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R O Z H O D N U T I E 
 

 

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”)  a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 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 § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) 

bod 1 riadok 1.3 a bod 4, písm. g), § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ 

a podľa § 66 a § 68 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona 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“) 

  

mení a dopĺňa 

i n t e g r o v a n é  p o v o l e n i e  

 

vydané  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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prevádzkovateľovi: 

obchodné meno:  SARO Slovakia s.r.o. 

sídlo:                    Ventúrska 7, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré mesto  

IČO:                     48 136 689 

 

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3  a § 3 ods. 4 zákona                     

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je: 

a) v oblasti ochrany ovzdušia: 

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa              

§ 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: 

- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 

písm. b) bod 1 riadok 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

- súhlas na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie 

podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd  a podzemných vôd 

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny: 

- vyjadrenie k povoleniu stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - II. etapa“ 

a zmene stavby  „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - I. etapa“ pred jej 

dokončením podľa § 3 ods. 3 písm. g)  zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

d) v oblasti stavebného zákona:  

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce 

- II. etapa“ a povolenie zmeny stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce                              

I. etapa“  pred jej dokončením podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

I. Povoľuje:   

 

a) uskutočnenie stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - II. etapa“, 

 

umiestnenej na pozemku KN-C parcelné č. 339/4, v katastrálnom území Šemetkovce, 

 

b) zmenu stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce I. etapa“, 

pred jej dokončením 

 

umiestnenej na pozemku KN-C parcelné č. 339/4, v katastrálnom území Šemetkovce, 

 

stavebníkovi: 

obchodné meno:  SARO Slovakia s.r.o. 

sídlo:                    Ventúrska 7, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré mesto  

IČO:                     48 136 689 
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Pozemok KN-C parcelné č. 339/4 a stavby cestná váha, objekt vstupnej kontroly 

a očisťovacia plocha vozidiel, katastrálne územie Šemetkovce, sú podľa výpisu z listu 

vlastníctva č. 244 zo dňa 16.02.2021 vo vlastníctve stavebníka. Ďalšie stavby, ktoré nie sú 

zapísané v katastri nehnuteľností, vrátane kazety pre nie nebezpečný odpad, odvodňovacieho 

systému skládky, recirkulácie priesakových kvapalín, odplynenia skládky, monitorovacieho 

systému, záchytu povrchových vôd, vnútroskládkových komunikácií, príjazdovej komunikácie, 

splaškovej vody a žumpy, úžitkového vodovodu, skladu PHM a olejov a protipožiarneho 

zabezpečenia sú podľa Zmluvy o predaji podniku uzavretej podľa § 476 a nasl. Obchodného 

zákonníka a podľa § 83 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii  

zo dňa 18.02.2019 vo vlastníctve stavebníka. 

   

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby  „Skládka pre nie nebezpečný odpad 

Šemetkovce“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2005, bolo vydané Obcou Nižný Orlík 

rozhodnutím č. 124/2005-SP/109 zo dňa 24.10.2005. Obec Nižný Orlík, ako príslušný stavebný 

úrad, vydala v zmysle ust. § 120 a § 140b stavebného zákona záväzné stanovisko  č. 33/2021-

104 zo dňa 25.08.2021, v ktorom uviedla, že stavba  „Skládka pre nie nebezpečný odpad 

Šemetkovce - II. etapa“ a zmena stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce 

I. etapa“ pred jej dokončením  je v súlade s územným rozhodnutím a súhlasí vydaním 

povolenia špeciálnym stavebným úradom. 

 

 Dokončenie stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - I. etapa“ podľa                      

§ 88a ods. 4 stavebného zákona bolo povolené integrovaným povolením vydaným IŽP Košice 

rozhodnutím č. 1725-25663/2008/Mil/571280106 zo dňa 24.11.2008 a rozhodnutím IŽP Košice 

č. 6917-20916/2010/Wit/571280106/Z1 zo dňa 07.07.201l bola povolená zmena stavby 

„Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce  I. etapa“ pred jej dokončením.  

 

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné 

prostredia,  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 v znení 

neskorších predpisov sa realizácia navrhovanej činnosti „Regionálna skládka odpadov                       

pre okres Svidník“ odporúča. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia 

environmentálneho hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo v zisťovacom konaní rozhodnutie                              

č. 11205/2020-1.7/dh, 55926/2020, 56530/2020-int. zo dňa 03.11.2020, ktorým rozhodlo,                

že zmena navrhovanej činnosti „Skládka nie nebezpečného odpadu Šemetkovce“ sa nebude 

posudzovať. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov               

na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v záväznom 

stanovisku  č. 6662/2021-1.7/dh, 44999/2021 zo dňa 17.08.2021 uviedlo, že návrh vo veci 

zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadu pre nie nebezpečný odpad 

Šemetkovce“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 24/2006 Z. z.“), s rozhodnutím  Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
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republiky, Sekcie environmentálneho hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné 

prostredie, Odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie zo zisťovacieho konania             

č. 11205/2020-1.7/dh 55926/2020 56530/2020-int. zo dňa 03.11.2020, právoplatným dňa 

14.12.2020, so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR č. 459/2005-

1.6/hp zo dňa 04.08.2005 a ich podmienkami. 

 

Týmto rozhodnutím sa povoľuje: 

a)  uskutočnenie stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad     Šemetkovce - II. etapa“ 

v nasledovnom rozsahu stavebných objektov: 

SO 01 - Príprava územia 

SO 02 - Záchyt povrchových vôd 

SO 16 - Kazeta skládky 

SO 17 - Odvodňovací systém skládky 

SO 18 - Recirkulácia priesakových vôd 

SO 19 - Odplynenie skládky 

SO 20 - Uzatvorenie a rekultivácia skládky 

 

b) zmena stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - I. etapa“                                                

pred jej  dokončením v rozsahu stavebných objektov: 

     SO 19 - Odplynenie skládky 

     SO 20 - Uzatvorenie a rekultivácia skládky  

 

podľa projektovej dokumentácie stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce –                  

II. etapa“, vypracovanej spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s.r.o., arch. č. 52 – DSP – 2020, 

autorizovanými stavebnými inžiniermi.  

