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ŽIADOSŤ  

- NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA 

- A ZMENY INTEGROVANÉHO POVOLENIA  

 
podľa § 79 zákona č.50/1976 Zb. stavebný zákon, v znení neskorších predpisov, v platnom znení a   § 17 vyhlášky MŢP SR 
č. 453/2000 Z.z., ktorou   sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. podľa  zákona NR SR  č. 39/2013 Z. z. 
Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia a o zmene a doplnení  niektorých zákonov 

 
 

 

 
 
 

 

„Skládka pre nie nebezpečný odpad Papín“ 
 
umiestnenej na pozemkoch KN-C parcelné č. 934/6, 935/8 aţ 935/11 v katastrálnom území  Papín 
 
Prevádzkovateľ :  EKOS PLUS Košice s.r.o.  so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice 
                             IČO 36 577 910  
 

 
 
  

 
 
 
 

 
október   2015,  doplnenie ţiadosti  03.02.2016, 28.03.2016   
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ÚDAJE   K NÁVRHU PRE   VYDANIE   KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA :  

 
(v zmysle § 17 vyhl. MŢP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona) 

 
A.)  ÚDAJE   IDENTIFIKUJÚCE  VLASTNÍKA,  STAVEBNÍKA   A  PREVÁDZKOVATEĽA 

 
A.1. VLASTNÍK    
 
1.1 
 

Názov  vlastníka   stavby  EKOS PLUS Košice s.r.o. 

1.2 Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným  
 

1.3 Adresa sídla    OMSKÁ č.29; Košice 040 01  

1.4 Poštová adresa/adresa doručenia   
(pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) 

- 

1.5 www adresa  

1.6 Štatutárny zástupca,  
funkcia v spoločnosti 

Mgr. Lucia Fúrová, konateľka spoločnosti   

1.7 IČO   
 

36 577 910  

1.8 Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
 

OKEČ - Zber odpadov - 99.01;   NOSE – P: 109.06 

 

 
A.2.  STAVEBNÍK  A  ŢIADATEĽ  
 

2.1 
 

Názov  stavebníka a ţiadateľa   EKOS PLUS Košice s.r.o.  

2.2 Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným  
 

2.3 Adresa sídla    Omská č.29;  Košice 040 01  

2.4 Poštová adresa  
(pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) 

-  

2.5 www adresa  

2.6 Štatutárny zástupca,  
funkcia v spoločnosti 

Mgr. Lucia Fúrová, konateľka spoločnosti  

2.7 IČO   
 

36 577 910 

2.8 Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
 

OKEČ - Zber odpadov - 99.01;   NOSE – P: 109.06 

2.9 Výpis z obchodného registra alebo 
z inej evidencie 

Príloha č.1 ţiadosti  
 

2.10 Kontaktná  osoba  Mgr.Lucia Fúrová, konateľka spoločnosti  
Kontakt : 0903 847 974  
E-mail : furova@fura.sk  
 

2.11 Identifikácia spracovateľa predkladanej 
ţiadosti 

ako v bode č. 2.10  
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A.3.  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI  PODNIKU   
 

3.1 
 

Názov  prevádzkovateľa   EKOS PLUS Košice s.r.o.  

3.2 Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným  
 

3.3 Adresa sídla    Omská č.29 , Košice 040 01  

3.4 Poštová adresa  
(pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) 

-  

3.5 www adresa  

3.6 Štatutárny zástupca,  
funkcia v spoločnosti 

Mgr. Lucia Fúrová, konateľka spoločnosti  

3.7 IČO   
 

36 577 910 

3.8 Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
 

OKEČ - Zber odpadov - 99.01;   NOSE – P: 109.06 

3.9 Výpis z obchodného registra 
alebo z inej evidencie 

Príloha č.1 ţiadosti  
 

3.10 Splnomocnená kontaktná osoba  Mgr. Lucia Fúrová, konateľka spoločnosti  
Kontakt : 0903 847 974  
E-mail : furova@fura.sk  
 

3.11 Identifikácia spracovateľa 
predkladanej ţiadosti 

ako v bode č. 3.10  
 

 
 
B.)  TYP  ŢIADOSTI   

 
1. Základný údaj  
 

1. Druh ţiadosti Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny povolenia prevádzky  
 
"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN"  

okres Humenné 
umiestnenej na pozemkoch č. KN-C 934/6, 935/8, 935/9 , 935/10 a 935/11  
v kat. území Papín, 
 
Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. 

so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice 
 

 
 
 

x 

 
2. Zoznam súhlasov a povolení,  o ktoré sa v rámci návrhu na vydanie kolaudačného povolenia  
    ţiada :   

 
2.1. Druh ţiadosti Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny povolenia prevádzky  

 
x 

§3  ods.3  písm. c) bod 1  zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ  konanie o : 

Udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia „Skládka odpadov II. 
kazeta“ na zneškodňovanie odpadov, okrem spaľovní odpadov a zariadenia 
na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov 
a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných 
odpadov  

 
 

X  

§3 ods.4  - zmena stavby pred jej dokončením  
zmena stavebného objektu SO 015 – uzavretie skládky a záverečná 
rekultivácia, vrátane výpočtu „ÚFR“ 
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§3  ods.3  písm.c) bod 6  zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ v oblasti odpadov 

konanie o : 
6. udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 
zneškodňovanie odpadov (I. a II. kazeta), vrátane zoznamu odpadov, ktorý 
tvorí prílohu č.2 ţiadosti  

 
x 

§3 ods.3 písm. f) bod 1 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ  - v oblasti 
ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov na  

- začatie kolaudačného konania a konania o zmene v uţívaní stavby alebo 
prevádzky, 

 
x 

§3 ods.3 písm.h) bod 2 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ - v oblasti 
stavebného konania konanie o :  

vydanie vyjadrenia k vydaniu kolaudačného rozhodnutia - orgán ochrany 
prírody a krajiny  

 
x 

§3 ods.4 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ  - v oblasti stavebného konania 
konanie o :  

-  vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu : 
"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" 

okres Humenné, umiestnenej na pozemkoch č. KN-C 934/6, 935/8, 
935/9 , 935/10 a 935/11 v kat. území Papín, 
 
Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. 

so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice 
 

-  a schválenie zmien vykonaných na predmetnej stavbe, vrátane vypustenia 
stavebného objektu  SO 08  - úţitkový vodovod (nebolo potrebné realizovať) 
 

 
 
 
 
x 

  INÉ :  
 
vykonať opravu v texte rozhodnutia na strane 2  

pôvodný text :  
povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd 
podľa § 8 ods. 2 písm. b)  bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 
nový text :  
b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd 

1.3. na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd 
bezmenného potoka, ktorý zaúsťuje pod skládkou odpadov do 
Vršakovského potoka, ktorý pravostranne zaúsťuje do riečky UDAVA 
v obci Papín.  
 

Stanovený riečny km -  vyústenia vôd z povrchového odtoku  :  
odborný  odhad  v teréne  je riečny km  1,4.    
Vody z povrchových vôd budú pred ich vypustením zbavené 
plávajúcich nečistôt – osadením oceľového roštu   

 
 
x 

  INÉ : 
 
Ţiadame aj o zmenu podmienok rozhodnutia SIŢP č.833-
8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 v nasledovných 
bodoch rozhodnutia :  
 
Časť II.bod 7 rozhodnutia  
 
časť III.bod 4.4. rozhodnutia  
 
podľa poţiadavky uvedenej v časti 2.3. tejto ţiadosti  
 

 
 
 
 
x 

  INÉ   
 
Pôvodný text rozhodnutia : 
 
Skladovanie a zaobchádzanie so škodlivými látkami   

 
poţadovaná  ZMENA ROZHODNUTIA IPKZ: 

 
 V celom texte zmeny rozhodnutia integrovaného povolenia ţiadame 

zmenu v texte : nahradiť text  "nebezpečné látky"  podľa novely zákona o 
vodách NR SR č.364/2004 Z.z. (novela NR SR  č. 409/2014 Z.z.) 
výrazom "znečisťujúce látky". 

 

 
 
 
 
x  
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2.2. Zároveň Vás v zmysle § 81 ods.4 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení nesk.predpisov, 
v platnom znení , ţiadame o zmenu stavby pred jej dokončením, ktorá sa týka : 
 
V zmysle § 81 ods.4 stavebného zákona NR SR č.50/1976 Zb. v znení nesk.predpisov, v platnom znení je 
súpis zmien, vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii overenej SIŢP 
IŢP Košice v stavebnom konaní, n a s l e d o v n ý  :  
 
Zmeny stavby oproti pôvodnej projektovej dokumentácii vypracoval :  
Geosofting, spol. s r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov, autorizovaný stavebný inţinier Jozef Onufer, č. 
osvedčenia 3508*TZ*A2 a 3508*TZ*2-2. 
 
