 509 m3. Areál skládky je oplotený, na severnej
strane oplotenia je osadená uzamykateľná brána. Prevádzka je označená
informačnou tabuľou a výstražnými tabuľami o zákaze vstupu a zákaze
ukladania odpadu k plotu.
Príjazdová komunikácia o šírke 6 m a dĺžke 75 m je odbočkou z cestnej
komunikácie III .triedy Vagrinec-Vislava. V areáli skládky k objektu vstupnej
kontroly a cestnej váhe, ku kazete skládky a nádrži priesakových vôd je
vybudovaná ako pokračovanie príjazdovej komunikácie vnútroareálová
komunikácia o šírke 4 m. Po obvode vnútroareálovej komunikácie je osadená
pravá otvorená cestná priekopa z priekopových tvárnic TBM 1-60. Pri vjazde
do samotnej kazety I. etapy skládky je vnútroareálová komunikácia zakončená
nájazdovou rampou z cestných panelov v štrkovom lôžku.
Očisťovacia plocha vozidiel, ktorá je umiestnená súbežne s vnútroareálovou
komunikáciou, slúži pre oplachové čistenie vozidiel tlakovou vodou. Tvorí ju
oceľový rošt osadený do nepriepustnej betónovej vane, o rozmeroch 8x2,5 m
a hĺbke 30 cm, opatrenej izolačným vodo-nepriepustným náterom SIKA,
vyspádovanej do jedného rohu, kde je osadená uličná vpusť so sedimentačným
košom, ktorá je kanalizačným potrubím napojená na zbernú nádrž, vybavenú
lapačom splavenín.
Objekt vstupnej kontroly pri vstupe do areálu skládky zahŕňa 2 kancelárie,
dennú miestnosť, sociálne zariadenie (WC, umývadlo, sprcha), šatňu
a príručný sklad. Pri objekte vstupnej kontroly je spevnená plocha, ktorá slúži
ako parkovisko. Váženie odpadov je vykonávané na mostovej váhe s nosnosťou
do 30 000 kg, ktorá je schváleným typom meradla podľa osobitných predpisov.
Váženie odpadov a ich evidencia sú zabezpečené automatizovaným systémom
s uchovávaním dát na PC. Splaškové vody z objektu vstupnej kontroly sú
odvádzané kanalizáciou z PVC DN 150 do polypropylénovej žumpy o objeme 6
m3, výrobcu ASIO.

Pri objekte vstupnej kontroly je sklad PHM a olejov –

typizovaný jednopodlažný oceľový objekt o zastavanej ploche

12 m2
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a skladovacej kapacite 6 ks 200 l sudov, ktorý je vybavený rampou s vodiacimi
koľajnicami pre ručnú manipuláciu so sudmi a havarijnou záchytnou vaňou
proti úniku ropných látok.

2.2)

Opis prevádzky


stručný popis prevádzky
Skládka odpadov je zrealizovaná ako nadzemné úložisko odpadov nad úrovňou
terénu, ktorého priestor je vymedzený vybudovanou zemnou sypanou hrádzou
po jeho obvode. Odpad sa ukladá do telesa skládky odpadov (kazety skládky), je
rozhŕňaný

a hutnený pomocou kompaktora a po vrstvách je následne

prekrývaný materiálmi vhodnými na prekrývanie, ako sú: výkopová zemina,
zemina a kamenivo, resp. inertné odpady, skladujúce na vytvorenej ploche
v areáli skládky.
Tesniaci systém dna a svahov kazety skládky pozostáva z týchto vrstiev:
minerálne tesnenie z ílu (hrúbka 2 x 25 cm s koeficientom filtrácie kf < 1,0.10-9
m.s-1), geoelektrický systém monitorovania netesnosti HDPE fólie, 1,5 mm
HDPE fólia, ochranná geotextília 1000 g.m2.
Drenážny systém dna kazety skládky pozostáva z plošnej a potrubnej drenáže.
Plošná drenáž o hrúbke 500 mm je tvorená štrkom frakcie 16-32 mm bez
vápnitých prímesí. Potrubná drenáž pozostáva z perforovaných HDPE rúr DN
225 PN80. Každý štrkovo-potrubný drén je obalený geotextíliou o plošnej
hustote min. 300 g.m2 proti zanášaniu. Drenážne potrubie je vyvedené zo dna
kazety na korunu ochrannej hrádze, kde je ukončené v preplachovacej šachte
a uzavreté zátkou, slúžiacou na preplachovanie drenáže tlakovou vodou.
Drenážny systém svahov kazety skládky pozostáva z vrstiev: minerálne tesnenie
z ílu (hrúbka 2x25 cm s koeficientom filtrácie kf < 1,0.10-9 m.s-1), geoelektrický
systém monitorovania netesnosti HDPE fólie, 1,5 mm HDPE fólia, ochranná
geotextília 1000 g.m2, geodren PETEXDREN, ktorý kopíruje HDPE fóliu
vrátane ukotvenia na obvodovej hrádzi, na ktorom je uložená potrubná drenáž.
Každý potrubný drén je obalený geotextíliou o plošnej hustote min. 300 g.m2
proti zanášaniu.
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Nádrž priesakových kvapalín, s prevádzkovým objemom 500 m3 a maximálnym
objemom 806 m3, slúži na akumuláciu priesakovej kvapaliny z kazety skládky
odpadov. Nádrž je oplotená ochranným zábradlím výšky 1,5 m. Je to
nepriepustná otvorená nádrž so sklonom svahov 1:1 a tesniacim systémom,
ktorý pozostáva z minerálneho tesnenia z ílu (hrúbka 2x25 cm s koeficientom
filtrácie kf < 1,0.10-10 m.s-1 ), tesnenia z bentonitových rohoží JUTAMAT, na
ktorom

