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

Číslo: 6875-35831/201 7/Rurn17200401 03/KR-Z2

v Nitre dňa 21. 11. 20)7
Rozhodfluue nodobudlo
právoplatnost dnom:
rři

.

‘N

2

(7-

722f7*pr%Hfl.

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekeia životného prostredia, lnšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále
praeovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekeia“), ako
prislušný orgán štátnej správy podľa * 9 ods. písm. c) a * 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátne
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskoršieh predpisov a podľa 32 ods. I písm. a) zákona č. 39/20 13 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej Jen „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa 120 ods. I
zákona ě. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnorn poriadku v znení neskorších predpisov
(ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom Č. 7 [/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskoršíeh predpisov (ďalej len .‚zákon o správnom konaní“). na zákLade návrhu
na kolaudáeiu stavby. predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania
vydáva podfa

82 stavebného zákona kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby:

„VEĽKÉ KOSIHY

SKLÁDKA ODPADOV, 3. KAZETA“
(d‘alej len .stavba“)

v rozsahu:
stavebných objc‘ktov:
SO 01 Skládkovacic priestory
SO 02 Drenáž
SO 03 Odplynenie
prevckžzkového súbont:
PS Čti-padlá drenážnych vůd
stavebníkovi: Komunálna spoločnosť,
IČo: 36 538 809

s.r.o.,

Hlavná

125,

946

21

Veľké

Kosihy,
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v prevádzke: „Skládka odpadov Vel‘ké Kosihy“
katastrálne úzernie:
na pozemkoch parc. Č.:

VeI‘ké Kosihy
1744/13 (register „C“) podľa LV Č. 758
1744/13, 1744/14 podľa GP Č. 35974672-30/20 17
inžinierske stavby ostatné inžinierske stavby ostatné inžinicrskc
stavby, i.n. ostatné inžinierske stavby, i.n.
trvalá.
—

—

účel stavby:

—

—

—

charakter stavby:

skládka odpadov“ bob vydané
Rozhodnutie o umiestnení stavby „Vel‘ké Kosihy
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 príslušný stavebný úrad, vydala podFa
39 ods. 3 písm. d)
stavebného zákona stanovisko listom Č. 78/2016/2 zo dňa 01. 08. 2016, že na predmetnú stavbu
bob 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 140h stavebného zákona k vydaniu
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.
Obec Veľké Kosihy vydala podľa * 4 ods. 3 písm. d) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnorn
zriadení v zneni neskorších predpisov súhlasné závázné stanovisko č. 78/2016/3 zo dňa
W. 08. 2016 k projektovej dokumentácň stavby.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 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 (d‘alej len „zákon o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie“) vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 4867/2016-1 .7/hp ZO
dňa 21. 07. 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 posudzovat‘ podl‘a Zákona O posudzovaní vplyvov
na životné prostredie.
—

—

Stavba „VEĽKÉ KOSIHY SKLÁDKA ODPADOV, 3. KAZETA“ bola zrealizovaná
na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasfou bob i stavebné povolenie na uvedenú
stavbu, vydanú rozhodnutím Sbovenskej inšpekcie životného prostredia, lnšpektorát životného
prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povol‘ovania a kontroly (ďalej
len .‚Inšpekcia“) Č. 3948-35364/2016/Rum/720040103/Z2-SP zo dňa 14. 11. 2016, ktoré nadobudlo
právoplatnost‘ dňa 06. 12. 2016.
—

Projektovú dokumentáciu archívne číslo: 1/2016 z januára a novembra 2016 vypracoval
KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno, Ing. Alexander Kubis, autorizovaný stavebný
inžinier, zapísaný v registri Sbovenskej komory stavebných inžinierov pod registraČným číslom
0623 *SP*A2

Podmienky prc užívanie stavby:
1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
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2.