 

Súčasťou stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - II. etapa“ je aj 

stavebný objekt SO 03 - Vnútroskládkové spevnené plochy, ktorého uskutočnenie bolo 

povolené rozhodnutím obce Šemetkovce č. 33/2021-104 zo dňa 22.07.2021. 

 

 Účelom uskutočnenia stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - II. etapa“ 

a zmeny stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - I. etapa“                                                

pred jej  dokončením  podľa predloženej projektovej dokumentácie je vybudovanie II. etapy 

„Skládky pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce“ o kapacite 200 000 m3  a zrealizovanie 

uzatvorenia a rekultivácie „Skládky pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce“  (I. a II. etapy) 

o celkovej kapacite 290 000 m3 v troch navrhovaných etapách. 

 

Podmienky na uskutočnenie stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce                         

- II. etapa“ a zmeny stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce I. etapa“                                

pred jej dokončením (ďalej tiež „stavba“):             

 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Skládka pre nie nebezpečný 

odpad Šemetkovce – II. etapa“, vypracovanej spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s.r.o.,  

arch. č. 52 – DSP – 2020, autorizovanými stavebnými inžiniermi  Ing. Bohuslavom 
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Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705*Z*A2, Ing. Ľubomírom Balážom, č. osvedčenia 6227*I3 

a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Jozefom Šinálom, overenej  v  tomto konaní, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Šemetkovce. Prípadné 

zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia 

IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).  

 

2. Stavebník v   súlade s  ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, 

povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou  oprávnenou 

vykonávať geodetické a  kartografické činnosti a  autorizačné overenie  vybraných 

geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade 

s overenou projektovou dokumentáciou. 

 

3.  Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných                                

a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je 

povinný  zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník 

preukázateľne  oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou 

a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník 

povinný  prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch 

z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať 

minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005. 

 

4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, 

aby stavenisko: 

    a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu 

        života   alebo zdravia, 

    b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz  

        zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej  

        ochrany, 

    c) umožňovalo bezpečné uloženie  stavebných výrobkov a  stavebných mechanizmov  

        a umiestnenie zariadenia staveniska, 

    d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, 

    e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu, 

    f) bolo zriadené a  prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí                                 

        na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných  

        predpisov.     

 

5. Prístup k stavbe je zabezpečený z jestvujúcej komunikácie. 

  

6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky,  môže ju uskutočňovať len  právnická  osoba alebo 

fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov 

a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne 

oznámiť IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne 

predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže,                           

že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.  
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7. Stavebník je povinný písomne oznámiť IŽP Košice vykonávanie stavebných prác na stavbe 

„Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - II. etapa“ najneskôr do 15 dní odo dňa ich 

začatia.                                                                                         . 

 

8. Stavebník je povinný písomne oznámiť IŽP Košice začatie vykonávania stavebných prác                    

na stavebných objektoch SO – 19 Odplynenie skládky a SO – 20 Uzatvorenie a rekultivácia 

samostatne pre I. a II. etapu – 1.časť, II. etapu – 2. časť a II. etapu – 3. časť  najneskôr                          

do 15 dní odo dňa ich začatia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

9. Stavebník  je  povinný  podľa  § 66 ods. 4  písm. j) stavebného  zákona  označiť  stavbu                  

    na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi: 

a) označenie stavby, 

b) označenie stavebníka, 

c) označenie dodávateľa stavby, 

d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil, 

e) termín začatia a ukončenia stavby, 

f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.   

 

10. Pri  uskutočňovaní stavby  je  stavebník  povinný  dodržiavať predpisy  týkajúce                          

sa bezpečnosti práce  technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou           

sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 

prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností,  nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na  stavenisko a dbať na ochranu zdravia 

osôb na stavenisku.  

 

11.  Počas uskutočňovania stavby je stavebník  povinný rešpektovať príslušné STN a dbať             

na  to, aby  nespôsobil  škodu na cudzích nehnuteľnostiach  a  majetku. Prípadné škody 

spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka.  

 

   12.  Stavebník môže  na  výstavbu  použiť  v súlade s ustanovením § 43f  stavebného zákona  iba  

také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon                                                              

č. 133/2013 Z. z.  o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

vhodné na použitie  v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu 

predpokladanej  životnosti  stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť 

a  stabilita, požiarna  bezpečnosť,  hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného 

prostredia a bezpečnosť pri užívaní. 

 

13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať  ustanovenia  § 48 až § 53 

stavebného zákona o  všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb 

a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
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a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a  ustanovenia slovenských 

technických noriem  vzťahujúce sa  na predmetnú stavbu. 

 

14.  Stavebník  je povinný s odpadom vzniknutým  pri  stavebných prácach  nakladať v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“),           

všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a podľa 

vyjadrenia Okresného úradu Svidník, Odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH                 

č. OU-SK-OSZP-2021/003235-002 zo dňa 08.07.2021 je pri realizácii stavby povinný 

dodržať nasledovné podmienky: 

       a) využiteľné odpady zhodnotiť v oprávnených zariadeniach na zhodnotenie odpadov 

činnosťou R1 až R12, čo je potrebné preukázať príslušným dokladom, 

       b)  nevyužiteľné odpady zneškodniť v oprávnených zariadeniach na zneškodňovanie  

odpadov činnosťou D1 až D12, čo je potrebné preukázať príslušným dokladom, 

       c) odpady musia byť zhromažďované tak, aby bolo zabránené ich únikom do okolia, 

odcudzeniu alebo inému znehodnoteniu, zabezpečiť povinnosti držiteľa odpadu 

v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch tak, aby nedochádzalo k úletom, 

obťažovaniu zápachom a pod., 

       d) podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide 

o odpady, ktoré vznikajú pri stavebných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste 

podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,                 

pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; takáto osoba je povinná 

zabezpečiť plnenie  povinností držiteľa odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch, 

       e) pôvodca odpadu bude viesť evidenciu o produkovaných odpadoch a do konca februára 

nasledujúceho kalendárneho roka podá na Okresný úrad Svidník, Odbor starostlivosti  

o životné prostredie, ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúce 

obdobie v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti 

a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov, 

        f) pred kolaudačným konaním požiadať Okresný úrad Svidník, Odbor starostlivosti  

o životné prostredie o vydanie vyjadrenia k dokumentácii pre vydanie kolaudačného 

rozhodnutia, ktoré musí obsahovať doklady o nakladaní s odpadmi počas realizácie 

stavby podľa projektovej dokumentácie. 