je

uložená

vodivá

mriežka

vodičov

geoelektrického

systému

monitorovania netesnosti HDPE fólie, 1,5 m HDPE fólie a ochrannej
geotextílie 1000 g.m2. Priesaková kvapalina je podľa potreby prečerpávaná do
telesa skládky odpadov za účelom zníženia prašnosti a dosiahnutia optimálnej
vlhkosti odpadu alebo odvážaná na zneškodnenie oprávnenou osobou na
základe zmluvného vzťahu. Na prečerpávanie priesakovej kvapaliny slúži
ponorné kalové čerpadlo, ktoré je umiestnené v čerpacej šachte SMARAGD.
Na odvádzanie vôd z povrchového odtoku je zrealizovaný odvodňovací systém
ako otvorená záchytná priekopa na západnej strane kazety skládky (v staničení
0,192 km – 0,295 km), lapač splavenín (v staničení 0,192 km), na severnej
strane kazety je odvodňovací systém ako krytý z PVC rúr DN 3000 (v staničení
0,000 – 0,192 km), s dvoma revíznymi plastovými kanalizačnými šachtami, ktorý
vyúsťuje do bočnej eróznej ryhy na severovýchodnej strane kazety skládky.
Dodávka elektrickej energie do prevádzky skládky je riešená elektrickou
prípojkou V N 22 kV zo susedného areálu SSC, a.s. a zabezpečuje el .energiu
pre objekt vstupnej kontroly, váhu, počítač, recirkulačnú šachtu priesakových
vôd s čerpadlom a vnútroareálové osvetlenie.
Pitná voda pre potreby prevádzky je zabezpečovaná dovozom balenej vody
a úžitková voda dovozom do vodojemu ASIO o objem 6 m3, odkiaľ sa
prečerpáva do objektu vstupnej kontroly.
Za účelom monitorovania vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd
je vybudovaný monitorovací systém, ktorý pozostáva z 3 monitorovacích vrtov –
1 referenčný vrt MV-3 nad skládkou odpadov a 2 monitorovacie vrty MV-1
a MV-2 pod skládkou, v smere prúdenia podzemných vôd.
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Odplynenie skládky je vzhľadom na skládkovaciu kapacitu riešené ako pasívne,
formou horizontálnej plynovej drenáže z pružne montovaných perforovaných
PVC rúr DN 110 uložených v uzatváracej odplyňovacej vrstve štrkopiesku.

2.3)

Dokumentácia k prevádzkovaniu
Rozhodnutie

o integrovanom

povolení

č.

