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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,  podľa  § 28 

ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 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. 245/2003 Z. z. o IPKZ“)  podľa § 8 ods. 2  písm. c) bod  1  a  § 8 ods. 7 

zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. 

z. o IPKZ, stavebného zákona a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)  

 

m e n í     a    d o p ĺ ň a 

 

integrované   povolenie   vydané   rozhodnutím IŽP  Košice  č. 5872-35075/2007/Vel/750170104 

zo dňa  29.10.2007 pre prevádzku: 

 

Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka 

Hon Vabec, 064 01 Stará Ľubovňa 

okres: Stará Ľubovňa 

 

prevádzkovateľovi: 

Obchodné meno: EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 

Sídlo: Popradská 24, 064 01, Stará Ľubovňa 

IČO: 361 684 75 
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Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona                      

č. 245/2003  Z. z. o IPKZ: 

 

a)  v oblasti odpadov 

− zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní 

odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa 

zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov  podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona 

č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,  súčasťou  ktorého je podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona                 

č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) schválenie projektovej 

dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie 

skládky odpadov po jej uzatvorení: Rekultivácia skládky „Skalka – III. kazeta“, 

vypracovanej pod evidenčným  č. 31-28-03, spoločnosťou Geo Soft, Ing. s.r.o., Solivarská 

28, 080 05 Prešov, Jozef Onufer, reg. č. 3508*TZ*2-2, z 01/2008, za účelom výpočtu 

účelovej finančnej rezervy. 

 

         Integrované     povolenie    vydané   rozhodnutím    IŽP   Košice    č. 5872-35075/2007/Vel/ 

750170104 zo dňa  29.10.2007 (ďalej len „intergované povolenie“) sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

V bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy 

v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky sa na str. 6 integrovaného povolenia nahrádzajú 

posledné dva odstavce textu týmto znením: 

 

         Na skládke odpadov nie je vybudovaný odplyňovací systém, tento bude realizovaný v rámci 

realizovania SO – 19 Uzatvorenie a rekultivácia, podľa  projektovej dokumentácie Rekultivácia 

skládky „Skalka – III. kazeta“, vypracovanej v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom 

odpadového hospodárstva na povrchové tesnenie skládky odpadov pre triedu skládky: skládka 

odpadov  na odpad, ktorý nie je nebezpečný a schválenej  týmto rozhodnutím. 

 

         Uzatvorenie a rekultivácia III. kazety skládky odpadov v zmysle schválenej  projektovej 

dokumentácie pozostáva z: 

- odplyňovacej vrstvy, pozostávajúcej z odplyňovacieho systému  horizontálneho (v  I. etape 

rekultivácie) a vertikálneho (v  II. etape rekultivácie ), ktorý je popísaný v  SO – 19 Uzatvorenie 

a rekultivácia, 

- uzatváracej vrstvy, pozostávajúcej z vrstvy výkopovej zeminy, štrku a hliny o hrúbke 150 mm, 

- z tesniacej vrstvy, pozostávajúcej z ochrannej geotextílie min. PP 500 a z umelej tesniacej vrstvy    

2 x 250 mm, tvorenej zhutneným ílom na PS 96, s  koeficientom filtrácie menším ako 1.10-9  m.s-1 ,  

- z drenážnej vrstvy, pozostávajúcej na svahoch z umelej drenážnej  vrstvy  z  geosyntetických 

materiálov s koeficientom filtrácie 1.10-3 m.s-1, 

- z  pokryvnej vrstvy,  pozostávajúcej z vrstvy zeminy o hrúbke 1 000 mm. 

 

 

 V bode A. Podmienky prevádzkovania, Technicko-prevádzkové podmienky, časť II. 

integrovaného povolenia na str. 9 sa podmienka  1.29 nahrádza nasledovným znením: 

 

1.29  Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky 

odpadov pre ukladanie odpadov a používanie materiálov na prekrytie odpadov uvedených                   

v nasledovnej tabuľke bez povolenia IŽP Košice:  
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technicko-prevádzkový parameter 

skládky odpadov (TPP) 
povolená hodnota 

množstvo uloženého odpadu maximálne 12 000 m³/rok a 120 m³/deň 

zhutnenie odpadu minimálne 750 kg/m³ 

množstvo materiálov na prekrytie odpadov 
minimálne 5 % a maximálne 20 % 

z celkového množstva uložených odpadov 

 

 

V bode K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie 

znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu časť II. 

integrovaného povolenia  na str. 21  sa   podmienka  2.  nahrádza  nasledovným znením: 

 

2. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity skládky odpadov  túto 

uzavrieť, rekultivovať a monitorovať v  zmysle schválenej projektovej dokumentácie                    

na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov 

Rekultivácia skládky „Skalka – III. kazeta“, vypracovanej v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi odpadového hospodárstva, pod evidenčným  č. 31-28-03,  spoločnosťou 

Geo Soft, Ing. s.r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov, Jozef Onufer, reg. č. 3508*TZ*2-2,          

z 01/2008.  

 

    

         Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice pod č. 5872-

35075/2007/Vel/750170104 zo dňa  29.10.2007, s  výnimkou zmien uvedených v tomto 

rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.  