 

15.  Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby 

dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR                    

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej   len   „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne 

platné  právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických 

noriem  vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a dodržať ustanovenie             

§ 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi 

látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo                

do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu a podľa vyjadrenia Okresného úradu 



                        strana 8 k rozhodnutiu č. 10431/57/2020-34292/2021/571280106/Z6-SP 

Svidník, Odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠVS č. OU-SK-OSZP-2021/001662-

002 zo dňa 16.023.2021  je povinný splniť nasledovné podmienky: 

       a) pri realizácii stavby zabezpečiť ochranu podzemných vôd a územia pred znečistením 

PHM, olejmi a hydraulickými zmesami dôsledným dodržiavaním predpisov, 

používaním strojov a zariadení v náležitom technickom stave, 

       b) na stavenisku nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorej sa 

vyžaduje manipulácia so znečisťujúcimi látkami, 

       c) opraviť textovú časť projektovej dokumentácie týkajúcu sa pásma ochrany III. stupňa-

vodného zdroja Ladomírka – Svidník, ktoré bolo rozhodnutím Okresného úradu 

Svidník, Odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SK-OSZP-2014/00226-009 

zo dňa 22.04.2014 zrušené, 

       d) rešpektovať platné rozhodnutie vydané KNV v Košiciach, odborom PLVH č. 498/81/82 

zo dňa 25.01.1982, ktorým bolo určené ochranné pásmo III. stupňa vodárenského zdroja 

„Ondava – Kučín“ a režim hospodárenia v tomto pásme.   

  

16. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej    

činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať 

prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.   

 

17.  Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie 

zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.   

 

18.  Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia 

       stavby overená IŽP Košice v  tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie 

       stavby a na  výkon  štátneho  stavebného  dohľadu. 

 

19.  Stavebník  je  povinný  umožniť  orgánom   štátneho   stavebného  dohľadu   a   nimi 

prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej 

dokumentácie. Je povinný  bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré 

ohrozujú jej  bezpečnosť a životy  či zdravie osôb.   

 

20.  Stavebník je  povinný  zabezpečiť  vedenie  stavebného denníka  až  do skončenia 

stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje                         

o stavebných prácach  na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok. 

 

21.  Stavebník je povinný stavbu „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - II. etapa“, 

okrem stavebných objektov SO – 19 Odplynenie skládky a  SO – 20 Uzatvorenie 

a rekultivácia, dokončiť najneskôr v nasledovných termínoch: 

       a) 1. časť v termíne do 31.07.2022, 

       b) 2. časť v termíne do 31.07.2027, 

       c) 3. časť v termíne do 31.07.2030. 

 

22. Stavebník je povinný stavebné objekty SO – 19 Odplynenie skládky a SO – 20 Uzatvorenie 

a rekultivácia, stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - II. etapa“, ktorých 
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technické riešenie zahŕňa aj stavebné objekty SO – 19 Odplynenie skládky a SO – 20 

Uzatvorenie a rekultivácia, stavby  „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce -                       

I. etapa“, dokončiť najneskôr v nasledovných termínoch: 

       a) I. etapa a II. etapa – 1. časť v termíne do 31.07.2029, 

       b) II. etapa – 2. časť v termíne do 31.07.2033, 

       c) II. etapa – 3. časť v termíne do 31.07.2036. 

 

23.  Stavebník  je  povinný  v  zmysle  § 40 zákona   č. 49/2002 Z. z.   o  ochrane pamiatkového 

fondu v znení neskorších predpisov a § 127 stavebného zákona oznámiť každý 

archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné 

opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.  

 

  24.  Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s  ustanoveniami stavebného zákona a zákona 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, 

ktorým  bude povolené užívanie stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - 

II. etapa“, ktorá zahŕňa aj riešenie stavebných objektov SO – 19 Odplynenie skládky                

a SO – 20 Uzatvorenie a rekultivácia, stavby  „Skládka pre nie nebezpečný odpad 

Šemetkovce - I. etapa“, resp. jej časti, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona                         

na základe  písomného návrhu  stavebníka. 

 

25.  Pri uvedení stavby resp. jej časti do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany 

verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, 

bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti, podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov.  

 

26. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade                       

s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 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.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby resp. jej časti  

oproti projektovej dokumentácii overenej IŽP Košice v  tomto konaní a  k návrhu pripojí 

prílohy v súlade s  § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom 

pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží: 

  a)  stavebný denník, 

  b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby,          

porealizačné zameranie stavby a pod.),   

  c) doklady  o výsledkoch  predpísaných  skúšok  v  súlade  s  predloženou projektovou  

dokumentáciou stavby, 

  d)  doklady  o  overení  požadovaných  vlastností  výrobkov,  doklady o splnení technických 

požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa 

NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR  č. 310/2004 Z. z.  v znení neskorších  predpisov, 

      e)  vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných 

stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných 

výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických 

požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia 

o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami 

podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,   

  f)  doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, 

  g)  vyhodnotenie splnenia podmienok tohto  rozhodnutia  uvedených v časti I. Podmienky        

na uskutočnenie stavby, 

  h) vyhodnotenie podmienok záverečného stanoviska č. 459/2005-1.6/hp zo dňa 

04.08.2005, vydaného Ministerstvom životného prostredia SR, odborom posudzovania 

vplyvov  na životné prostredie a rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. 11205/2020-

1.7/dh, 55926/2020, 56530/2020-int. zo dňa 03.11.2020, vydaného Ministerstvom 

životného prostredia Slovenskej republiky, Sekciou environmentálneho hodnotenia 

a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odborom posudzovania vplyvov                         

na životné prostredie,   

       i)  vyjadrenie príslušného správneho orgánu k dokumentácii v kolaudačnom konaní 

v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

       j)  vyjadrenie resp. rozhodnutie obce Šemetkovce, špeciálneho stavebného úradu, ktorý 

povolil uskutočnenie stavebného objektu SO 03 - Vnútroskládkové spevnené plochy, 

       k) doplnok technickej správy projektovej dokumentácie, v ktorej bude zapracovaná zmena 

týkajúca sa pásma hygienickej ochrany III. stupňa – vodného zdroja Ladomírka – 

Svidník, 

       l)  súhlas príslušného správneho orgánu k užívaniu zdroja znečisťovania ovzdušia                              

po vykonaných zmenách uskutočnením stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad 

Šemetkovce - II. etapa“, resp. zmeny stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad 

Šemetkovce I. etapa“  pred jej dokončením, 

      m) rozhodnutie príslušného správneho orgánu, ktorým bude udelený súhlas                                        

na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, súhlas na vydanie 

prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov alebo súhlas                                

na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné 

monitorovanie. v závislosti od rozsahu návrhu na kolaudáciu stavby, resp. jej časti.  