1725-25663/2008/Mil/571280106,

právoplatné od dňa 24.11.2008.
Rozh. o zmene integrovaného povolenia č. 6917-20916/2010/Wit/571280106/Z1 zo dňa
07.07.2010.
Rozh. o zmene integrovaného povolenia č.5303/18377/2011/Mil/571280106 /Z2 zo dňa
30.06.2011.
Rozh. o zmene integrovaného povolenia č. 6931-32586/2014/Pal/571280106/Z3 zo dňa
12.11.2014.
Prevádzkový poriadok skládky odpadov
Prevádzkový denník skládky odpadov
2.4) Opis zmien, o ktoré sa žiada :
Predmetom tejto žiadosti o zmenu IPKZ je zmena čl. 4.2 - Technicko prevádzkových
podmienok v rozhodnutí č. 1725-25663/2008/Mil/571280106 zo dňa 30.7.2008. V tomto
texte sa uvádza, že :
"Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať I. etapu skládky odpadov do naplnenia jej
kapacity 80 509 m3, pri priemernom zhutnení odpadu na skládke odpadov 750 kg.m-3 t.j.
60 382 t, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového
hospodárstva."
Na základe evidencie o množstve uloženého odpadu na skládku v tonách za roky 2012 až
2016 a topografickom zameraní skládky k 23.1.2017 (Geodezia Svidník, s.r.o.) bolo
zistene, že dosahované zhutnenie odpadu je výrazne vyššie (0,84 až 0,92). Pri vyššom
stupni zhutnenia je potom možné do celkového voľného objemu kazety (80 509 m3)
uložiť viac ako 60 382 t odpadu, čo je však v rozpore s platným znením rozhodnutia.
Preto prevádzkovateľ požiadal o zmenu tejto časti rozhodnutia vypustením zmienky o
váhovom množstve odpadu (60 382 t) a nahradením nasledujúcim textom:
10
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"Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať I. etapu skládky odpadov do naplnenia jej
kapacity 80 509 m3 za dodržania nasledovných technicko-prevádzkových parametrov
skládky odpadov:
- nadmorská výška uloženého a zhutneného odpadu v I. kazete v najvyššom bode telesa
odpadu o geodetických súradniciach X = 231 443 a Y = 1 176 681 nepresiahne výškovú
kótu 362,8 m n.m. a výška po rekultivácií v tomto bode nepresiahne výškovú kótu 364,5 m
n.m., ako bolo schválené projektom rekultivácie skládky."
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A)

Skládka pre NNO Šemetkovce

Zoznam a popis surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa
v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenie hlavnej činnosti a kategórie
priemyselných činností, pokiaľ je uvedená v prílohe č.1


zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa používajú
v prevádzke

bez zmeny


voda používaná na prevádzkové účely

bez zmeny


voda používaná na pitné a sociálne účely

bez zmeny


vstupy energie a palív v prevádzke používané

bez zmeny


vlastná výroba energie a palív

nevyrábajú sa


merná spotreba energie

bez zmeny
B) Zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzky a údaje o predpokladaných množstvách
a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia pre všetky
znečisťujúce látky uvedené v prílohe č.3 spolu s opisom významných účinkov emisií
na životné prostredie a na zdravie ľudí


zoznam zdrojov a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia
bez zmeny



zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp.
zachytávania
bez zmeny



zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd
bez zmeny



zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania
bez zmeny



zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do
verejnej kanalizácie alebo recipientu
12
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nie sú


odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov
nie sú



charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia
v mieste vypúšťania, prietoky)
bez zmeny



zoznam produkovaných ostatných odpadov a nebezpečných odpadov z činnosti
pôvodu, prevádzkovaním zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním ,
vr. pomocných činností (dotrieďovanie odpadov z KO)
bez zmeny



úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká
bez zmeny



prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.)
bez zmeny

C)

Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste


popis miesta a okolia prevádzky
Prevádzka skládky pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce sa nachádza mimo
zastavané územie obce Šemetkovce, je dostatočné vzdialená aj od obydlí
susedných obcí a nie je predpoklad negatívneho zaťaženia obyvateľstva.
Vzhľadom na geologické prostredie, charakter prevádzky, technické riešenie
areálu a pri dodržiavaní podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nie
je reálny predpoklad vzniku havárie s negatívnym vplyvom na životné
prostredie. Prístupové komunikácie a zásahové cesty sú dostačujúce. Prevádzka
skládky je príjazdovou komunikáciou napojená na štátnu cestnú komunikáciu
III. triedy Vagrinec -Vislava. V areáli skládky je vybudovaná vnútroareálová
komunikácia až po vjazd do kazety I. etapy skládky.



chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma
V záujmovom území sa nachádza pásmo hygienickej ochrany III. stupňa
vodného zdroja Ladomírka, ktorého hranica je v bezprostrednej blízkosti po
rozvodnici hrebeňa.
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Skládka pre NNO Šemetkovce

staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia
V lokalite prevádzky sa nenachádzajú žiadne staré záťaže.