ZMENA č.1  
Bod  B.1. rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 
Projektovaná kapacita skládky podľa stavebného projektu :   90 000 m

3 

Skutočná kapacita skládky podľa geod. zamerania :                                96 512 m
3 

 
Zmena kapacity skládky vznikla v dôsledku zmeny sklonu svahov dna kazety z dôvodu nepriaznivého 
geologického podloţia, ktoré IGP prieskum neodhalil. Odťaţením nevhodných zemín z podloţia sa mierne 
zvýšila celková kapacita  II. kazety skládky. Matematicky bola vypočítaná reálna kapacita II. Kazety skládky 
96 512 m

3
, čo je o 7,2 % viac, ako bolo uvaţované v projekte (90 052 m

3
) pri štatistickej chybe výpočtov ± 3,0 

%.  
Príloha : Výkaz výmer pre kapacitu II.kazety skládky Papín - vypracoval : Štefan Onufer 30.08.2015  
Výkaz výmer – kapacita II. Kazety skládky Papín podľa priečnych rezov po realizačného zamerania skládky 
Varga Štefan – GEP Prešov. 
 
ZMENA č.2  
Bod  B.4. rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 
Spevnená vnútro skládková komunikácia o šírke 5,0 m bola vybudovaná v súlade s PD od vstupnej brány 
smerom k dolnej hrádzi I. kazety. Jej skutočná dĺţka je  o niečo menšia ako v PD z dôvodu dobrej kvality 
jestvujúcej panelovej cesty, čím došlo k úspore nákladov pri výmene panelov za betónovú cestu.  Nájazdová 
panelová rampa do kazety bola vybudovaná v súlade s PD. 
  
ZMENA č.3  
Bod  B.5.   rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 
Oplotenie skládky je realizované v súlade s PD, bez ostnatého drôtu, výška 1,8 m. Bola doplnená druhá 
dvojkrídlová brána v juhovýchodnom rohu areálu skládky, aby bol moţný vstup na juţnú hrádzu II. kazety 
a dovoz zeminy zo zemníka z dôvodu prekrývania odpadu počas jej prevádzky. 
 
ZMENA č.4  
Bod  B.7.   rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 
Objekt vstupnej kontroly bol realizovaný pomocou iného obytného kontajneru, ako bol uvedený v PD (Fagus) 
ale CONTAINEX. Podobne pôvodne navrhovaná ţumpa na splaškové vody o objeme 24 m

3
 z PP bola 

nahradená betónovou ţumpou o objeme 9 m
3
 . Nádrţ  na úţitkovú vodu je tieţ betónová  o objeme 9 m

3
. 

 

ZMENA č.5  
Bod  B.9. rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 
Do doby zahájenia prevádzky skládky funguje dočasná drenáţ zráţkovej vody z II. Kazety, ktorá je vyvedená do 
eróznej rokliny juţne od skládky. Tesne pred zahájením prevádzky bude táto vetva odtoku uzatvorená a 
zaizolovaná. 
 
ZMENA č.6  
Bod  B.10.  rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 
Nádrţ priesakových vôd bola vybudovaná v súlade s PD. Mierne polohové a najmä výškové odchýlky (+ 0,25 
m)  nemajú podstatný význam z hľadiska je funkčnosti a projektovaného objemu. 
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ZMENA č.7  
Bod  B.11   rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 

Na recirkuláciu priesakových vôd sa okrem fekálneho vozidla vyuţije aj jestvujúce výtlačne potrubie. Jestvujúce 
čerpadlo sa prepojí s novou čerpacou šachtou priesakových vôd.  
 
ZMENA č.8    
Bod  B.12.   rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 

Na záchyt povrchových vôd z okolia skládky boli  opravené jestvujúce rigoly podľa PD. V úsekoch rigolu, kde 
boli totálne poškodené betónové tvárnice boli nahradené novými ţľabovkami tak, aby zráţková voda z okolia 
skládky bola bezpečné odvádzaná mimo areál skládky. 
Oproti PD došlo k miernej zmene v zaústení dolného rigolu 02.2 pri dolnej bráne. Namiesto potrubia pod cestou 
pri bráne a vyústenia do potoka tesne pri oplotení skládky pokračuje rigol popri príjazdovej ceste aţ k zákrute, 
kde vyuţíva jestvujúci betónový priepust a zaúsťuje do potoka na druhej strane cesty.  
 
ZMENA č.9  
Bod  B.13    rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 

Navrhovaný EKO-sklad bol umiestnený vo vstupnej časti areálu skládky tesne pri očisťovacej ploche z dôvodu 
lepšej dostupnosti. 
 
ZMENA č.10 
Bod  B.14   rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 

Očisťovacia plocha vozidiel bola vybudovaná taktieţ v dolnej - vstupnej časti areálu skládky. Konštrukčné 
riešenie bolo realizované v súlade s PD, na zachytávanie znečistenej zráţkovej vody z očisťovacej plochy bola 
vybudovaná nepriepustná jimka.  
 
ZMENA č.11 
Bod  B.17   rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 

Monitorovací systém skládky je realizovaný nasledovne :  namiesto referenčného vrtu PM-1 nad skládkou bude 
vyuţívaná vzorka vody zo studničky nad skládkou (zmena oproti PD).  
Vrt PM-2 a vrt PM-3 je zrealizovaný podľa schválenej PD.  
Na sledovanie kvality podzemných vôd v rámci prevádzky skládky budú slúţiť  tieto kontrolné miesta :  
 

    -  prameň = studnička nad skládkou PM1,  vrt  PM2, vrt PM3  pod skládkou odpadov. 

 
ZMENA č.12 
 
ČASŤ II. Č.4.2. rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 
Poţadovaná zmena : kapacita a výmera skládky II. Etapa  
 

4.2 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov do naplnenia jej kapacity, 
za dodrţania nasledovných technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov: 
 
Tabuľka č.1  

Etapa 
skládky 
odpadov  

Technicko-prevádzkové parametre skládky odpadov 

Rozpätie kót  
Uloţeného odpadu pred 
uzavretím a rekultiváciou  

Rozpätie kót povrchu 
skládky odpadov po jej 
uzavretí  
a rekultivácii  

Výmera etapy  

 
I. kazeta 

 
345,32 – 349,62 m.n.m. 

 
347,00-351,30 m.n.m 

 
4 836,0 m

2 

 

 
II. kazeta 

 

 
347,66 – 366,40 m.n.m 

 
349,34 – 368,08 m.n.m 

 
11 044,0 m

2
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ZMENA č.13  
podľa 39/2013 Z. z.  - Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  (v znení č. 484/2013 Z. z., 58/2014 Z. z.) 
 
Pôvodný text rozhodnutia : 
 
Skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami   
 
poţadovaná  ZMENA ROZHODNUTIA IPKZ: 
 
 V celom texte zmeny rozhodnutia integrovaného povolenia ţiadame zmenu v texte : nahradiť text  

"nebezpečné látky"  podľa novely zákona o vodách NR SR č.364/2004 Z.z. (novela NR SR  č. 409/2014 Z.z.) 
výrazom "znečisťujúce látky". 

 
 

2.3. Ţiadame aj o zmenu podmienok rozhodnutia SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo 
dňa 10.04.2013 v nasledovných bodoch rozhodnutia :  
 
2.3.1. Pôvodný text rozhodnutia SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013  
ČASŤ II.7. Objekt vstupnej kontroly, ktorý bude realizovaný v rámci SO 06 Objekt vstupnej kontroly bude 
umiestnený v priestore napravo od váhy s výhľadom na príjazdovú komunikáciu, vstupnú bránu a celý vstupný 
areál. Objekt vstupnej kontroly bude pozostávať z vrátnice, váhovne cestnej váhy, potrebného sociálneho 
zázemia pre obsluhu zariadenia a potreby stráţnej sluţby. Ide o typový výrobok obytný kontajner FAGUS v 
počte 2 ks. Splaškové vody z objektu vstupnej kontroly sú zvedené do nepriepustnej typizovanej ţumpy z PP o 
objeme 24 m3, osadenej do výkopu vedľa objektu vstupnej kontroly. Objem kalov v ţumpe moţno v podstatnej 
miere redukovať aplikáciou beţne predajných BIO-prípravkov. Kvapalný obsah sa bude vyváţať fekálnym 
vozidlom cca 1x štvrťročne na základe zmluvného vzťahu na čistenie do najbliţšej ČOV (Zubné). 
 
Poţadovaná zmena v texte rozhodnutia :  
Vzhľadom na počet pracovníkov prevádzky Skládky odpadov Papín ţiadame zmenu v texte  bodu II.7. 
nasledovne :  
Zmena -   Typový kontajner - iný typ kontajnera dodávateľa CONTAINEX - sanitárny kontajner Typ 20. 
Zmena -   Ţumpa betónová nepriepustná objemu 9,0 m

3 

Zmena -   Kvapalný obsah sa bude vyváţať fekálnym vozidlom podľa potreby. 
 
2.3.2.  Pôvodný text rozhodnutia SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013  
II. Podmienky povolenia - strana 15 rozhodnutia :  
4.4 Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností: 
- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu, 
- zapácha, 
- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm, 
- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zloţky, 
- zodpovedá komunálneho odpadu, 
po zhutnení prekryť materiálmi na prekrývanie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m. 
 