                              

27.  Najneskôr   na   ústnom   pojednávaní    spojenom  s  miestnym   zisťovaním   vo   veci 

povolenia užívania stavby, resp. jej časti stavebník predloží ďalšie doklady  vymedzené 

v  ustanovení § 18 vyhlášky MŽP  SR č. 453/2000 Z. z. 

     

28.  So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Skládka pre nie nebezpečný odpad 

Šemetkovce - II. etapa“ sa nesmie začať, pokiaľ toto rozhodnutie   nenadobudlo 

právoplatnosť. Toto rozhodnutie v časti I. stráca platnosť, ak sa so stavbou „Skládka                       

pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - II. etapa“ nezačne  do dvoch rokov odo dňa, kedy 

nadobudlo právoplatnosť a stavebník je povinný požiadať o zmenu stavby „Skládka                      

pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce I. etapa“ pred jej dokončením v rozsahu stavebných 

objektov  SO – 19 Odplynenie skládky a SO – 20 Uzatvorenie a rekultivácia. 

 

29. Stavebník môže začať uskutočňovať stavebné práce na zmene stavby „Skládka pre nie 

nebezpečný odpad Šemetkovce I. etapa“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebných 
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objektov SO – 19 Odplynenie skládky a  SO – 20 Uzatvorenie a rekultivácia                                            

až po nadobudnutí právoplatnosti zmeny integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice, 

ktorou bude udelený súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej 

rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona                                

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. K žiadosti o udelenie predmetného súhlasu je prevádzkovateľ 

povinný doložiť návrh monitorovania skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku 

odpadov po jej uzavretí. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:  

 

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky 

k uskutočneniu stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - II. etapa“ a zmene 

stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce I. etapa“ pred jej dokončením. 

 

Zoznam ostatných účastníkov stavebného konania je uvedený v prílohe č. 1, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

 

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení  a dopĺňa nasledovne: 

 

1) V časti III. „Podmienky povolenia“ sa v bode A. Podmienky povolenia, 4. Technicko-

prevádzkové podmienky dopĺňa podmienka č. 4.15 s nasledovným znením: 

 

4.15  IŽP Košice udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Skládka pre nie 

nebezpečný odpad Šemetkovce - II. etapa“ a  zmeny stavby „Skládka pre nie nebezpečný 

odpad Šemetkovce I. etapa“ pred jej dokončením, malého zdroja znečisťovania ovzdušia, 

podľa  § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za podmienky,                                     

že prevádzkovateľ je povinný pred uvedením stacionárneho zdroja znečisťovania 

ovzdušia do prevádzky požiadať obec o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia na 

užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia. 

 

2) V časti III. „Podmienky povolenia“ sa v bode B. Emisné limity dopĺňa podmienka                  

č. 2.5 s nasledovným znením: 

 

2.5 IŽP Košice povoľuje podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 riadok 1.3                                                      

zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ vypúšťať vody z povrchového odtoku do podzemných vôd  

cez novovybudovaný odvodňovací rigol skládky odpadov (I. a II. etapy) nepriamo                                           

do podzemných vôd bez určenia emisných limitov na ich monitorovanie                                       

po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia na užívanie stavby „Skládka pre nie nebezpečný 

odpad Šemetkovce - II. etapa“ na dobu 6 rokov, ak prevádzkovateľ: 

a) doloží najneskôr k žiadosti o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia                                     

na zneškodňovanie odpadov posúdenie miesta (plochy) vyústenia vôd z povrchového 

odtoku vypúšťaných do podzemných vôd oprávnenou osobou (hydrogeológom) 

s odôvodnením,  či navrhované miesto (plocha), kde budú vody z povrchového odtoku 

vypúšťané nepriamo do pozemných vôd (do vsaku) má vhodné podložie na vsakovanie 
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vôd z povrchového odtoku vzhľadom na plochu, z ktorej budú vody z povrchového 

odtoku odvodnené, 

- preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti, 

- zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia danej lokality 

v konkrétnej oblasti,  

- preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality 

podzemných vôd. 

b) zabezpečí zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok vypúšťaných do podzemných 

vôd v mieste vypúšťania a jeho pravidelné čistenie voči upchatiu.  

 

c) V časti III. „Podmienky povolenia“ sa v bode I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky, 11. Podávanie správ nahrádza podmienka č. 11.1 

nasledovným znením: 

 

11.1 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 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.  

 

d) V časti III. „Podmienky povolenia“ sa v bode J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku 

pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania 

činnosti v prevádzke dopĺňa bod 3 a podmienka č. 3.1 s nasledovným znením: 

 

3.    Podmienky k trvalej prevádzke 

 

3.1 Prevádzkovateľ je povinný pred užívaním stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad 

Šemetkovce - II. etapa“ požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia za účelom 

udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa                  

§ 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a súhlasu na vydanie 

prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia podľa                        

§ 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Prevádzkovateľ je povinný 

k zmene integrovaného povolenia predložiť vypracovanú žiadosť podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 

zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 21, § 23, § 27 Vyhlášky MŽP SR                                    

č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 

a k žiadosti predložiť odborný posudok k udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia 

na zneškodňovanie odpadov a k udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov vypracovaný v zmysle prílohy č. 22 k vyhláške                                          

č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

 

3.2 Prevádzkovateľ je oprávnený užívať stavbu „Skládka pre nie nebezpečný odpad 

Šemetkovce - II. etapa iba s platným súhlasom na prevádzkovanie zariadenia                                    

na zneškodňovanie odpadov vydaným IŽP Košice podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a s platným súhlasom na vydanie prevádzkového poriadku 
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zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa                        

§ 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.  

