SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 8535/57/2020-14515/2021/Z9-SP/ZK

Košice 03.05.2021

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice”) 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,
§ 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ”), § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“), podľa § 16 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní”)

zastavuje
konanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia
vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 1725-25663/2008/Mil/571280106 zo dňa 30.07.2008
zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č.
6917-20916/2010/Wit/571280106/Z1
zo dňa
07.07.2010, č. 5303-18377/2011/Mil/571280106/Z2 zo dňa 30.06.2011, č. 6 931-32586/
2014/Pal/571280106/Z3 zo dňa 12.11.2014 a č. 7058-39613/2017/Mil/571280106/Z4 zo dňa
18.01.2018 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:
„Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce“,
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ktorej súčasťou je aj konanie o povolení zmeny stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad
Šemetkovce“ – uzavretie a rekultivácia časti skládky pred jej dokončením, umiestnenej
na pozemku KN-C parcelné číslo 339/4, v katastrálnom území Šemetkovce,
prevádzkovateľovi - stavebníkovi:
obchodné meno: SARO Slovakia, s.r.o.
sídlo:
Ventúrska 7, 811 01 Bratislava
IČO:
48 136 689
(ďalej len „prevádzkovateľ“), pretože prevádzkovateľ vzal dňa 23.04.2021 žiadosť späť,
pričom na jej späťvzatie sa nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov konania.

Odôvodnenie
Dňa 24.09.2020 bola IŽP Košice doručená žiadosť spoločnosti SARO Slovakia, s.r.o.,
Ventúrska 7, 811 01 Bratislava vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre
prevádzku Skládka pre nie je nebezpečný odpad Šemetkovce, ktorej súčasťou je aj povolenie
zmeny stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce“ – uzavretie a rekultivácia
časti skládky pred jej dokončením, umiestnenej na parcele KN-C 339/4 v katastrálnom
území Šemetkovce.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná
v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 1 vyhlášky
MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
(ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a k žiadosti nie sú doložené prílohy v súlade
s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 2 a § 9 vyhlášky MŽP SR
č. 453/2000 Z. z. potrebné k vydaniu rozhodnutia, preto IŽP Košice rozhodnutím
č. 8535/57/2020-35872/2020/Z5-SP/PK zo dňa 18.11.2020 konanie v predmetnej veci prerušil
a súčasne určil lehotu na doplnenie žiadosti v potrebnom rozsahu. Prevádzkovateľ – stavebník
SARO Slovakia, s.r.o., Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, IČO: 48 136 689 predloženú žiadosť
v požadovanom rozsahu doplnil IŽP Košice elektronicky dňa 05.01.2021 a s prílohami
poštovou prepravou dňa 08.01.2021.
Uskutočnenie stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce I. etapa“ bolo
povolené integrovaným povolením vydaným rozhodnutím IŽP Košice č. Košice č. 172525663/2008/Mil/571280106 zo dňa 24.11.2008 a rozhodnutím IŽP Košice č. 691720916/2010/Wit/571280106/Z1 zo dňa 07.07.2010l zmene integrovaného povolenia, súčasťou
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ktorej bolo povolenie zmeny stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce I. etapa“
pred jej dokončením.
Ministerstvo životného prostredia SR vydalo záverečné stanovisko č. 459/2005-1.6/hp
zo dňa 04.08.2005, v ktorom uviedlo, že podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie sa realizácia navrhovanej činnosti „Regionálna skládka
odpadov pre okres Svidník“ odporúča a Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia
environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo
rozhodnutie č. 11205/2020-1.7/dh, 55926/2020, 56530/2020-int zo dňa 03.11.2020, v ktorom
uviedlo, že zmena navrhovanej činnosti v prevádzke „Skládka pre nie nebezpečný odpad
Šemetkovce“, ktorej predmetom je novo navrhovaný postup uzatvorenia a rekultivácie
skládky odpadov sa nebude posudzovať.
IŽP Košice listom č. 8535/57/2020-3501/2021/Z5-SP zo dňa 04.02.2021 upovedomil
formou verejnej vyhlášky obec, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania
vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka pre nie nebezpečný odpad
Šemetkovce“, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Skládka pre
nie nebezpečný odpad Šemetkovce i. etapa“ – uzavretie a rekultivácia časti skládky pred jej
dokončením, umiestnenej na pozemku KN-C parcelné č. 339/4 v katastrálnom území
Šemetkovce.
Dňa 04.03.20201 bola na IŽP Košice predložená žiadosť MŽP SR listom
č. 6662/2021-1.7/dh, 11569/2021 zo dňa 01.03.20201 o dopracovanie vyhodnotenia
podmienok rozhodnutia MŽP SR č. 11205/2020-1.7/dh, 55926/2020, 56530/2020-int zo dňa
03.11.2020 spol. SARO Slovakia, s.r.o., Ventúrska 7, 811 01 Bratislava v súlade
s § 140c ods. 2 stavebného zákona pre vydanie záväzného stanoviska MŽP SR vo veci
konania o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka pre nie je nebezpečný
odpad Šemetkovce, ktorej súčasťou je aj povolenie zmeny stavby „Skládka pre nie
nebezpečný odpad Šemetkovce“ – uzavretie a rekultivácia časti skládky pred jej dokončením,
a preto IŽP Košice konania rozhodnutím č. 8535/57/2020-9590/2021/Z9-SP/PK zo dňa
23.03.2021 prerušil a vyzval stavebník na doplnenie vyhodnotenia spôsobu zapracovania
podmienok uvedených v rozhodnutí Ministerstva životného prostredia SR, sekcie
environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov
na životné prostredie
(ďalej len „MŽP SR“) č. 11205/2020-1.7/dh, 55926/2020,
56530/2020-int zo dňa 03.11.2020 vydanom v zisťovacom konaní (právoplatnom dňa
14.12.2020) v súlade s § 140c ods. 2 stavebného zákona, pre vydanie záväzného stanoviska
MŽP SR vo veci konania o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka pre nie je
nebezpečný odpad Šemetkovce, ktorej súčasťou je aj povolenie zmeny stavby „Skládka pre
nie nebezpečný odpad Šemetkovce“ – uzavretie a rekultivácia časti skládky pred jej
dokončením.
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Dňa 23.04.2021 bola na IŽP Košice doručená žiadosť stavebníka o spätvzatie žiadosti
vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka pre nie je nebezpečný
odpad Šemetkovce, ktorej súčasťou je aj povolenie zmeny stavby „Skládka pre nie
nebezpečný odpad Šemetkovce“ – uzavretie a rekultivácia časti skládky pred jej dokončením.
Na základe uvedeného IŽP Košice rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Poučenie : Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 30 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov nemožno odvolať.

Ing. Radovan Veselý
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

Prílohy na vrátenie:
1.Projektová dokumentácia stavby – 2x
2. Žiadosť na CD nosiči
3. Prevádzkový poriadok – 2x
4. Žiadosť zo septembra 2020 – pôvodná
5. Geotechnické posúdenie
6. Výpis z listu vlastníctva č. 199
7. Záverečné stanovisko - MŽP SR
8. Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - MŽP SR
9. Autorizačné osvedčenie Jozefa Onufera
10. Stanovisko ORHaZZ vo Svidníku k PD
11. Vyjadrenie obce Šemetkovce
12. Vyjadrenie Okresného úradu Svidník

Doručuje sa:
1. SARO Slovakia, s.r.o., Ventúrska 7, 811 01 Bratislava

