Inšpektorát životného prostredia Košice

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa
-/-

Naše číslo
8535/57/2020-3501/2021/Z5-SP

Vybavuje
Ing. Renáta Wittenbergerová
Ing. Eva Milistenferová

Košice
04.02.2021

Vec
Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku
„Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce“, prevádzkovateľovi – stavebníkovi SARO
Slovakia, s.r.o., Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, IČO: 48 136 689 – verejná vyhláška

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný správny
orgán podľa § 9 ods. 1 písm. c) 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“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti spoločnosti SARO Slovakia,
s.r.o., Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, IČO: 48 136 689 doručenej IŽP Košice dňa 24.09.2020,
podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/967 Zb. o správnom konaní“) v súčinnosti
s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 a § 68 stavebného zákona
upovedomuje,
že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia
pre prevádzku „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce“, vydaného rozhodnutím IŽP
Košice č. 1725-25663/2008/Mil/571280106 zo dňa 24.11.2008 v znení zmien a doplnení,
ktorého 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.
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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
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.
Predmetom žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka je vydanie zmeny integrovaného
povolenia, 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 sú tieto stavebné objekty:
SO 19 Odplynenie skládky
SO 20 Uzatvorenie a rekultivácia skládky
Súčasťou konania je:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
vrátane jej zmeny uskutočnením zmeny stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad
Šemetkovce I. etapa“ – uzavretie a rekultivácia časti skládky pred jej dokončením podľa § 3
ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
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b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
- vyjadrenie k povolenie zmeny stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce I.
etapa“ – uzavretie a rekultivácia časti skládky pred jej dokončením podľa § 3 ods. 3 písm. g)
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti odpadov:
- súhlas na uzavretie časti 1. kazety Skládky pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce vykonaním
rekultivácie a jej následným monitorovaním podľa § 3 ods. 3 písm. c) b od 5 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia
na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) b od 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
d) v oblasti stavebného zákona:
- stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce I.
etapa“ – uzavretie a rekultivácia časti skládky pred jej dokončením podľa § 3 ods. 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona určuje účastníkom konania a dotknutým orgánom
30 dňovú lehotu na vyjadrenie, odo dňa doručenia tohto upovedomenia.
Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ Vám oznamujeme,
že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy)
na IŽP Košice po dohode (telefonicky alebo emailom) s Ing. R. Wittenbergerovou alebo
Ing. E. Milistenferovou.
IŽP Košice na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu
predĺži podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 6 stavebného zákona
lehotu na vyjadrenie k žiadosti.
Účastník konania môže podľa § 11 ods. 5 písm. d) bodu 5 požiadať IŽP Košice
o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote.
Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada,
IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustí od jeho nariadenia,
ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upúšťa
od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia
výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia
žiadosti obcou podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, pretože predmetom
konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky.
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IŽP Košice podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania
spojeného s miestnym zisťovaním, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska.
Obec Šemetkovce, ako príslušný stavebný úrad, v súlade s ustanovením § 120
ods. 2 stavebného zákona, žiadame o zaslanie písomného záväzného stanoviska podľa
§ 140b stavebného zákona k vydaniu povolenia zmeny stavby „Skládka pre nie
nebezpečný odpad Šemetkovce I. etapa“ – uzavretie a rekultivácia časti skládky pred jej
dokončením.
Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom
povoľovaní. Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi
svoje stanovisko k povoľovanej zmene stavby pred jej dokončením, predpokladá sa, že
s navrhovanou zmenou stavby pred jej dokončením z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.
Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 3 stavebného zákona
na vyjadrenie zaslané po určenej lehote IŽP Košice neprihliada.
Vyjadrenie doručte na vyššie uvedenú adresu IŽP Košice a podľa možností
aj na elektronickú adresu sizpipkke@sizp.sk.
IŽP Košice podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona zverejnil žiadosť vo veci zmeny
integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce“,
vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 1725-25663/2008/Mil/571280106 zo dňa 24.11.2008
v znení zmien a doplnení, ktorého 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, na úradnej tabuli IŽP Košice a webovom sídle www.sizp.sk.

V súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona pre účastníkov stavebného konania podľa
§ 59 ods. 1 písm. b) až e) stavebného zákona t. j. pre osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné
práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov (pozemky KN-C
parcelné č. 339/1 a č. 339/5 – KN-E parcelné č. 143) a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné
práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, ďalšie
osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu sa toto upovedomenie o začatí
konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka pre nie nebezpečný
odpad Šemetkovce“, ktorého 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, vrátane celkovej situácie osadenia časti stavby, doručuje formou verejnej
vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na úradnej tabuli IŽP Košice a na úradnej tabuli obce
Šemetkovce, prípadne aj iným spôsobom v mieste obvyklým.
Strana 4 z 6

Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní pätnásty deň vyvesenia
tohto upovedomenia je dňom jeho doručenia.

Ing. Radovan Veselý
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

Prílohy
1. Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia
(účastníci konania a dotknuté orgány)
2. Projektová dokumentácia zmeny stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce
I. etapa“ – uzavretie a rekultivácia časti skládky
(dotknuté orgány poradové č. 1 a č. 7)
3. Stanovisko k rozhodnutie MŽP SR č. 11205/2020-1.7/dh, 55926/2020, 56530/2020-int zo
dňa 03.11.2020, k zmena navrhovanej činnosti v prevádzke „Skládka pre nie nebezpečný
odpad Šemetkovce“
(dotknutý orgán poradové č. 7)
Rozdeľovník
Účastníci konania:
1. SARO Slovakia, s.r.o., Ventúrska 7, 811 01 Bratislava
2. Jozef Onufer, Geosofting, s.r.o., Solivarská 28, 08005 Prešov
3. Ing. Ján Lajčák, GEOMAT Slovakia s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava
4. Obec Šemetkovce, Šemetkovce 51, 090 03 Ladomirová
5. Slovenský pozemkový fond - Bratislava, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava
6. Ostatní účastníci konania podľa § 59 ods. 1 písm. b) až e) stavebného zákona (osoby, ktoré
majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich
pozemkov (pozemky KN-C parcelné č. 339/1 a č. 339/5 – KN-E parcelné č. 143) a stavieb,
ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným
povolením priamo dotknuté, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného
predpisu) - doručované formou verejnej vyhlášky
Dotknutý orgán:
1. Obec Nižný Orlík, Spoločný stavebný úrad, 090 11 Vyšný Orlík
2. Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Sov. hrdinov 102,
089 01 Svidník
3. Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Sov. hrdinov
102, 089 01 Svidník
4. Obec Šemetkovce, orgán ochrany ovzdušia, Šemetkovce 51, 090 03 Ladomírová
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79,
089 01 Svidník
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku, Čat. Nebijaka 1,
089 01 Svidník
7. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia,
odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
8. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového
hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, Námestie
Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
9. Okresný úrad Svidník odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Sov. hrdinov 102,
089 01 Svidník
5.

Potvrdenie o vyvesení a zvesení upovedomenia o začatí konania formou verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

(pečiatka , podpis)

(pečiatka , podpis)
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