D)

E)

Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník
na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.


stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov
na životné prostredie
bez zmeny



používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie
emisii
nie sú



navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie
emisií
nie sú



nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým
znečistením
nie sú

Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie
vzniku odpadov, ktoré vznikajú v prevádzke, a k úprave s cieľom ich opätovného
použitia, recyklácie a využitia


používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie
alebo zneškodňovanie odpadov
nie sú



navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie
alebo zneškodňovanie odpadov
nie sú

F)

Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických
zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia vrátane
monitorovania pôdy a podzemných vôd


popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia

bez zmeny


pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií

nie sú
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G)

Skládka pre NNO Šemetkovce

Porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšou dostupnou technikou


komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (t.j. spotreby surovín,
energií, emisie atď.) s uvedením ich zdroja
bez zmeny



porovnanie parametrov povoľovanej prevádzky s parametrami najlepšej dostupnej
techniky
bez zmeny



návrh na dosiahnutie parametrov najlepšej dostupnej techniky
nie sú

H)

Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, opatrení na
hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich
prípadných následkov podľa §21 ods. 2


Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov.
Pripravované opatrenia: nemenia sa



Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania
zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky (napr. vykonávanými aktivitami ako
búracie práce, sanácia, prestavba na iný účel)
bez zmeny



Opatrenia systému environmentálneho manažmentu
nie sú



Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového
integrovaného povolenia
bez zmeny

I)

Opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opis
všetkých opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania ŽP alebo ohrozenia
zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom ukončení jej činnosti
a na uvedenie miesta prevádzkovania prevádzky do uspokojivého stavu


len u nových prevádzok, alebo pri zmenách v prevádzke, ako preukázanie výberu
najlepšej techniky a technológie
nie je
15
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J)

Skládka pre NNO Šemetkovce

Posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia na
základe povolenia podľa osobitného predpisu, ak ide o prevádzku spaľovacieho
zariadenia s menovitým el.výkonom 300 MW a vyšším
Netýka sa prevádzky

K)

Opis hlavných alternatív k navrhovanej technológii, technike, opis opatrení, ktoré
prevádzkovateľ preskúmal
Nie sú známe iné technológie

L)

Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch
všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku I. etapy skládky
Šemetkovce je zmena čl. 4.2 z dôvodu vyššieho stupňa zhutňovania odpadov na skládke.
Súčasne znenie IP určuje kapacitu skládky na objem 80 509 m3 resp. 60 382 t odpadu pri
priemernom zhutnení uloženého odpadu na objemovú hmotnosť 750 kg/m3 . Prevádzkovateľ
skládky na základe topografického zamerania objemu uloženého odpadu a evidenčných listov
skládky o váhovom množstve uloženého odpadu preukázal, že dosahuje vyšší stupeň
konečného zhutnenia odpadu na skládke (840 až 920 kg/m3). Pri dodržaní stavebne
vybudovaného voľného objemu kazety (80 509 m3) je tak skládka pri vyššom stupni zhutnenia
schopná prijať váhovo viac odpadu, ako je určené v pôvodnom IP (60 382 t). Z tohto dôvodu
žiada prevádzkovateľ o zmenu textu IP v tomto článku.

M)

Zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu
návrhu so závermi o najlepších dostupných technikách
 Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia,
vody a pôdy v prevádzke
Nemení sa
 Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne
Nemení sa
 Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník
Nemení sa
16
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Skládka pre NNO Šemetkovce

 Opatrenia

na

zamedzenie

vzniku

odpadov,

prípadne

ich

zhodnotenie

alebo zneškodnenie
Nemení sa
 Podmienky hospodárenia s energiami
Neurčujú sa
 Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov
Bez zmeny
 Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu
znečisťovania
Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.
 Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste
prevádzky
Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia.
 Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné
evidovať a poskytovať do informačného systému
Nemení sa
 Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti
v prevádzke
Nie sú
N) Zoznam právoplatných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov vydaných podľa
osobitných predpisov vzťahujúcich sa k prevádzke
Rozhodnutie

o integrovanom

povolení

č.

1725-25663/2008/Mil/571280106,

právoplatné od dňa 24.11.2008.
Rozh. o zmene integrovaného povolenia č. 6917-20916/2010/Wit/571280106/Z1 zo dňa
07.07.2010.
Rozh. o zmene integrovaného povolenia č.5303/18377/2011/Mil/571280106 /Z2 zo dňa
30.06.2011.
Rozh. o zmene integrovaného povolenia č. 6931-32586/2014/Pal/571280106/Z3 zo dňa
12.11.2014.
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Skládka pre NNO Šemetkovce

O) Písomné záväzné stanovisko podľa §4 ods.3 a 5, ak bolo vydané
Nie je

P) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí
dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže
mať cezhraničný vplyv
1. Ekoservis Svidník, s.r.o., Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
2. Obec Šemetkovce, 090 03 Ladomírová
3. Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o ŽP -ŠSOH, 089 01 Svidník

Prehlásenie prevádzkovateľa

Týmto prehlasujem a potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti o vydanie zmeny
povolenia sú pravdivé, správne a kompletné.

Dátum:

Meno a priezvisko:

Podpísaný:

Funkcia:

––––––––––––––––––––––
konateľ

Pečiatka:
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