Poţadovaná zmena v texte rozhodnutia :  
Vynechať " vyššie uvedenú podmienku povolenia, z dôvodu :  
Obsluha skládky nevie zisťovať percentuálne zastúpenie biologického materiálu, veľkosť zŕn a ich % zastúpenie 
v odpade.  
Podmienka rozhodnutia je v praxi nereálna.   
Zároveň pod pojmom komunálny odpad rozumieme aj drobný stavebný odpad, ktorý ale nie je uţ potrebné 
prekrývať, lebo sa jedná o zloţku, ktorú samotnú je moţné vyuţiť na prekrytie skládky odpadov.  
 
2.3.3.  Pôvodný text rozhodnutia SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 na  
strane 2 - stavebné objekty , 
strane 7 bod 22  
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Poţadovaná zmena :  
Ţiadame vypustiť stavebný objekt 08 - úţitkový vodovod , z dôvodu, ţe tento objekt nebol realizovaný.  
Voda pre sociálne a úţitkové účely bude dováţaná a akumulovaná v podzemnom betónovom zásobníku vody 
objemu 9,0 m

3
. Pracovníkom prevádzky bude dováţaná pitná voda, resp. budú zásobovaní stolovou vodou.  

  

C.)  OZNAČENIE A MIESTO STAVBY 
 
"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN"  
  okres Humenné 
  umiestnenej na pozemkoch č. KN-C 934/6, 935/8, 935/9 , 935/10 a 935/11  
v kat. území Papín, 
 
Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. 
so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice 
stavebník : 
obchodné meno: EKOS PLUS Košice s.r.o.  
sídlo: Omská č.29, 040 01 Košice   
IČO: 36 577 910  
 

 umiestnenej na pozemkoch parcelné č. :  
KN-C 934/6, 935/8, 935/9 a 935/10, v katastrálnom území Papín, ku ktorým má EKOS PLUS Košice s.r.o., 
Omská 29, 040 01 Košice (ďalej len „stavebník“) v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona iné právo na 
základe nájomnej zmluvy spísanej dňa 18.09.2012 medzi stavebníkom a vlastníkom týchto pozemkov Mgr. 
Luciou Fúrovou, bytom Polárna 2, 040 12 Košice (LV - príloha č.2 ţiadosti) 
 a na pozemku parcelné č. KN-C 935/11, v katastrálnom území Papín, ktorá je vo vlastníctve EKOS 
PLUS Košice s.r.o., Omská 29, 040 01 Košice na základe výpisu z listu vlastníctva č. 1364, vyhotoveného 
Správou katastra Humenné dňa 14.09.2012,  (LV + mapa katastra - príloha č.3  ţiadosti) 

 
V zmysle podmienok stavebného povolenia - bod 22 , stavba "Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" 
pozostáva z nasledovných stavebných objektov :  
 
Stavebné objekty: 
- SO 01  Príprava územia,  
- SO 02  Záchyt povrchových vôd,  
- SO 06  Objekt vstupnej kontroly,  
- SO 07  Ţumpa a splaškové vody,  
- SO 09  Monitorovací systém,  
- SO 11  Očisťovacia plocha vozidiel,  
- SO 12  Kazeta č. II,  
- SO 13  Nádrţ priesakových vôd,  
- SO 14  Recirkulácia priesakových vôd a  
- SO 16  Sadové úpravy 
- SO 15  Uzavretie skládky a záverečná rekultivácia v termíne do 6 mesiacov po ukončení prevádzkovania  
              II. kazety skládky odpadov, 
- SO 17  Rekultivácia I. kazety skládky v termíne do 6 mesiacov po ukončení prevádzkovania I. kazety skládky  
              odpadov. 
 
V rámci uskutočnenia stavby "Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN", boli stavebným úradom Obce Papín 
podľa §82 ods.1 stavebného zákona)  vydané kolaudačné rozhodnutia - rozhodnutia k uţívaniu stavby    :  
 
1.  -  SO 04  vnútroskládková komunikácia a plochy  
     -  SO 10 váha    
        Rozhodnutie Obce Papín -  k uţívaniu stavby - príloha č.4 ţiadosti. 
 
2.  -  SO 05 oplotenie a brána  
        Rozhodnutie Obce Papín -  k uţívaniu stavby - príloha č.5 ţiadosti   
  
3. -   Stavebný objekt SO 08 nie je zrealizovaný  
        Voda pre sociálne a úţitkové účely bude dováţaná a akumulovaná v podzemnom betónovom zásobníku   
        vody objemu 8,0 m

3
. Pracovníkom prevádzky bude dováţaná pitná voda, resp. budú zásobovaní stolovou  

        vodou.  
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D.)  DÁTUM A ČÍSLO STAVEBNÉHO POVOLENIA  
 
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA,  Inšpektorát ţivotného prostredia Košice 
Rumanova č.14, 040 53 Košice, 
Rozhodnutie číslo : 833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa  10.04.2013     
(voľne prístupné na webovom sídle www.sizp.sk) 
 
 
INÉ ROZHODNUTIA  a vyjadrenia orgánov štátnej správy a samosprávy 
 
1. Obec Papín - SO 04  vnútroskládková komunikácia a plochy , -  SO 10 váha   - uţívanie stavby (príloha č.4 ţiadosti)  
 
2. Obec Papín - SO 05 oplotenie a brána - uţívanie stavby (príloha č.5 ţiadosti )  
 
3. Obec Papín -  malý zdroj znečisťovania ovzdušia  (príloha č.6 ţiadosti) 
 
4. RUVZ Humenné - záväzné stanovisko - súhlas s návrhom na kolaudáciu stavby  (príloha č.7 ţiadosti) 
 
 

E.) TERMÍN DOKONČENIA STAVBY 
      júl 2015 (podľa preberacieho protokolu)  
 

F.) TERMÍN ÚPLNÉHO VYPRATANIA STAVENISKA A DOKONČENIA ÚPRAV OKOLIA STAVBY 
     30.06.2015  
 

G.) ÚDAJ, ČI SA BUDE VYKONÁVAŤ SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA, A ČAS JEJ TRVANIA 
     Skúšobná prevádzka nebude poţadovaná.  
 
 

 H.) K NÁVRHU NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA PREDKLADÁME :  
 
1. Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 

 
Odchýlky od stavebného povolenia :  
 
Súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii overenej SIŢP 
IŢP Košice v stavebnom konaní:  
 
ZMENA č.1  
Bod  B.1.   rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 

Pôvodný projekt a text rozhodnutia :  
B.1. Lokalita skládky odpadov, ktorá sa nachádza v severnej časti okresu Humenné v extraviláne obce Papín, v 
suchej eróznej rokline na hone Tadorová, je situovaná asi 900 m východne od cestnej komunikácie č. 5592 
Papín – Zubné, cca 1600 m juhovýchodne od obce Papín. Prevádzkovaná I. kazeta skládky odpadov o kapacite 
32 000 m3 leţí v jednej z troch eróznych roklín uprostred polí na tiahlom západnom svahu hrebeňa Vršakov 
(393 m. n. m.). Výstavba II. kazety skládky odpadov o kapacite 90 000 m

3
, ktorá bude realizovaná v areáli 

existujúcej skládky odpadov je umiestnená v hornej časti rokliny, nad t. č. prevádzkovanou I. kazetou skládky 
odpadov. 
 
Zmena stavby pred dokončením :  
Projektovaná kapacita skládky podľa stavebného projektu :    90 000 m

3 

Skutočná kapacita skládky podľa geodetického zamerania :                          96 512 m
3 

 
Zmena kapacity skládky vznikla v dôsledku zmeny sklonu svahov dna kazety z dôvodu nepriaznivého 
geologického podloţia, ktoré IGP prieskum neodhalil. Odťaţením nevhodných zemín z podloţia sa mierne 
zvýšila celková kapacita  II. kazety skládky. Matematicky bola vypočítaná reálna kapacita II. Kazety skládky 
96 512 m

3
, čo je o 7,2 % viac, ako bolo uvaţované v projekte (90 052 m

3
) pri štatistickej chybe výpočtov ± 3,0 

%.  
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Príloha : Výkaz výmer pre kapacitu II. kazety skládky Papín - vypracoval : Štefan Onufer 30.08.2015  
Výkaz výmer – kapacita II. Kazety skládky Papín podľa priečnych rezov po realizačného zamerania skládky 
Varga Štefan – GEP Prešov. 
 
ZMENA č.2  
Bod  B.4.  rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 

Pôvodný projekt a text rozhodnutia :  
B.4. Skládka odpadov je dopravne napojená príjazdovou účelovou komunikáciou, na ktorú sa bude  napájať 
novovybudovaná spevnená vnútroskládková komunikácia o šírke 5, m smerom  od vstupnej brány aţ po dolnú 
hrádzu I. kazety, na ktorú bude napojená panelová cesta aţ po západnú hrádzu II. kazety a nájazdová rampa z 
panelov na dno II. kazety skládky odpadov,  realizovaná v rámci SO 04 Vnútro skládkové komunikácie a plochy. 
 