Zabezpečíť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zaríadení
v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom.
podra osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovat‘ trvalú starostlivost‘, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným
kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby,
prerokovať
s Inšpekciou.
5. Dodržat‘ podmienku závázné stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotnictva
so sídlom
v Komárne č. RH 2017/1675, č.z. 2017/8061 zo dňa 31. 07. 2017:
Plánovaná činnost‘ musí byt‘ vlokalite zabezpečovaná tak, aby bota dodržaná ochrana
verejného zdravia pred nepriaznivýrni vplyvmi z činnosti.
-

O d 6 v o d n e n ie
Stavebník Kornunána spoločnosť, s.r.o., Hlavná 125, 946 21 Veľké Kostky
,
IČO: 36538 809, podal dňa 06. 09. 2017 návrh na uvedenie stavby „VEĽKÉ KOSIH
Y
SKLÁDKA ODPADOV, 3. KAZETA“ do užívania. Stavba je súčasťou prevádzky „Sklád
ka
odpadov VeI‘ké Kosihy“.

—

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu
návrh na uvedenie stavby „VEĽKÉ
KOSWY
SKLÁDKA ODPADOV. 3. KAZETA“ do užívania v rozsahu a v súlade
s ustanovením * 80 ods. I stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom
štátnej správy listom Č. 6875-28408/2017/Rum/720040103/KR-Z2 zo dňa 14. 09. 2017 začatie
kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s rniestnym zist‘ovaním
na deň
04. 10. 2017.
—

—

Ustneho pojednávania sa zúčastnil stavebník. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu
o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia
konštatovala, že na szavhe neboli zrealizované žiadne odchýlky oproti schválenej projektovej
dokumentácii a po predložení kladných stanovísk Inšpektorátu práce Nitra, Okresnébo riadite
ľstva
Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Ministerstva životného prostredia SR, odboru
posudzovania vplyvov na životné prostredie a d‘alších dokladov uvedených v protokole
je možné
vydať povolenie na užívanie stavby.
Dňa 02. 10. 2017 bola Inšpekcii doručená žiadost‘ Ministerstva životného prostredia, Sekcia
environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov
na
životné prostredie č. 1707/2017-1.7/hp zo dňa 20. 09. 2017 o dodanie dokumentov podřa
l4Oc
ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o úzcmnom plánovaní a stavebnom podadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, konkrétne o doručenie návrhu navrhovatera (Komunálna spoločnost‘,
s.r.o,,
Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy. IČO: 36 538 809) na začatie kolaudačného konania spolu
s písomným vyhodnotením spösobu zapracovania podmienok, určených v záverečnorn stanovisku
(VeFké Kosihy
skládka odpadov 3. stavebnej triedy zo dňa 29. 10. 1999) podľa zákona
o posudzovaní, v ktorom akceptujú vyhodnotenie podmienok z rozhodnutia o ncposudzovaní zmeny
činnosti ..VeYké Kosihy skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 3. kazeta“ vydané
pod č. 4867/2016-1.7/hp zo dňa 21. 07. 2016.
—

—

—
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Prevádzkovateľ predložil na ústnom pojednávaní vo veci uvedenia stavby „VEĽKÉ KOS1HY
SKLÁDKA ODPADOV, 3. KAZETA“ do užívania dňa 04. 10. 2017 Inšpekcii doplnené písomné
vyhodnotenie podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia vydanom v zist‘ovacorn konaní
Č. 4867/2016-1.7/hp zo dňa 21. 07. 2016 azpodmienok vyplývajúcich zo záverečného stanoviska
vydaného MŽP SR „Veľké Kosihy Skládka odpadov 3. stavebncj triedy“ ZO dňa 29. 10. 999.
Inšpekcia Zaslala následne ako povoľujúci orgán listom Č. 6875-31263/2017/Rum/720040103/
KR-Z2 zo dňa 09. 10. 2017 doplnenie týchto dokumentov Ministerstvu životného prostredia SR,
Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia cnvironrnentálneho
hodnotenia a riadenia, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo záväzné
stanovisko listom Č. 1707/2017-1.7/hp zo dňa 31. 10. 2017, ktorým konštatuje, že návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia stavby „VEĽKÉ KOSIHY SKLADKA ODPADOV, 3. KAZETA“ je
hl‘adiska v súlade 50 zákonom o posudzovani a s rozhodnutím vydanírn
Z koncepčného
v zisťovacom konaní č. 4867/2016-1.7/hp zo dňa 21. 07. 20 6.

