Žiadosť
o zmenu povolenia v činnosti prevádzky Skládka Janov dol Udavské
podľa zákona
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia
Názov prevádzky: Skládka Janov dol Udavské

Základná časť pre zverejnenie
Skutočnosti utajované v súlade s § 17 a nasledujúceho zákona č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník) neuvádzame v žiadosti.
Údaje identifikujúce prevádzkovateľa


názov alebo obchodné meno
CHEMES, a.s. Humenné



právna forma
a.s.



sídlo spoločnosti (adresa)
Lazaretská 24, 811 08 Bratislava



sídlo prevádzky(adresa)
Udavské 439, 067 31



štatutárny zástupca a jeho funkcia
Ing. Vladimír Skoupil, predseda predstavenstva - koná samostatne
Ing. František Chvostaľ, podpredseda predstavenstva CHEMES, a.s. Humenné
Ing. Marek Matias, podpredseda predstavenstva CHEMES, a.s. Humenné.
Obaja podpredsedovia konajú spoločne.



splnomocnená kontaktná osoba kontakt na ňu (telefón, mail atď.)
Ing. Alfonz Mráz
Tel.: 057/771 2094
Fax: 057/77 628 37
Mobil: 0915 759 404

e-mail: a.mraz@chemes.sk


IČO
31 695 426



kód OKEČ (NACE),
38.21



NOSE- P
109.06



Typ žiadosti a údaje o aký typ žiadosti sa jedná (jestvujúca prevádzka, nová prevádzka,
zmena v prevádzke, zmena už vydaného integrovaného povolenia)
Doplnok k žiadosti o zmenu rozhodnutia Č.j. 3281/213-OIPK/2004-Be/570240104 zo dňa 16.02
2005 v znení ďalších zmien vydaných IŽP Košice pre Skládka Janov dol Udavské, prevádzkovateľa CHEMES, a. s. Humenné.


a)

zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. v oblasti ovzdušia:
udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny technologických zariadení
stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia; ak si schvaľované zmeny nevyžadujú kolaudáciu
podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách,

b)

podľa § 3 ods. (3) písm. b), bod 4. zákona č. 39/2013 Z. z. v oblasti povrchových vôd podzemných vôd:
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c)

o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd
a podzemných vôd,
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. v oblasti odpadov:
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní
odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú
osobité druhy kvapalných odpadov.
Žiadame o odpustenie správneho poplatku, zmeny sú spôsobené zmenou zákona o IPKZ
a vykonávacej vyhlášky.

I.Údaje o prevádzke


názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP (variabilný symbol, ak ešte nebol
pridelený si žiadateľ vyžiada od príslušného inšpektorátu SIŽP pred podaním žiadosti)
Tepláreň CHEMES, a.s. Humenné
Číslo platného integrovaného povolenia: Č.j. 3281/213-OIPK/2004-Be/570240104 zo dňa 16.02
2005 v znení neskorších povolení.



adresa prevádzky
Udavské, 067 31



parcelné čísla pozemkov prevádzky (v prípade stavebného konania aj susediacich
pozemkov) podľa aktuálnych listov vlastníctva
Bez zmeny.
Navrhované zmeny:
Bod II. Záväzné podmienky, podmienky pre príjem odpadov, bod 1.2.20 sa mení na:
Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi – skládky odpadov:
1) Do zariadenia na nakladanie s odpadmi možno odpad prevziať, len ak sa zároveň s každou
dodávkou odpadu predloží prevádzkovateľovi zariadenia:
a) doklad o množstve a druhu dodaného odpadu,
2) Pri dodávke odpadu do zariadenia na nakladanie s odpadmi sa:
a) skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov ustanovených v odseku 1 a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu,
b) vykoná kontrola množstva dodaného odpadu,
c) vykoná vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,
vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s prevádzkový poriadkom,
d) podľa potreby zabezpečia kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu; vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac,
e) zaeviduje prevzatý odpad.
3) Prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s uvedením:
a) dátumu a času prevzatia odpadu,
b) množstva prevzatého odpadu, jeho druhu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov,
c) účelu, na ktorý bol odpad prevzatý.
Bod II. Záväzné podmienky, bod 1.2.21 sa mení na:
Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať len odpady uvedené v prílohe č.
1 integrovaného povolenia:
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a) ostatné odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) v kategórii O – ostatný, podľa kritérií
uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva,
b) stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok nesmú
presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva,
c) komunálny odpad, okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek.
Bod II. Záväzné podmienky, bod 1.10 sa mení na:
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu,
monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení a na práce
súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenie dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej
po uzavretí skládky odpadov.
Bod II. 2. Emisné limity, 2.1 Emisie do ovzdušia, bod 2.1.2.sa mení na:
Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnom významnom množstve na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými v prílohe
č. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný bezodkladne požiadať IŽP Košice o zmenu tohto povolenia na určenie emisných limitov a podmienok
k realizácii navrhovaných opatrení umožňujúcich zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo
využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn sa nebude môcť
využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spaľovať
skládkový plyn alebo zabezpečiť jeho mikrobiologické čistenie v biofiltroch.
Bod II. 9. Monitorovanie, 9.2 Monitorovanie kvality podzemných vôd, bod 9.2.2 sa nahrádza
znením:
Ak sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa bodu 9.2 a 9.3 tohto povolenia
budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu alebo budú nemerateľné, prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu rozsahu a frekvencie jednotlivých monitorovaní.
Bod II. 9. Monitorovanie, 9.9 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia
mimoriadnych udalostí sa nahrádza znením:

9.9.1 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s §
26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
9.9.2 Prevádzkovateľ je povinný podať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a Evidenčný list
zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva za obdobie kalendárneho roka na príslušný okresný úrad životného prostredia a IŽP Košice do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
9.9.3 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky
odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch 9.2, 9.3, 9.6, 9.8
a 9.9.4 tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný okresný úrad životného prostredia.
9.9.4 Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu 9.9.3 predložiť:
a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.2 v nadväznosti na meranie, ktorým boli
zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitoringu,
b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.6 v nadväznosti na plnenie podmienok
uvedených v bodoch 1.2.25, 1.2.26, 1.2.27, 1.2.28 tohto rozhodnutia.
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9.9.5 Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať na IŽP Košice ním podpísaný výpis
z osobitného účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom sústreďuje finančné prostriedky viazané ako ÚFR, ktorý dokladuje pohyby na tomto účte za predchádzajúci
kalendárny rok do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
9.9.6 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej
správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

O) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo
nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv
Zoznam účastníkov konania
1. OÚ, odbor starostlivosti o ŽP - ochrana ovzdušia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
2. SIŽP, OIPK, Rumanova 14, 040 53 Košice
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Prehlásenie
Prehlasujem týmto, že som vypracoval žiadosť pre povolenie / zrevidované povolenie.
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.
Mám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej častí od povoľujúceho orgánu alebo miestneho
orgánu iným osobám.

Podpísaný: .................................................................................. Dátum: 02.08.2018
(zástupca organizácie)
Vypísať meno podpisujúceho:
Ing. Vladimír Skoupil
Pozícia v organizácii:
predseda predstavenstva
Pečiatka alebo pečať
podniku
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Prílohová časť
A.

Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

Prílohy č. :
1. Výpis z obchodného registra, resp. iný doklad (živnostenský list) – l x kópia
2. rozhodnutie Č.j. 3281/213-OIPK/2004-Be/570240104, Z1, Z3, Z5, Z6 - l x kópia
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