Zmena stavby pred dokončením :  
Spevnená vnútro skládková komunikácia o šírke 5,0 m bola vybudovaná v súlade s PD od vstupnej brány 
smerom k dolnej hrádzi I. kazety. Jej skutočná dĺţka je  o niečo menšia ako v PD z dôvodu dobrej kvality 
jestvujúcej panelovej cesty, čím došlo k úspore nákladov pri výmene panelov za betónovú cestu.  Nájazdová 
panelová rampa do kazety bola vybudovaná v súlade s PD. 
  
ZMENA č.3  
Bod  B.5.   rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 
Pôvodný projekt a text rozhodnutia :  
 

5. Areál skládky odpadov je vymedzený oplotením výšky 2,0 m s jedným radom ostnatého drôtu. 
 

Nová časť oplotenia, realizovaná v rámci SO 05 Oplotenie a brána, bude napojená na jestvujúce oplotenie 
skládky odpadov, ktoré bude predĺţené okolo novobudovaných objektov v západnej časti skládky odpadov, 
vrátane obvodového rigolu, jestvujúcej trafostanice a objektu vstupnej kontroly. Na najzápadnejšom cípe areálu 
skládky odpadov bude na príjazdovej ceste vybudovaná nová uzamykateľná oceľová brána. Juţná hranica 
oplotenia bude prechádzať cez existujúcu roklinu s napojením na súčasné oplotenie asi v polovici zemnej 
hrádze (kóta 324,15 m. n. m.). 
Taktieţ sa vybuduje nový úsek oplotenia okolo II. kazety vo východnej časti areálu skládky. 
 
Zmena stavby pred dokončením :  
Oplotenie skládky je realizované v súlade s PD, s výškou 1,8 m bez ostnatého drôtu. Bola doplnená druhá 
dvojkrídlová brána v juhovýchodnom  rohu areálu skládky, aby bol moţný vstup na juţnú hrádzu II. kazety 
a dovoz zeminy zo zemníka. 
 
Obec Papín - SO 05 oplotenie a brána - uţívanie stavby (príloha č.5 ţiadosti)  
 
ZMENA č.4  
Bod  B.7.   rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 
Pôvodný projekt a text rozhodnutia :  
 

7. Objekt vstupnej kontroly, ktorý bude realizovaný v rámci SO 06 Objekt vstupnej kontroly bude umiestnený v 
priestore napravo od váhy s výhľadom na príjazdovú komunikáciu, vstupnú bránu a celý vstupný areál. Objekt 
vstupnej kontroly bude pozostávať z vrátnice, váhovne cestnej váhy, potrebného sociálneho zázemia pre 
obsluhu zariadenia a potreby stráţnej sluţby. Ide o typový výrobok obytný kontajner FAGUS v počte 2 ks. 
Splaškové vody z objektu vstupnej kontroly sú zvedené do nepriepustnej typizovanej ţumpy z PP o objeme 24 
m3, osadenej do výkopu vedľa  objektu vstupnej kontroly. Objem kalov v ţumpe moţno v podstatnej miere 
redukovať aplikáciou beţne predajných BIO-prípravkov. Kvapalný obsah sa bude vyváţať fekálnym vozidlom 
cca 1x  štvrťročne na základe zmluvného vzťahu na čistenie do najbliţšej ČOV (Zubné). 
 
Zmena stavby pred dokončením :  
Objekt vstupnej kontroly bol realizovaný pomocou iného obytného kontajneru, ako bol uvedený v PD (Fagus) 
ale CONTAINEX. Podobne pôvodne navrhovaná ţumpa na splaškové vody o objeme 24 m

3
 z PP bola 

nahradená betónovou ţumpou o objeme 9 m
3
 . Šachta na úţitkovú vodu je tieţ betónová  o objeme 9 m

3
. 

Zmena -   Typový kontajner - iný typ kontajnera dodávateľa CONTAINEX - sanitárny kontajner Typ 20. 
Zmena -   Ţumpa betónová nepriepustná objemu 9,0 m3 
Zmena - Kvapalný obsah sa bude vyváţať fekálnym vozidlom podľa potreby.   
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ZMENA č.5  
Bod  B.9. rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 

Pôvodný projekt a text rozhodnutia :  
 
9. Tesniaci systém telesa II. kazety skládky odpadov, ktorý bude realizovaný v SO – 12 Kazeta č. II.bude 
pozostávať z: 
- minerálneho tesnenia o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie kf ≤ 1,0.10-9 m.s-1, zhutneného na 96 %  
   podľa Proctor Standart, 
- tesniacej fólie HDPE o hrúbke 1,5 mm jednostranne textúrovanej, 
- ochrannnej geotextílie PP 1200, 
- drenáţneho systému telesa skládky odpadov, ktorý pozostáva z plošnej a potrubnej drenáţe. 
 

Jeho účelom je odvedenie priesakovej kvapaliny do nádrţe priesakovej kvapaliny, realizovanej v SO 13 Nádrţ 
priesakovej kvapaliny. Zberný drén skládky tvorí potrubie z PEHD DN 225/13,4 PE100 SDR 17 PN 10 s 
kruhovou perforáciou. Celková dĺţka zberného perforovaného drénu na dne kazety je 87,75 m. Plošná drenáţ 
je tvorená vrstvou praného riečneho štrku fr. 16-32 mm  o hrúbke 500 mm. 
 
Zmena stavby pred dokončením :  
Do doby zahájenia prevádzky skládky funguje dočasná drenáţ zráţkovej vody z II. Kazety, ktorá je vyvedená do 
eróznej rokliny juţne od skládky. Tesne pred zahájením prevádzky bude táto vetva odtoku uzatvorená a 
zaizolovaná. 
 
ZMENA č.6  
Bod  B.10.  rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 

Pôvodný projekt a text rozhodnutia :  
 
10. Na akumuláciu priesakovej kvapaliny z telesa II. kazety skládky odpadov bude realizovaná novovybudovaná 
nádrţ v SO 13 Nádrţ priesakových vôd, ktorá sa bude nachádza pod spodnou hrádzou I. kazety skládky 
odpadov, do ktorej bude zaústené drenáţne potrubie z II. kazety skládky odpadov. Nádrţ o maximálnom 
objeme V = 949 m

3
 a prevádzkovom objeme nádrţe do 500 m

3
 bude vybudovaná ako nepriepustná vaňa s 

trojitým kombinovaným tesnením – spodná časť vyhĺbená v horninovom prostredí ako zemná nádrţ a objem 
navýšený o vertikálne ţelezobetónové steny o hrúbke stien 0,25 m. Vnútorné steny nádrţe a dno budú 
nepriepustne  izolované HDPE fóliou hrúbky 2,5 mm. Druhú bariéru tvorí GCL – geosyntetická ílová rohoţ ako 
doplnková tesniaca vrstva medzi fóliou a ílovým tesnením na dne a šikmých svahoch nádrţe. 
Tretiu bariéru tvorí minerálne tesnenie z ílu o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie kf ≤ 1,0.10-9 m.s-1 na 
dne a šikmých svahoch nádrţe. Po obvode nádrţe bude osadené ochranné zábradlie. 
 
Zmena stavby pred dokončením :  
Nádrţ priesakových vôd bola vybudovaná v súlade s PD. Mierne polohové a najmä výškové odchýlky (+ 0,25 
m)  nemajú podstatný význam z hľadiska je funkčnosti a projektovaného objemu. 
 
ZMENA č.7  
Bod  B.11.   rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 

Pôvodný projekt a text rozhodnutia :  
 
11. Recirkulácia priesakovej kvapaliny sa bude uskutočňovať spätným vypúšťaním priesakovej  kvapaliny na 
aktívny povrch telesa I. a II. kazety skládky odpadov podľa potreby z fekálneho vozidla samotným 
prevádzkovateľom skládky odpadov. Alternatívne je moţné vyuţívať aj jestvujúce výtlačné potrubie po obvode I. 
kazety skládky odpadov, kde sa následne na jestvujúce rozstrekovače umiestnia mobilné hadice a voda sa 
dopraví aţ do II. kazety skládky odpadov. Odtiaľ sa bude mobilným rozstrekovačom skrápať po povrchu 
skládky. 
 