 
 

O d ô v o d n e n 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 a podľa § 28 ods. 1 písm. 

a) zákona č. 245/2003 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. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8  ods. 2  písm. a) bod 1 a § 8 ods. 7 zákona  č. 245/2003 Z. z. 

o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona            

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného 

povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 

064 01, Stará Ľubovňa zo dňa 11.02.2008. 

 

Súčasťou podanej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bola žiadosť o zníženie 

správneho poplatku podľa položky 171a, Splnomocnenie bod. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 145/1995 Z. z.“).   
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Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej 

zmeny v  činnosti prevádzky podľa  § 8  ods. 7  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP uvedenej 

žiadosti vyhovel listom č. 6235-18196/57/2008/Mil  dňa 28.05.2008. Doklad o zaplatení správneho 

poplatku podľa položky 171a písm. d)  zákona č. 145/1995 Z. z. vo výške  5 000 Sk bol následne 

doručený na IŽP Košice dňa 29.06.2008. 

 

       Predmetom podanej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bolo schválenie projektovej 

dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej 

uzatvorení s názvom Rekultivácia skládky „Skalka – III. kazeta“, za účelom výpočtu účelovej 

finančnej rezervy a zmena podmienky A.1.29  časť II. integrovaného povolenia,  týkajúca sa 

 navýšenia množstva zneškodneného odpadu za rok a deň  na uvedenej skládke odpadov,  podľa    

§ 8 ods. 2  písm. c)  bod 1 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ.  

 

      IŽP Košice v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil dňa 28.05.2008  

účastníkovi konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie správneho konania vo veci 

vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka.  

 

         IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ doručil týmto subjektom 

žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom 29.06.2008.  

 

Písomné  pripomienky a námety dotknutých orgánov uplatnené písomne ku žiadosti: 

 

-  Obvodný úrad životného prostredia v Starej Ľubovni, ŠSOH,  Prešovská 3, 064 01 Stará 

Ľubovňa vo svojom vyjadrení č. 2008/00594-002 zo dňa 12.06.2008 uvádza, že  k vydaniu 

zmeny integrovaného povolenia nemá žiadne pripomienky,  

− Obvodný úrad životného prostredia v Starej Ľubovni, ŠSOPaK,  Prešovská 3, 064 01 Stará 

Ľubovňa vo svojom vyjadrení č. 2007/00631-002 zo dňa 03.08.2007 uvádza, že k predmetnej 

veci nemá námietky, 

− Obvodný úrad životného prostredia v Starej Ľubovni, ŠSOO,  Prešovská 3, 064 01 Stará 

Ľubovňa vo svojom vyjadrení č. 2008/00591-002 zo dňa 03.06.2008 uvádza, že k predmetnej 

veci nemá pripomienky, 

− Obvodný úrad životného prostredia v  Starej Ľubovni, ŠVS,  Prešovská 3, 064 01 Stará 

Ľubovňa  vo svojom liste č. 2008/00593-002 zo dňa 12.06.2008 vydal vyjadrenie, v ktorom 

uvádza, že z vodohospodárskeho hľadiska k predmetnej veci nemá žiadne pripomienky. 

 

IŽP Košice na základe posúdenia predloženej žiadosti vrátane príloh a stanovísk 

dotknutých orgánov schválil predloženú projektovú dokumentáciu Rekultivácia skládky „Skalka – 

III. kazeta“, vypracovanú pod evidenčným  č. 31-28-03, spoločnosťou Geo Soft, Ing. s.r.o., 

Solivarská 28, 080 05 Prešov, Jozef Onufer reg. č. 3508*TZ*2-2,  z 01/2008,  pretože návrh 

technického riešenia tesniacich vrstiev je v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom 

odpadového hospodárstva na povrchové tesnenie skládky odpadov pre triedu skládky: skládka 

odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a súčasne zmenil podmienky A.1.29  a K.2  časť II. 

integrovaného povolenia. 

 

  

            Súčasťou vydania tohto rozhodnutia bolo konanie podľa § 8 ods. 2 zákona                         

č. 245/2003  Z. z. o IPKZ: 

a)  v oblasti odpadov 

− konanie o udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných 
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stavieb,  v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov, podľa § 8 ods. 2 

písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ, súčasťou ktorého je podľa § 7 ods. 4 

písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  schválenie projektovej dokumentácie         

na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej 

uzatvorení. 

 

 

           IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti zistil stav                          

a  zabezpečenie prevádzky z  hľadiska zhodnotenia  celkovej  úrovne  ochrany  životného 

prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza                 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

P o u č e n i e:   Proti  tomuto rozhodnutiu podľa  § 53  a  § 54  zákona  č. 71/1967 Zb.                            

o správnom  konaní v  znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú 

inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 

odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa 

doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 

rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 

nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Jozef GORNAĽ  

 riaditeľ inšpektorátu 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

EKOS,  spol. s r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa 

 

Na vedomie:    

Obvodný úrad životného prostredia Stará Ľubovňa, Prešovská 3, 064 01  Stará Ľubovňa, ŠSOH, 

ŠSOO, ŠSOPaK, ŠSV  
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