 

   Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva 

v platnosti v plnom rozsahu. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

                   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. 

a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona,  podľa § 3 ods. 3 písm. 

a) bod 1, písm. b) bod 1 riadok 1.3 a bod 4, písm. g), § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona                                     

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 a § 68  stavebného zákona, na základe konania 

vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka pre nie 

nebezpečný odpad Šemetkovce“, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie  

stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - II. etapa“ a povolenie zmeny stavby 

„Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce I. etapa“  pred jej dokončením, na základe 

písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka SARO Slovakia s.r.o., 

Ventúrska 7, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 48 136 689, doručenej                             

IŽP Košice dňa 31.12.2020. 

  

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne 

konanie v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č.  71/1967 Zb. o správnom konaní  a ust.  § 11 

zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.   

 

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti doplnenej dňa 15.01.2021 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. a k žiadosti neboli predložené prílohy v súlade  

s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. 

potrebné k vydaniu rozhodnutia v predmetnej veci, preto konanie rozhodnutím č. 4840/57/ 

2021-5181/2021/750040103/PK zo  dňa 03.13.2021 prerušil a súčasne vyzval prevádzkovateľa 

– stavebníka k prepracovaniu a doplneniu predloženej žiadosti. Prevádzkovateľ - stavebník 

predloženú žiadosť doplnil v dňoch 09.04.2021, 26.05.2021, 15.06.2021 a 18.06.2021. 

 

Správny poplatok vo výške 500 eur bol uhradený podľa položky č. 171a písm. b) 

Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov na účet Slovenskej inšpekcie životného prostredia dňa 24.06.2021.  

 

Predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia je žiadosť 

prevádzkovateľa - stavebníka: 
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a) v oblasti ochrany ovzdušia: 

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: 

- o vydanie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa                     

§ 3 ods. 3 písm. b) bod 1 riadok 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je 

potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd                          

a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny: 

- o vyjadrenie k povoleniu stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - II. etapa“ 

a zmene stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - I. etapa“                                                 

pred jej dokončením podľa § 3 ods. 3 písm. g)  zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

d) v oblasti stavebného zákona:  

- o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad 

Šemetkovce - II. etapa“ a vydanie povolenia na zmenu stavby „Skládka pre nie nebezpečný 

odpad Šemetkovce I. etapa“  pred jej dokončením podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. 

o IPKZ. 

          

            Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia 

predložil nasledovné doklady: 

a)  projektovú dokumentáciu stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - II. 

etapa“, vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi, 

b)  rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov a účastníka konania 

k stavebnému konaniu, 

c)  výpis z listu vlastníctva č. 244 zo dňa 12.03.2021, kópiu katastrálnej mapy zo dňa 

18.03.2021 a zmluvu o predaji podniku zo dňa 18.02.2019. 

 

Stavba „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - II. etapa“ a zmena stavby 

„Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce  I. etapa“ je umiestnená na pozemku KN-C 

parcelné číslo 339/4, v katastrálnom území Šemetkovce. Pozemok KN-C parcelné č. 339/4, 

katastrálne územie Šemetkovce a stavby cestná váha, objekt vstupnej kontroly a očisťovacia 

plocha vozidiel sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 244 zo dňa 16.02.2021 vo vlastníctve 

stavebníka. Ďalšie stavby, ktoré nie sú zapísané v katastri nehnuteľností, vrátane kazety                               

pre nie nebezpečný odpad, odvodňovacieho systému skládky, recirkulácie priesakových 

kvapalín, odplynenia skládky, monitorovacieho systému, záchytu povrchových vôd, 

vnútroskládkových komunikácií, príjazdovej komunikácie, splaškovej vody a žumpy, 

úžitkového vodovodu, skladu PHM a olejov a protipožiarneho zabezpečenia sú podľa Zmluvy 

o predaji podniku uzavretej podľa § 476 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa § 83 ods. 1 

písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii  zo dňa 18.02.2019 vo vlastníctve 

stavebníka. 

 

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby  „Skládka pre nie nebezpečný odpad 

Šemetkovce“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2005, bolo vydané Obcou Nižný Orlík 
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rozhodnutím č. 124/2005-SP/109 zo dňa 24.10.2005. Obec Nižný Orlík, ako príslušný stavebný 

úrad, vydala v zmysle ust. § 120 a § 140b stavebného zákona záväzné stanovisko  č. 33/2021-

104 zo dňa 25.08.2021, v ktorom uviedla, že stavba  „Skládka pre nie nebezpečný odpad 

Šemetkovce - II. etapa“ a zmena stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce                            

I. etapa“ pred jej dokončením  je v súlade s územným rozhodnutím a súhlasí vydaním povolenia 

špeciálnym stavebným úradom. 

 

 Dokončenie stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - I. etapa“ podľa                      

§ 88a ods. 4 stavebného zákona bolo povolené integrovaným povolením vydaným IŽP Košice 

rozhodnutím č. 1725-25663/2008/Mil/571280106 zo dňa 24.11.2008 a rozhodnutím IŽP Košice 

č. 6917-20916/2010/Wit/571280106/Z1 zo dňa 07.07.201l bola povolená zmena stavby 

„Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce  I. etapa“ pred jej dokončením.  

 

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné 

prostredia,  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 v znení 

neskorších predpisov sa realizácia navrhovanej činnosti „Regionálna skládka odpadov                           

pre okres Svidník“ odporúča. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia 

environmentálneho hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo v zisťovacom konaní rozhodnutie                              

č. 11205/2020-1.7/dh, 55926/2020, 56530/2020-int. zo dňa 03.11.2020, ktorým rozhodlo,                          

že zmena navrhovanej činnosti „Skládka nie nebezpečného odpadu Šemetkovce“ sa nebude 

posudzovať. 