Zmena stavby pred dokončením :  

Na recirkuláciu priesakových vôd sa okrem fekálneho vozidla vyuţije aj jestvujúce výtlačne potrubie okolo I. 

kazety a jestvujúce čerpadlo sa prepojí s novou čerpacou šachtou priesakových vôd. 
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ZMENA č.8    
Bod  B.12.   rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 

Pôvodný projekt a text rozhodnutia :  
 
12. Na odvádzanie vôd z povrchového odtoku a prívalových vôd z okolia skládky odpadov bude vybudovaný v 
SO 02 Záchyt povrchových vôd, ktorý funkčne nadväzuje na existujúci obvodový rigol I. kazety skládky 
odpadov, ktorý bude pozostávať z nasledovných objektov: 
02.1 horný rigol (pôvodný), 02.2 dolný rigol (prebudovaný), 02.3 cestná priekopa (nová), 02.4 priekopy pri nádrţi 
(nová). Novovybudovaný dolný obvodový rigol funkčne nadväzuje na pôvodný SO-06 „Odvodnenie povrchových 
vôd“ z I. kazety skládky odpadov, ktorý uţ bol vybudovaný po severnom obvode prístupovej cesty a 
skolaudovaný v júni 1996.  
V tejto II. etape výstavby dôjde k odstráneniu jeho poškodených časti a nahradeniu novým úsekom po severnej 
a západnej časti stavebnej parcely- od dolnej hrádze I. kazety aţ po vstupnú bránu a zaústenie do potoka. 
Odvedenie takto zachytených vôd z povrchového odtoku z okolia skládky bude realizované cez lapač splavenín 
a následne krytým kanálom pod cestou do potoka. 
 

Zmena stavby pred dokončením :  
Na záchyt povrchových vôd z okolia skládky boli opravené jestvujúce rigoly podľa PD. V úsekoch rigolu, kde boli 
totálne poškodené betónové tvárnice boli nahradené novými ţľabovkami tak, aby zráţková voda z okolia 
skládky bola bezpečné odvádzaná mimo areál skládky. 
 
Oproti PD došlo k miernej zmene v zaústení dolného rigolu 02.2 pri dolnej bráne. Namiesto potrubia pod cestou 
pri bráne a vyústenia do potoka tesne pri oplotení skládky pokračuje rigol popri príjazdovej ceste aţ k zákrute, 
kde vyuţíva jestvujúci betónový priepust a zaúsťuje do potoka na druhej strane cesty.  
 
ZMENA č.9  
Bod  B.13.    rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 

Pôvodný projekt a text rozhodnutia :  
 
13. Na skladovanie pohonných hmôt pre kompaktor a ďalšie zariadenia prevádzky skládky bude vyuţívaný 
ekosklad, ktorý bude umiestnený na hornej hrádzi pri nájazdovej rampe do II. kazety skládky odpadov. Tento 
objekt bude zároveň slúţiť na dočasné zhromaţďovanie aj ostatných nebezpečných odpadov, vznikajúcich 
počas prevádzkovania skládky odpadov (handry, filtre, obaly od NO...) pred ich zneškodnením. Jedná sa o 
typizovaný výrobok firmy MEVAKO s potrebnými atestmi na skladovanie ekologicky škodlivých látok a 
nebezpečných odpadov 

 
Zmena stavby pred dokončením :  
Navrhovaný EKO SKLAD je  umiestnený vo vstupnej časti areálu skládky tesne pri očisťovacej ploche z dôvodu 
lepšej dostupnosti. 
 
ZMENA č.10 
Bod  B.14.  rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 

Pôvodný projekt a text rozhodnutia :  
 
14. V súlade s poţiadavkou STN 83 8102 bude pre vozidlá opúšťajúce areál skládky odpadov vybudované 
zariadenie na očisťovanie kolies vozidiel realizované v SO 11 Očisťovacia plocha vozidiel, umiestnené medzi 
nájazdovou rampou do kazety II. a panelovou cestou vedúcou  po severnom okraji I. kazety, v mieste výjazdu 
na spevnenú cestu. Konštrukčne sa jedná o betónovú plochu o rozmeroch 12,0 x 3,5 m s pozdĺţnym sklonom 
cca 5 %, po obvode osadenou obrubníkom AB, ktorá bude opatrená izolačným vodo nepriepustným poterom 
(SIKA). Hrubé  nečistoty zachytené na vozidle budú mechanický očistené do vane a následne zneškodnené na 
skládke odpadov. 
 

Zmena stavby pred dokončením :  
Očisťovacia plocha vozidiel bola vybudovaná taktieţ v dolnej - vstupnej časti areálu skládky. Konštrukčné 
riešenie bolo realizované v súlade s PD, na zachytávanie znečistenej zráţkovej vody z očisťovacej plochy bola 
vybudovaná nepriepustná záchytná jímka. 
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ZMENA č.11 
Bod  B.17.   rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 
Pôvodný projekt a text rozhodnutia :  
 

17. Za účelom monitorovania vplyvu skládky odpadov na podzemné vody bude realizovaný monitorovací 
systém skládky odpadov v rámci SO 09 Monitorovací systém v smere prúdenia podzemných vôd. Monitorovací 
vrt PV-3 pod skládkou odpadov je existujúci vrt z etapy geologického prieskumu v roku 2010. Realizované budú 
2 nové vrty: vrt PM-1 ako referenčný bude umiestnený na poli nad skládkou nad jestvujúcim prameňom v 
nadmorskej výške cca 360 mnm. Vrt pod skládkou PM-2 bude umiestnený cca 200 m od dolnej hrádze skládky 
medzi príjazdovou cestou a potokom. Predpokladaná hĺbka vrtov je do 10 m, resp. 2,0 m pod narazenú hladinu 
podzemnej vody. Výstroj vrtu bude štandardná ako u klasických monitorovacích vrtov - PVC paţnicou a 
chránená oceľovou chráničkou 1,5 m nad úroveň terénu. 
 
Zmena stavby pred dokončením :  
Monitorovací systém skládky je  oproti PD upravený nasledovne:  
 
Monitorovací systém skládky je realizovaný nasledovne :  namiesto referenčného vrtu PM-1 nad skládkou bude 
vyuţívaná vzorka vody zo studničky nad skládkou (zmena oproti PD).  
Vrt PM-2 a vrt PM-3 je zrealizovaný podľa schválenej PD.  
Na sledovanie kvality podzemných vôd v rámci prevádzky skládky budú slúţiť  tieto kontrolné miesta :  
 

    -  prameň = studnička nad skládkou PM1,  vrt  PM2, vrt PM3  pod skládkou odpadov. 

 
-  namiesto referenčného vrtu PM-1 nad skládkou bude vyuţívaná vzorka vody zo studničky nad skládkou.  
Vrt PM-2 a vrt PM-3 je zrealizovaný podľa schválenej PD.  
Na sledovanie kvality podzemných vôd v rámci prevádzky skládky budú slúţiť  tieto kontrolné miesta :  
 
    -  prameň = studnička nad skládkou PM1,  vrt  PM2, vrt PM3  pod skládkou odpadov. 

 
 
ZMENA č.12 
 
ČASŤ II. Č.4.2. rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 
Poţadovaná zmena : kapacita a výmera skládky II. Etapa  
 

4.2 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov do naplnenia jej kapacity, 
za dodrţania nasledovných technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov: 
 
Tabuľka č.1  
 

Etapa 
skládky 
odpadov  

Technicko-prevádzkové parametre skládky odpadov 

Rozpätie kót  
Uloţeného odpadu pred 
uzavretím a rekultiváciou  

Rozpätie kót povrchu 
skládky odpadov po jej 
uzavretí  
a rekultivácii  

Výmera etapy  

 
I. kazeta 

 
345,32 – 349,62 m.n.m. 

 
347,00-351,30 m.n.m 

 
4 836,0 m

2 

 

 
II. kazeta 

 

 
347,66 – 366,40 m.n.m 

 
349,34 – 368,08 m.n.m 

 
11 044,0 m

2
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ZMENA č.13  
podľa 39/2013 Z. z.  - Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  (v znení č. 484/2013 Z. z., 58/2014 Z. z.) 
 
Pôvodný text rozhodnutia : 
 
Skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami   
 
poţadovaná  ZMENA ROZHODNUTIA IPKZ: 
 
 V celom texte zmeny rozhodnutia integrovaného povolenia ţiadame zmenu v texte : nahradiť text  

"nebezpečné látky"  podľa novely zákona o vodách NR SR č.364/2004 Z.z. (novela NR SR  č. 409/2014 Z.z.) 
výrazom "znečisťujúce látky". 

 
 

2. Porealizačné zameranie stavby  
(Ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného 
operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby,  pri podzemných  sieťach technického vybavenia ešte pred 
zakrytím.)  
 

"Technicko geodetická dokumentácia" - vytyčovací náčrt a porealizačné zameranie stavby - vypracoval  
firma GEP - Štefan Varga , 080 05 Prešov, Boţeny Nemcovej č.12  
-  samostatná príloha k ţiadosti pre SIŢP 
 
 

3. Geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností   
(tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby). 
 

Geometrický plán - nedošlo k zmene, je vypracované porealizačné zameranie stavby.  
 
 

4. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 
orgánov štátnej správy. 
 