—

—

—

Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sídlom v Komárne vydal súhlasné záväzné
stanovisko č. RH 2017/1675, č.z. 2017/8061 ZO dňa 31. 07. 2017, v ktorom zároveň žiada splniť
nasledovnú požiadavku:
1. Plánovaná činnost‘ musí byt‘ v lokalite zabezpečovaná tak, aby bola dodržaná ochrana
verejného zdravia pred nepriaznivými vplyvmi z činnosti.
Stanovisko Jnšpekcie:
Inšpekcia uvedenú požiadavku zapracovala do podmienok pre užívanie stavby v hode 5.
Dňa 10. 10. 2017 holo Inšpekcii doručené súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Komárne s realizáciou stavby „VEĽKÉ KOSIHY SKLÁDKA
ODPADOV, 3. KAZETA“ listom Č. ORHZ-KN1-818-001/2017 zo dňa 05. 10. 2017.
—

Dňa 30. 10. 2017 bob Inšpekcü doručené záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra
č. OBOZP/KON/2017/1853 zo dňa 12. 10. 2017, ktorým súhlasí s vydaním kolaudačného
rozhodnutia pre stavbu stavby „VEĽKÉ KOSIHY SKLÁDKA ODPADOV, 3. KAZETA“.
—

Inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa listom č. 6875-33886/201 7/Rum/7200401 03/KR-Z2 zo
dňa 31. 10. 2017 o doplnenie nedodaných podkladov uvedených v protokole z ústneho
pojednávania (kladného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra, kladného stanoviska Ministerstva
životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, projektu skutočného
vyhotovenia prác potvrdený zhotoviteľom, dokladu o vytýčení stavby, atestu k použitému štrku ako
drenážnej vrstvy, atestu na oceľovú pažnicu na odplyňovacie šachty a dokladu o nakladaní
s odpadmi, ktoré vznikli počas stavebných prác), potrcbných k vydaniu kolaudačného rozhodnutia
a konanic prcrušila rozhodnutím č. 6875-33890/2017/Rum/720040103/KR-Z2 zo dňa 31. 10. 2017.
Dňa 15. 11. 2017 holi Inšpekcii doručené prevádzkovatel‘om všetky chýbajúce doklady
uvedené vo výzve na odstránenie nedostatkov podania, t.j. projektu skutočného vyhotovenia
potvrdený zhotovitel‘om prác, dokladu o vytýčení stavby, atestu k použitému štrku ako drenážnej
vrstvy, atestu na oceľovú pažnicu na odplyňovacie šachty a prehlásenia o nakladaní s odpadmi,
ktoré vznikli počas stavebných prác.
Zoznarn predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú
uložené v spise.
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Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženýeh dokladov, vyjadrení dotknutÝch orgánov
štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila. že bolí splnené podmienky stavebného
povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkárn na výstavbu a uživaním
stavby
nebude ohrozený život a zdravic osůb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza
vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bob spoplatnené poplalkom
vo
výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych
popbatkov
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučen je

Proti tomuto rozhodnutiu může podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného
prosredia, bnšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra.
Odbor
integrovaného povofovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:
a) účastník konania podl‘a
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 podl‘a zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, podl‘a * 1 40c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa
zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnosf, jeho zákoimosť může byt‘ preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stálcho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje

Sa:

Účastníkovi konania:
1: Komunálna spoločnosť s.r.o.. Hlavná 125, 94621 Veľké Kosihy
Obci:
(po nadobudnutí právoplatnost Q
2. Obec Veľké Kosihy, Hlavná 125,94621 Veľké Kosihv
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Dotknutým orgánorn a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatností)
3. Okresný úrad Komárno. Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového
hospodárstva. Nám. M. R. Štefánika 10. 945 01 Komárno
4. Obec Veľké Kosihy. stavebný úrad, Hlavná 125, 946 21 Vel‘ké Kosihy
5. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49,94901 Nitra
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská 39. 945 01
Komárno
7. Okresné riaditcľstvo HaZZ v Komárne, Družstevná 16. 945 01 Komárno
8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia cnvironmentálneho hodnotenia
a riadenia. Odbor environmentálneho posudzovania. Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35
Bratislava
Na vedomie projektantovi stavby:
(po nadobudnutí právoplatnosti)
9. Ing. Alexander Kubis, KUBING s.r.o., Hadovce 17k, 945 01 Komárno