 

IŽP Košice  doplnenú žiadosť posúdil  a  v súlade s § 11 ods. 5 písm. a)  zákona                      

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ  a § 61 ods. 1 a § 68 stavebného zákona upovedomil prevádzkovateľa 

- stavebníka, účastníkov konania, dotknutú obec a  dotknuté orgány o   začatí   konania  listom 

č.  10431/57/2020-22907/2021/Z6-SP zo dňa 28.06.2021, doručeným v dňoch 29.06.2021                   

až 06.07.2021. V súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 zákona                             

č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní IŽP Košice z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania 

(137 vlastníkov  susedných pozemkov KN-C parcelné č. 339/1 a č. 339/5 – KN-E parcelné                   

č. 143, kat. úz. Šemetkovce) upovedomil účastníkov konania podľa § 59 ods. 1 písm. b)  a c) 

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, kta. úz. Šemetkovce) a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 

pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté a ďalšie osoby, ktorým 

toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu) o začatí  konania 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. Upovedomenie o začatí konania bolo 

zverejnené na webom sídle IŽP Košice, v informačnom systéme integrovanej prevencie 

a kontroly znečisťovania, na ústrednom portáli verejnej správy a na úradnej tabuli IŽP Košice 

v lehote od 30.06.2021 do 14.07.2021 (na úradnej tabuli IŽP Košice do 15.07.2021)                             

a na úradnej tabuli obce Šemetkovce a webovej stránke obce www.semetkovce.sk                                 

od 06.07.2021 do 23.07.2021. 

http://www.semetkovce.sk/


                        strana 16 k rozhodnutiu č. 10431/57/2020-34292/2021/571280106/Z6-SP 

    IŽP Košice súčasne podľa  § 11 ods. 5 písm. a)  zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ                              

a § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní  od doručenia 

upovedomenia o začatí konania. 

 

IŽP Košice v upovedomení o začatí konania uviedol, že podľa § 12 ods. 5 zákona                              

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote IŽP Košice neprihliada. 

Súčasne IŽP Košice podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania 

spojeného s miestnym zisťovaním, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a uviedol,  

že ak žiadny z účastníkov konania nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, 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.  

 

V súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ  a § 58a ods. 3 

stavebného zákona  IŽP Košice zverejnil žiadosť vo veci zmeny integrovaného povolenia, 

vrátane Záverečného stanoviska vydaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej 

republiky, odborom environmentálneho posudzovania pod č. 459/2005-1.6/hp zo dňa 

04.08.2005, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, 

o prevádzkovateľovi – stavebníkovi a o prevádzke na úradnej tabuli, informačnom systéme       

a  súčasne aj  na svojom webovom sídle www.sizp.sk od 30.06.2021. Výzvu dotknutej 

verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a výzvu dotknutej verejnosti a výzvu 

verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na úradnej tabuli IŽP Košice                               

od 30.06.2021 do 15.07.2021 a súčasne aj na svojom webovom sídle www.sizp.sk 

a informačnom systéme od 30.06.2021. 

  

  IŽP Košice zároveň požiadal obec Šemetkovce, aby podľa  § 11 ods. 5 písm. e) zákona 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 4 stavebného zákona zverejnila na svojom webovom sídle 

okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej 

úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosť o zmenu integrovaného 

povolenia, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté 

prevádzkovateľom – stavebníkom o prevádzkovateľovi a prevádzke, výzvu dotknutej 

verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,  výzvu dotknutej verejnosti a výzvu 

verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a upovedomenie o začatí konania 

verejnou vyhláškou najmenej na dobu 15 dní.   

 

Obec Šemetkovce zverejnila požadované údaje na úradnej tabuli obce Šemetkovce                

a webovej stránke obce www.semetkovce.sk od 06.07.2021 do 23.07.2021.  

 

V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia žiadosti nebola podaná žiadna prihláška                            

za účastníka konania ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci. 

 

V priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie                            

o povolení stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - II. etapa“ a povolení 

zmeny stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce I. etapa“  pred jej dokončením, 

http://www.sizp.sk/
http://www.sizp.sk/
http://www.semetkovce.sk/
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boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doručené a doložené tieto 

vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov: 

-   Obec Šemetkovce, záväzné stanovisko č. 07/2021 – 28 zo dňa 15.02.2021, vyjadrenie zo dňa 

24.03.2021, 

-   Obec Šemetkovce, stavebné povolenie č. 33/2021-104 zo dňa 22.07.2021, 

-   Obec Šemetkovce, potvrdenie o zverejnení č. 12/2021 zo dňa 12.08.2021, 

-  Obec Nižný Orlík, príslušný stavebný úrad, záväzné stanoviská č. 33/2021-104 zo dňa 

25.08.2021, 

-   Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

záverečné stanovisko č. 459/2005-1.6/hp zo dňa 04.08.2005, 

 -   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov               

na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, záväzné 

stanovisko č. 6662/2021-1.7/dh, 44999/2021 zo dňa 17.08.2021, 

-   Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-

SK-OSZP-2021/003235-002 zo dňa 08.07.2021 a vyjadrenie č. OU-SK-OSZP-2021/ 

001594-002 zo dňa 19.03.2021, 

-   Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vyjadrenie č. OU-SK-

OSZP-2021/001662-002 zo dňa 16.03.2021, 

-   Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku, stanovisko na účely 

stavebného konania č. ORHZ-SK2-2021/000522-002 zo dňa 10.02.2021, 

-   SARO Slovakia, s.r.o. vyjadrenie zo dňa 06.04.2021, 

-   SLOVENSKÝ  VODOHOSPODÁRSKY  PODNIK, š. p., OZ Košice, stanovisko                           

č. CS SVP OZ KE 3136/2012/2 zo dňa 21.07.2021. 

 

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie                 

o povolení stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - II. etapa“ a povolení 

zmeny stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce I. etapa“  pred jej dokončením, 

boli vznesené nasledovné pripomienky a námety: 

 

1. Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH vo vyjadrení             

č. OU-SK-OSZP-2021/003235-002 zo dňa 08.07.2021 a vyjadrení č. OU-SK-OSZP-2021/ 

001594-002 zo dňa 19.03.2021 uviedol, že z hľadiska odpadového hospodárstva                                     

pri realizácii stavby požaduje dodržať nasledovné podmienky:  

     a) využiteľné odpady zhodnotiť v oprávnených zariadeniach na zhodnotenie odpadov 

činnosťou R1 až R12, čo je potrebné preukázať príslušným dokladom, 

     b) nevyužiteľné odpady zneškodniť v oprávnených zariadeniach na zneškodňovanie  

odpadov činnosťou D1 až D12, čo je potrebné preukázať príslušným dokladom, 

     c) odpady musia byť zhromažďované tak, aby bolo zabránené ich únikom do okolia, 

odcudzeniu alebo inému znehodnoteniu, zabezpečiť povinnosti držiteľa odpadu v zmysle 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch tak, aby nedochádzalo k úletom, obťažovaniu 

zápachom a pod., 

     d) podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady, 

ktoré vznikajú pri stavebných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, 

organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej 
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osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa 

tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; takáto osoba je povinná zabezpečiť plnenie  

povinností držiteľa odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

    e)  pôvodca odpadu bude viesť evidenciu o produkovaných odpadoch a do konca februára 

nasledujúceho kalendárneho roka podá na Okresný úrad Svidník, Odbor starostlivosti  

o životné prostredie, ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúce 

obdobie v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti 

a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov, 

    f)  pred kolaudačným konaním požiadať Okresný úrad Svidník, Odbor starostlivosti  

o životné prostredie o vydanie vyjadrenia k dokumentácii pre vydanie kolaudačného 

rozhodnutia, ktoré musí obsahovať doklady o nakladaní s odpadmi počas realizácie 

stavby podľa projektovej dokumentácie. 

 

IŽP Košice pripomienky  dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 14  časť I. tohto 

rozhodnutia.  

 

2. Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS vo vyjadrení                     

č. OU-SK-OSZP-2021/001662-002 zo dňa 16.023.2021 uviedol, že z hľadiska ochrany vôd 

nemá k predloženej projektovej dokumentácii pre povolenie stavby  zásadné pripomienky 

za splnenia nasledujúcich podmienok: 

       a) pri realizácii stavby zabezpečiť ochranu podzemných vôd a územia pred znečistením 

PHM, olejmi a hydraulickými zmesami dôsledným dodržiavaním predpisov, používaním 

strojov a zariadení v náležitom technickom stave, 

       b) na stavenisku nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorej sa 

vyžaduje manipulácia so znečisťujúcimi látkami, 

       c) rešpektovať príslušné ust. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, najmä § 39 o zaobchádzaní 

so znečisťujúcimi látkami, 

       d) opraviť textovú časť projektovej dokumentácie týkajúcu sa pásma ochrany III. stupňa-

vodného zdroja Ladomírka – Svidník, ktoré bolo rozhodnutím Okresného úradu Svidník, 

Odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SK-OSZP-2014/00226-009 zo dňa 

22.04.2014 zrušené, 

       e) rešpektovať platné rozhodnutie vydané KNV v Košiciach, odborom PLVH č. 498/81/82 

zo dňa 25.01.1982, ktorým bolo určené ochranné pásmo III. stupňa vodárenského zdroja 

„Ondava – Kučín“ a režim hospodárenia v tomto pásme.   

 

IŽP Košice pripomienky  dotknutého orgánu zapracoval do podmienok č. 15 a č. 26 k)  časť                  

I. tohto rozhodnutia.  

 

3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov               

na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v záväznom 

stanovisku  č. 6662/2021-1.7/dh, 44999/2021 zo dňa 17.08.2021 uviedlo, že návrh vo veci 

zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadu pre nie nebezpečný odpad 

Šemetkovce“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z., s rozhodnutím  Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky, Sekcie environmentálneho hodnotenia a posudzovania 
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vplyvov na životné prostredie, Odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie                        

zo zisťovacieho konania č. 11205/2020-1.7/dh 55926/2020 56530/2020-int. zo dňa 

03.11.2020, právoplatným dňa 14.12.2020, so záverečným stanoviskom Ministerstva 

životného prostredia SR č. 459/2005-1.6/hp  zo dňa 04.08.2005 a ich podmienkami. 

 

IŽP Košice vychádzajúc zo záväzného  stanoviska dotknutého orgánu,  vyhodnotenia splnenia 

podmienok uvedených v záverečnom stanovisku Ministerstva životného prostredia SR, odboru 

posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 459/2005-1.6/hp  zo dňa 04.08.2005 

a rozhodnutí  Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie 

environmentálneho hodnotenia a posudzovania vplyvov  na životné prostredie, Odboru 

posudzovania vplyvov na životné prostredie zo zisťovacieho konania č. 11205/2020-1.7/dh, 

55926/2020, 56530/2020-int. zo dňa 03.11.2020 podmienku súvisiacu s uskutočnením stavby 

zapracoval do podmienok č. 15 a), č. 16 a č. 17 časť I. tohto rozhodnutia. Spôsob nakladania 

s priesakovou kvapalinou v prevádzke a spôsob monitoringu podzemných a povrchových vôd 

je zapracovaný v podmienkach integrovaného povolenia. IŽP Košice v podmienke č. 29 časť           

I. tohto rozhodnutia určil, že stavebník je oprávnený vykonávať stavebné práce na zmene stavby 

„Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce I. etapa“ pred jej dokončením, v rozsahu 

stavebných objektov SO – 19 Odplynenie skládky a  SO – 20 Uzatvorenie a rekultivácia                       

až po nadobudnutí právoplatnosti zmeny integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice, 

ktorou bude udelený súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej 

rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona                                             

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a k žiadosti o udelenie predmetného súhlasu je povinný doložiť návrh 

monitorovania skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí. 

 

4. SLOVENSKÝ  VODOHOSPODÁRSKY  PODNIK, š. p. (ďalej len „SVP, š. p.), 

OZ Košice, vo svojom stanovisku č. CS SVP OZ KE 3136/2012/2 zo dňa 21.07.2021 

uviedol, že z hľadiska ochrany kvality vôd pred znečistením nemá námietky voči vydaniu 

zmeny integrovaného povolenia a voči povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku 

do pozemných vôd, nakoľko sa jedná o vody zo SO 02 Záchyt povrchových vôd, ktorý 

systémom obvodových odvodňovacích rigolov odvádza vody z povrchového odtoku 

z okolia skládky odpadov, ktoré nie sú kontaminované odpadom zo skládky odpadov.                 

SVP, š. p. žiada o zabezpečení prevádzky tak, aby nemohlo dôjsť k úniku priesakových 

kvapalín mimo akumulačnú nádrž. 

 

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, 

ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad 

Šemetkovce - II. etapa“ a povolení zmeny stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad 

Šemetkovce I. etapa“  pred jej dokončením, nevzniesli žiadne pripomienky a námety. 