INÉ ROZHODNUTIA  a vyjadrenia orgánov štátnej správy a samosprávy 
 
1. Obec Papín - SO 04  vnútroskládková komunikácia a plochy , -  SO 10 váha   - uţívanie stavby (príloha č.4  
    ţiadosti)  
 
2. Obec Papín - SO 05 oplotenie a brána - uţívanie stavby (príloha č.5 ţiadosti )  
 
3. Obec Papín -  malý zdroj znečisťovania ovzdušia  (príloha č.6 ţiadosti) 
 
4. RUVZ Humenné - záväzné stanovisko - súhlas s návrhom na kolaudáciu stavby  (príloha č.7. ţiadosti) 
 
 

5. Ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyţiadal, napr. doklad o splnení základných 
poţiadaviek na stavby. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nie sú  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" 
okres Humenné 

Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. 
so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice 

 

Ţiadosť -  návrh na vydanie kolaudačného 
rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia  

 
 

 

Počet výtlačkov :   
  
Strana 15 z 29 
 
 

 
Vyhodnotenie podmienok na uskutočnenie stavby, uloţených v podmienkach v časti I. 
povolenia na uskutočnenie stavby,  integrovaného povolenia  SLOVENSKÁ INŠPEKCIA 
ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA,  Inšpektorát ţivotného prostredia Košice  Rumanova č.14, 040 53 
Košice, 
Rozhodnutie číslo : SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 
Podmienky stavebného povolenia na uskutočnenie stavby 
 

Podmienka povolenia :  
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Geosofting, spol. s 
r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov, pod archívnym číslom 31-11-02 spracovanej autorizovaným stavebnými 
inţiniermi Jozefom Onuferom, č. osvedčenia 3508*TZ*A2 a 3508*TZ*2-2 a Ing. Viliamom Gondom, č. 
osvedčenia 1694*A*3-2, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre 
stavebníka a obec Papín. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez 
predchádzajúceho povolenia IŢP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad). 
Vyhodnotenie : splnené, o zmeny sme poţiadali touto ţiadosťou  
 
Podmienka povolenia :  
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby oprávnenou 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. 
Vyhodnotenie : splnené   firma GEP - Štefan Varga , 080 05 Prešov, Boţeny Nemcovej č.12  
 
Podmienka povolenia :  
3. Napojenie stavby na elektrickú energiu bude zabezpečené cez elektrocentrálu, úţitková voda bude dováţaná 
v cisternách a uskladňovaná v podzemnom vodojeme o objeme 9 m

3
 a pitná voda bude dováţaná balená. 

Vyhodnotenie : splnené    
 
Podmienka povolenia :  
4. Stavebník je povinný v prípade napojenia stavby na elektrickú energiu z jestvujúceho rozvádzača elektrickej 
energie ako aj napojenia stavby z jestvujúceho prameňa umiestneného nad areálom skládky odpadov poţiadať 
IŢP Košice o zmenu integrovaného povolenia. 
Vyhodnotenie :  nebolo potrebné realizovať     
 
Podmienka povolenia :  
5. 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.  
Vyhodnotenie : splnené    
 
Podmienka povolenia :  
6. 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 môţe dôjsť k ohrozeniu ţivota 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 poţiarnej ochrany, 
c) umoţňovalo bezpečné uloţenie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov 
a umiestnenie zariadenia staveniska, 
d) umoţňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, 
e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu, 
f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj 
ochrana ţivotného prostredia podľa osobitných predpisov. 

Vyhodnotenie : splnené    
 
Podmienka povolenia :  
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môţe 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 na IŢP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 
dní po jeho určení, súčasne predloţiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáţe, ţe 
má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim. 
Vyhodnotenie : splnené    
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Podmienka povolenia :  
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŢP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia. 
Vyhodnotenie : splnené    
 
Podmienka povolenia :  
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 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. 

Vyhodnotenie : splnené    
 

Podmienka povolenia :  
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodrţiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach, nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
poţiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. 
Vyhodnotenie : splnené    
 
Podmienka povolenia :  
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný 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. 
Vyhodnotenie :  neevidujeme ţiadne škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku    
 
Podmienka povolenia :  
12. Stavebník môţe na výstavbu pouţiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné 
výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení 
neskorších právnych predpisov) vhodné na pouţitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola 
po dobu predpokladanej ţivotnosti stavby  zaručená jej poţadovaná mechanická pevnosť a stabilita, poţiarna 
bezpečnosť, hygienické poţiadavky, ochrana zdravia a ţivotného prostredia a bezpečnosť pri uţívaní. 
Vyhodnotenie : splnené    
 
Podmienka povolenia :  
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodrţiavať ustanovenia § 48 aţ § 53 stavebného zákona o 
všeobecných technických poţiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŢP SR 
č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických poţiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických poţiadavkách na stavby uţívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie (ďalej len vyhláška „MŢP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia STN vzťahujúce sa na predmetnú 
stavbu. 
Vyhodnotenie : splnené    
 
Podmienka povolenia :  
14. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt. 
Vyhodnotenie : splnené    
 
Podmienka povolenia :  
15. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach dodrţiavať povinnosti 
vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
Vyhodnotenie : splnené    
 
Podmienka povolenia :  
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodrţiavať ustanovenia zákona č. 
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych 
predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických 
noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami. 
Vyhodnotenie : splnené    
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Podmienka povolenia :  
17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia na uskutočnenie stavby 
overená IŢP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho staveného 
dohľadu. 
Vyhodnotenie : splnené    
 
Podmienka povolenia :  
18. Stavebník je povinný umoţniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať 
na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŢP Košice 
závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a ţivoty či zdravie osôb. 
Vyhodnotenie : splnené    
 
Podmienka povolenia :  
19. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka aţ do skončenia stavebných prác na stavbe. 
Stavebný denník musí obsahovať všetky dôleţité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z 
vykonaných kontrolných skúšok. 
Vyhodnotenie : splnené    
 
Podmienka povolenia :  
20. Stavebník je povinný v zmysle záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov č. PO-13/652-
02/1410/Ha zo dňa 13.02.2013 v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona oznámiť kaţdý 
nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo 
nezničil ako aj v predstihu dvoch týţdňov ohlásiť začiatok zemných prác Krajskému pamiatkovému úradu 
Prešov. 
Vyhodnotenie : splnené    
 
Podmienka povolenia :  
21. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodrţať ochranné pásmo 10 m na obe strany od krajného 
vzdušného elektrického vedenia VN 22 kV. 
Vyhodnotenie : splnené    
 
Podmienka povolenia :  
22. Stavebník je povinný dokončiť stavbu nasledovne: 
Stavebné objekty: 
- SO 01 Príprava územia, SO 02 Záchyt povrchových vôd, SO 05 Oplotenie a brána, SO 06 Objekt vstupnej kontroly, SO 07 
Ţumpa a splaškové vody, SO 08 Úţitkový vodovod, SO 09 Monitorovací systém, SO 11 Očisťovacia plocha vozidiel, SO 12 
Kazeta č. II, SO 13 Nádrţ priesakových vôd, SO 14 Recirkulácia priesakových vôd a SO 16 Sadové úpravy v termíne do 
30.11.2014, - SO 15 Uzavretie skládky a záverečná rekultivácia v termíne do 6 mesiacov po ukončení prevádzkovania II. 
kazety skládky odpadov, - SO 17 Rekultivácia I. kazety skládky v termíne do 6 mesiacov po ukončení prevádzkovania I. 
kazety skládky odpadov. 

Vyhodnotenie : SO 05 - Obec Papín - uţívacie povolenie,  SO 08 - nebol zrealizovaný (pre uţívanie 
skládky nie je potrebný)      
 

Podmienka povolenia :  
23. Dokončenú stavbu môţe stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona uţívať len na základe 
písomnej ţiadosti stavebníka o vydanie rozhodnutia IŢP Košice o zmene integrovaného povolenia, ktorej 
súčasťou budú: 
a) konania podľa § 3 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole  znečisťovania ţivotného 
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), 
b) prílohy určené v § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a doklady určené v § 17 a § 18 vyhlášky MŢP SR č. 453/2000 
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Vyhodnotenie : splnené, poţiadané o vydanie kolaudačného rozhodnutia     
 
Podmienka povolenia :  
24. Na konaní o uvedení stavby do uţívania stavebník predloţí stavebný denník. 
Vyhodnotenie : stavebný denník bude predloţený pri ústnom konaní     
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Podmienka povolenia :  
25. V ţiadosti o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude kolaudačné rozhodnutie stavby, 
stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad 
Papín“ oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŢP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí doklady 
podľa § 17 vyhlášky MŢP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
[doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (mieru zhutnenia minerálneho tesnenia, zabudovanej zeminy, 
kvalita pouţitej zeminy na minerálne tesnenie), doklady o overení poţadovaných vlastností výrobkov, certifikáty 
preukázania zhody pouţitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, plán pokládky fólie s 
očíslovaním zvarov, skúšky zvarov, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú bezpečnú 
prevádzku, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy k vydaniu kolaudačného rozhodnutia] a zdokladuje 
splnenie podmienok integrovaného povolenia uvedených v časti „Podmienky stavebného povolenia na 
uskutočnenie stavby“. 
Vyhodnotenie : splnené    
 
Podmienka povolenia :  
26. Najneskôr k ústnemu pojednávaniu vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavebník predloţí doklady 
vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŢP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona. 
Vyhodnotenie : splnené    
 
Podmienka povolenia :  
27. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca 
platnosť v časti I. Podmienky stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby, ak sa so stavbou „Skládka pre 
nie nebezpečný odpad Papín“ nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. 
Vyhodnotenie : splnené    
 
 

I.)  INFORMÁCIE K ŢIADOSTI - NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA A 
     ZMENY INTEGROVANÉHO POVOLENIA  

 
1 Názov prevádzky 

podľa platného 
integrovaného 
povolenia 

"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" 
okres Humenné 
Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. 
so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice 

2 Číslo platného 
integrovaného 
povolenia 

 
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA,  Inšpektorát ţivotného prostredia 
Košice Rumanova č.14, 040 53 Košice, 

Rozhodnutie číslo : Číslo: 833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 

3 
 
 
 

 
 

Hodnotenie vplyvov 
na ţivotné prostredie 
zmenou zariadenia 

Obvodný úrad ţivotného prostredia v Humennom rozhodnutím č. A/2008/01292-
007-GK zo dňa 30.12.2008 určil, ţe navrhovaná činnosť „Skládka Papín – II. 
etapa výstavby skládky sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
(rozhodnutie - príloha ţiadosti o stavebné povolenie)  
 

4 Existujúci povolený 
stav podľa 
rozhodnutia  

stavba pred vydaním kolaudačného rozhodnutia SIŢP IŢP Košice  
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J.) STRUČNÉ ZHRNUTIE ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÝM 
     SPÔSOBOM NA ÚČELY ICH ZVEREJNENIA 
 
Stavebník a prevádzkovateľ :  
EKOS PLUS Košice s.r.o. 
so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice 
 
"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" 
okres Humenné 
 
Miesto stavby :   
Katastrálne územie: Papín  
 

Stavba  umiestnená na pozemkoch parcelné č. KN-C 934/6, 935/8, 935/9 a 935/10, v katastrálnom území 
Papín, ku ktorým má EKOS PLUS Košice s.r.o., Omská 29, 040 01 Košice (ďalej len „stavebník“) v zmysle § 
139 ods. 1 stavebného zákona iné právo na základe nájomnej zmluvy spísanej dňa 18.09.2012 medzi 
stavebníkom a vlastníkom týchto pozemkov Mgr. Luciou Fúrovou, bytom Polárna 2, 040 12 Košice a na 
pozemku parcelné č. KN-C 935/11, v katastrálnom území Papín, ktorá je vo vlastníctve EKOS PLUS Košice 
s.r.o., Omská 29, 040 01 Košice na základe výpisu z listu vlastníctva č. 1364, vyhotoveného Správou katastra 
Humenné dňa 14.09.2012. 
 
Stavba „Skládka pre nie nebezpečný odpad Papín“ sa podľa predloţenej a overenej projektovej dokumentácie 
člení na nasledovné stavebné objekty, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím  povoľuje: 
 

Stavebné objekty: 
SO 01 Príprava územia 
SO 02 Záchyt povrchových vôd 
SO 06 Objekt vstupnej kontroly 
SO 07 Ţumpa a splaškové vody 
SO 09 Monitorovací systém 
SO 11 Očisťovacia plocha vozidiel 
SO 12 Kazeta č. II 
SO 13 Nádrţ priesakových vôd 
SO 14 Recirkulácia priesakových vôd 
SO 15 Uzavretie skládky a záverečná rekultivácia 
SO 16 Sadové úpravy 
SO 17 Rekultivácia I. kazety skládky 
 
Súčasťou stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Papín“ sú aj stavebné objekty SO 04  Vnútro skládkové 
komunikácie a plochy a SO 10 Váha, a SO 05 Oplotenie a brána,  ktorých uskutočnenie je  povolené  obcou 
Papín, špeciálnym stavebným úradom pre pozemné komunikácie. Objekt SO 08 nebol zrealizovaný, z dôvodu, 
ţe bolo prijaté iné technické riešenie. Voda pre sociálne a úţitkové účely bude dováţaná a akumulovaná v 
podzemnom betónovom zásobníku vody objemu 9,0 m

3
. Pracovníkom prevádzky bude dováţaná pitná voda, 

resp. budú zásobovaní stolovou vodou.  
 
Účelom uskutočnenia stavby je vybudovanie novej kazety č. II skládky nie nebezpečných odpadov o 
projektovanej kapacite 96 512 m

3 
 v priestore jestvujúcej skládky odpadov v súlade s poţiadavkami platných 

právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva a rekultivácia jestvujúcej I. kazety skládky nie 
nebezpečných odpadov. 
 
Stavba je  uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Geosofting, spol. s r.o., 
Solivarská 28, 080 05 Prešov, pod archívnym číslom 31-11-02 spracovanej autorizovaným stavebnými 
inţiniermi Jozefom Onuferom, č. osvedčenia 3508*TZ*A2 a 3508*TZ*2-2 a Ing. Viliamom Gondom, č. 
osvedčenia 1694*A*3-2, overenej SIŢP , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a 
obec Papín.  
Zmeny stavby sú predmetom ţiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia.  
 
Súčasťou „prevádzkového poriadku zariadenia“ je  zoznam odpadov, ktoré budú prijímané na "Skládku nie 
nebezpečných odpadov" Papín.  
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K.)  OZNAČENIE  ÚČASTNÍKOV  KONANIA,  
ktorí sú prevádzkovateľovi známi, označenie orgánu cudzieho štátu (ďalej len „cudzí dotknutý orgán“), ak nová 
prevádzka alebo podstatná zmena v činnosti prevádzky má alebo môţe mať negatívny vplyv na ţivotné 
prostredie tohto štátu. 
 

Zoznam známych účastníkov kolaudačného konania :  
 

1.  EKOS PLUS Košice s.r.o.  
2.  Obec Papín,  
3.  Jozef Onufer, Geosofting, spol. s r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov 
4.  Ing. Viliam Gonda, 082 33 Chmiňany 92 
5.  Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 6, 811 04 Bratislava 
6.  Mgr. Lucia Fúrová, Polárna 2, 040 12 Košice 
 
Pôvodní účastníci stavebného konania :  
-  Michal Kucer, 067 33 Papín 88 
-  Ing. Dáša Horodníková, ul. 1.mája 6, 066 01 Humenné 
-  Ing. Jana Horodníková, Jesenná 7, 040 01 Košice 
 
uţ nie sú účastníkmi kolaudačného konania. V priebehu realizácie stavby došlo k odkúpeniu pozemkov 
zo strany Mgr. Lucii Fúrovej a ich zlúčeniu (parcela č. C 936, LV1333). 
 
Vlastníci pozemkov, ktorých práva môţu byť povolením stavby dotknuté :  
nie sú. 
V prílohe č. 49. Kópia „Rozsudku Slovenskej republiky“  Okresného súdu Humenné   
 
 
 

L.) NÁVRH  NA  VYDANIE  KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA A ZMENY INTEGROVANÉHO  
     POVOLENIA  
 

1. Základný údaj  
 

1. Druh ţiadosti Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny povolenia 
prevádzky  
"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN"  
okres Humenné 
umiestnenej na pozemkoch č. KN-C 934/6, 935/8, 935/9 , 935/10 a 
935/11 v kat. území Papín, 
 
Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. 
so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice 
 

 
 
 

x 

 
2. Zoznam súhlasov a povolení,  o ktoré sa v rámci návrhu na vydanie kolaudačného povolenia ţiada :   
 

2.1. Druh ţiadosti Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny povolenia 
prevádzky  
 

x 

§3  ods.3  písm. c) bod 1  zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ  konanie o : 

Udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia „Skládka odpadov II. 
kazeta“ na zneškodňovanie odpadov, okrem spaľovní odpadov a zariadenia 
na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov 
a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných 
odpadov  

 
x 

§3 ods.4  - zmena stavby pred jej dokončením  
zmena stavebného objektu SO 015 – uzavretie skládky a záverečná 
rekultivácia, vrátane výpočtu „ÚFR“ 
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§3  ods.3  písm.c) bod 6  zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ v oblasti 
odpadov) konanie o : 
6. udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 
zneškodňovanie odpadov (I. a II. kazeta), vrátane zoznamu odpadov, ktorý 
tvorí prílohu č.2 ţiadosti  

 
x 

§3 ods.3 písm. f) bod 1 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ  - v oblasti 
ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov na  
- začatie kolaudačného konania a konania o zmene v uţívaní stavby alebo 
prevádzky, 

 
x 

§3 ods.3 písm.h) bod 2 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ - v oblasti 
stavebného konania konanie o :  
vydanie vyjadrenia k vydaniu kolaudačného rozhodnutia - orgán ochrany 
prírody a krajiny  

 
x 

§3 ods.4 zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ  - v oblasti stavebného 
konania konanie o :  
-  vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu : 
"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" 
okres Humenné, umiestnenej na pozemkoch č. KN-C 934/6, 
935/8, 935/9 , 935/10 a 935/11 v kat. území Papín, 
 

Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. 
so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice 
 

-  a schválenie zmien vykonaných na predmetnej stavbe, vrátane vypustenia 
stavebného objektu  SO 08  - úţitkový vodovod (nebolo potrebné realizovať) 

 
 
 
 
x 

  INÉ :  
vykonať opravu v texte rozhodnutia na strane 2  
pôvodný text :  
povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd 
podľa § 8 ods. 2 písm. b)  bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 
nový text :  
b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd 
1.3. na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd  
bezmenného potoka, ktorý zaúsťuje pod skládkou odpadov do 
Vršakovského potoka, ktorý pravostranne zaúsťuje do riečky UDAVA 
v obci Papín.  
 