 

IŽP Košice listom č. 10431/57/2020-28587/2021/Z6-SP zo dňa 03.08.2021 podľa                

§ 19 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ požiadal Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky  o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci zmeny integrovaného 

povolenia pre prevádzku.  
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Súčasťou konania o  zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 

zákona č. 39/2013 Z. z.  o IPKZ bolo konanie:  

a) v oblasti ochrany ovzdušia: 

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: 

- o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 

písm. b) bod 1 riadok 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je 

potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd                             

a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny: 

- o vyjadrenie k povoleniu stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - II. etapa“ 

a zmene stavby  „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - I. etapa“ pred jej 

dokončením podľa § 3 ods. 3 písm. g)  zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

d) v oblasti stavebného zákona:  

- stavebné o povolení stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - II. etapa“ 

a povolení zmeny stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce I. etapa“  pred jej 

dokončením podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov                       

a  projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil,                        

že uskutočnenie stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - II. etapa“ 

a  uskutočnenie  zmeny  stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce I.  etapa“            

pred jej dokončením nie je v  rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom 

a osobitnými právnymi predpismi  a ich budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti                                     

ani neprimerane obmedzené,  či ohrozené práva a  oprávnené záujmy účastníkov konania. 

Projektová dokumentácia stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - II. etapa“, 

ktorá zahŕňa aj riešenie zmeny stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce                             

I. etapa“  pred jej dokončením, bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi. 

 

  IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti zistil, 

že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky nezhorší stav celkovej 

ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako 

je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

           Toto rozhodnutie sa pre účastníkov konania  podľa § 59 ods. 1 písm. b) a c) 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, kat. úz. Šemetkovce) a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom 

a stavbám môžu byť týmto rozhodnutím, ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie na 

uskutočnenie stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce - II. etapa“ a povolenie 

zmeny stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce I. etapa“  pred jej dokončením, 

priamo dotknuté a ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu 
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doručuje formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na webovom sídle www.sizp.sk, 

ústrednom portáli verejnej správy, úradnej tabuli IŽP Košice a na úradnej tabuli obce 

Šemetkovce, prípadne aj iným spôsobom v mieste obvyklým.  Podľa § 69 ods. 2 stavebného 

zákona v spojení s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 15. deň vyvesenia 

tohto rozhodnutia je dňom jeho doručenia.  

 

Poučenie:    Proti   tomuto  rozhodnutiu   môže  podať  odvolanie   na  Slovenskú inšpekciu 

životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:  

a)  účastník konania podľa § 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 podľa zákona o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona 

do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.  

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných 

prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná 

súdom. 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Radovan Veselý 

                                                                           poverený vykonávaním funkcie riaditeľa 

                                                                                                    v zastúpení 

                                                                                          Ing. Ulrika Ulbrichová 

 

 

Doručuje sa: 

Účastníci konania: 

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

2.  Obec Šemetkovce, Obecný úrad, Šemetkovce 51, 090 03 Ladomirová 

3.  Slovenský pozemkový fond - Bratislava, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava  

4.  Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 

5.  SLOVENSKÝ  VODOHOSPODÁRSKY  PODNIK,  š.  p.,  OZ  Košice,  Ďumbierska  14,                 

041 59 Košice  

6.  Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava 

7.  Ing. Ľubomír Baláž, LuBAL project s.r.o., Lipník 157, 972 32 Chrenovec – Brusno 

8.  Ostatní účastníci konania podľa § 59 ods. 1 písm. b)  a c) 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, kat. úz. 

Šemetkovce) a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám 

môžu byť týmto rozhodnutím priamo dotknuté a ďalšie osoby, ktorým toto postavenie 

vyplýva z osobitného predpisu) - doručované formou verejnej vyhlášky 

 

http://www.sizp.sk/
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Na vedomie: 

Dotknuté orgány: 

1. Obec Nižný Orlík, príslušný stavebný úrad, 090 11 Vyšný Orlík 

2. Obec Šemetkovce, orgán ochrany ovzdušia, Šemetkovce 51, 090 03 Ladomirová  

3. Obec Šemetkovce, cestný správny orgán, Šemetkovce 51, 090 03 Ladomirová 

4. Okresný úrad Svidník, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Sov. hrdinov 102,                

089 01 Svidník 

5. Okresný úrad Svidník, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Sov. hrdinov 102, 

089 01 Svidník 

6. Okresný  úrad Svidník, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Sov. hrdinov 102,   

089 01 Svidník 

7. Okresný úrad Svidník, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Sov. Hrdinov 102, 

089 01 Svidník  

8. Okresný úrad Svidník, Odbor krízového riadenia, Sov. hrdinov 102,  089 01 Svidník  

9. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 

79,  089 01 Svidník  

11. Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniová 17, 833 15 Bratislava 

12. Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  vo  Svidníku,  Čat. Nebijaka 1,                         

089 01 Svidník 

13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov                    

na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie 

Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

14. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia obehového hospodárstva, 

Odbor odpadového hospodárstva, Námestie Ľudovíta   Štúra 1, 812 35 Bratislava  

 

 

Príloha č. 1  

 

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania  

 

1.  Obec Šemetkovce, Obecný úrad, Šemetkovce 51, 090 03 Ladomirová 

2.  Slovenský pozemkový fond - Bratislava, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava  

3.  Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 

4.  SLOVENSKÝ  VODOHOSPODÁRSKY  PODNIK,  š.  p.,  OZ  Košice,  Ďumbierska  14,                 

041 59 Košice  

5.  Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava 

6.  Ing. Ľubomír Baláž, LuBAL project s.r.o., Lipník 157, 972 32 Chrenovec – Brusno 

7.  Ostatní účastníci konania podľa § 59 ods. 1 písm. b)  a c) 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, kat. úz. 

Šemetkovce) a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám 

môžu byť týmto rozhodnutím priamo dotknuté a ďalšie osoby, ktorým toto postavenie 

vyplýva z osobitného predpisu)  
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Potvrdenie o vyvesení a zvesení rozhodnutia č. 10431/57/2020-34292/2021/571280106/Z6-

SP zo dňa 04.10.2021. 

 

  

 

Vyvesené dňa:                                                                               Zvesené dňa: 

 

 

 

 

 

 

 (pečiatka , podpis)                                                                         (pečiatka , podpis)  