Stanovený riečny km -  vyústenia vôd z povrchového odtoku  :  
odborný  odhad  v teréne  je riečny km  1,4.    
Vody z povrchových vôd budú pred ich vypustením zbavené 
plávajúcich nečistôt – osadením oceľového roštu   

 

 
 

x 

  INÉ : 
Ţiadame aj o zmenu podmienok rozhodnutia SIŢP č.833-
8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 v nasledovných bodoch 
rozhodnutia :  
 

Časť II.bod 7 rozhodnutia  
 

časť III.bod 4.4. rozhodnutia  
 

podľa poţiadavky uvedenej v časti 2.3. tejto ţiadosti  

 
 
 
 

x 

  INÉ   
 

Pôvodný text rozhodnutia : 
 

Skladovanie a zaobchádzanie so škodlivými látkami   
 

poţadovaná  ZMENA ROZHODNUTIA IPKZ: 
 

V celom texte zmeny rozhodnutia integrovaného povolenia ţiadame zmenu 
v texte : nahradiť text  "nebezpečné látky"  podľa novely zákona o vodách 
NR SR č.364/2004 Z.z. (novela NR SR  č. 409/2014 Z.z.) výrazom 
"znečisťujúce látky". 

 

 
 
 
 

x 
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2.2. Zároveň Vás  v zmysle § 81 ods.4 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení nesk.predpisov, v 
platnom znení , ţiadame o zmenu stavby pred jej dokončením, ktorá sa týka : 
 
V zmysle § 81 ods.4 stavebného zákona NR SR č.50/1976 Zb. v znení nesk.predpisov, v platnom znení je súpis 
zmien, vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii overenej SIŢP IŢP Košice v 
stavebnom konaní, n a s l e d o v n ý  :  
 
Zmeny stavby oproti pôvodnej projektovej dokumentácii vypracoval :  
Geosofting, spol. s r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov, autorizovaný stavebný inţinier Jozefom Onuferom, č. 
osvedčenia 3508*TZ*A2 a 3508*TZ*2-2. 
 
ZMENA č.1  
Bod  B.1. rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 
Projektovaná kapacita skládky podľa stavebného projektu :  90 000 m

3 

Skutočná kapacita skládky podľa geod. zamerania :                                96 512 m
3 

 
Zmena kapacity skládky vznikla v dôsledku zmeny sklonu svahov dna kazety z dôvodu nepriaznivého 
geologického podloţia, ktoré IGP prieskum neodhalil. Odťaţením nevhodných zemín z podloţia sa mierne 
zvýšila celková kapacita  II. kazety skládky. Matematicky bola vypočítaná reálna kapacita II. Kazety skládky 
96 512 m

3
, čo je o 7,2 % viac, ako bolo uvaţované v projekte (90 052 m

3
) pri štatistickej chybe výpočtov ± 3,0 

%.  
Príloha : Výkaz výmer pre kapacitu II.kazety skládky Papín - vypracoval : Štefan Onufer 30.08.2015  
Výkaz výmer – kapacita II. Kazety skládky Papín podľa priečnych rezov po realizačného zamerania skládky 
Varga Štefan – GEP Prešov. 
 
ZMENA č.2  
Bod  B.4. rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 
Spevnená vnútro skládková komunikácia o šírke 5,0 m bola vybudovaná v súlade s PD od vstupnej brány 
smerom k dolnej hrádzi I. kazety. Jej skutočná dĺţka je  o niečo menšia ako v PD z dôvodu dobrej kvality 
jestvujúcej panelovej cesty, čím došlo k úspore nákladov pri výmene panelov za betónovú cestu.  Nájazdová 
panelová rampa do kazety bola vybudovaná v súlade s PD. 
  
ZMENA č.3  
Bod  B.5.   rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 
Oplotenie skládky je realizované v súlade s PD, bez ostnatého drôtu, výška 1,8 m. Bola doplnená druhá 
dvojkrídlová brána v juhovýchodnom rohu areálu skládky, aby bol moţný vstup na juţnú hrádzu II. kazety 
a dovoz zeminy zo zemníka z dôvodu prekrývania odpadu počas jej prevádzky. 
 
ZMENA č.4  
Bod  B.7.   rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 

Objekt vstupnej kontroly bol realizovaný pomocou iného obytného kontajneru, ako bol uvedený v PD (Fagus) 
ale CONTAINEX. Podobne pôvodne navrhovaná ţumpa na splaškové vody o objeme 24 m

3
 z PP bola 

nahradená betónovou ţumpou o objeme 9 m
3
 . Nádrţ  na úţitkovú vodu je tieţ betónová  o objeme 9 m

3
. 

 

ZMENA č.5  
Bod  B.9. rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 

Do doby zahájenia prevádzky skládky funguje dočasná drenáţ zráţkovej vody z II. Kazety, ktorá je vyvedená do 
eróznej rokliny juţne od skládky. Tesne pred zahájením prevádzky bude táto vetva odtoku uzatvorená a 
zaizolovaná. 
 

ZMENA č.6  
Bod  B.10.  rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 

Nádrţ priesakových vôd bola vybudovaná v súlade s PD. Mierne polohové a najmä výškové odchýlky (+ 0,25 
m)  nemajú podstatný význam z hľadiska je funkčnosti a projektovaného objemu. 
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ZMENA č.7  
Bod  B.11   rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 

Na recirkuláciu priesakových vôd sa okrem fekálneho vozidla vyuţije aj jestvujúce výtlačne potrubie. Jestvujúce 
čerpadlo sa prepojí s novou čerpacou šachtou priesakových vôd. 
 
ZMENA č.8    
Bod  B.12.   rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 

Na záchyt povrchových vôd z okolia skládky boli vybudované a/alebo opravené jestvujúce rigoly podľa PD. 
V úsekoch rigolu, kde boli totálne poškodené betónové tvárnice boli nahradené novými ţľabovkami tak, aby 
zráţková voda z okolia skládky bola bezpečné odvádzaná mimo areál skládky. 
 

Oproti PD došlo k miernej zmene v zaústení dolného rigolu 02.2 pri dolnej bráne. Namiesto potrubia pod cestou 
pri bráne a vyústenia do potoka tesne pri oplotení skládky pokračuje rigol popri príjazdovej ceste aţ k zákrute, 
kde vyuţíva jestvujúci betónový priepust a zaúsťuje do potoka na druhej strane cesty.  
 
ZMENA č.9  
Bod  B.13    rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 

Navrhovaný EKO -sklad bol umiestnený vo vstupnej časti areálu skládky tesne pri očisťovacej ploche z dôvodu 
lepšej dostupnosti. 
 
ZMENA č.10 
Bod  B.14   rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 

Očisťovacia plocha vozidiel bola vybudovaná taktieţ v dolnej - vstupnej časti areálu skládky. Konštrukčné 
riešenie bolo realizované v súlade s PD, na zachytávanie znečistenej zráţkovej vody z očisťovacej plochy bola 
vybudovaná nepriepustná jimka.  
 
ZMENA č.11 
Bod  B.17   rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 
Monitorovací systém skládky je realizovaný nasledovne :  namiesto referenčného vrtu PM-1 nad skládkou bude 
vyuţívaná vzorka vody zo studničky nad skládkou (zmena oproti PD).  
Vrt PM-2 a vrt PM-3 je zrealizovaný podľa schválenej PD.  
Na sledovanie kvality podzemných vôd v rámci prevádzky skládky budú slúţiť  tieto kontrolné miesta :  
 

    -  prameň = studnička nad skládkou PM1,  vrt  PM2, vrt PM3  pod skládkou odpadov. 

 
ZMENA č.12 
ČASŤ II. Č.4.2. rozhodnutia  SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 
 
Poţadovaná zmena : kapacita a výmera skládky II. Etapa  
 

4.2 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov do naplnenia jej kapacity, 
za dodrţania nasledovných technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov: 
 
Tabuľka č.1  

Etapa 
skládky 
odpadov  

Technicko-prevádzkové parametre skládky odpadov 

Rozpätie kót  
Uloţeného odpadu pred 
uzavretím a rekultiváciou  

Rozpätie kót povrchu 
skládky odpadov po jej 
uzavretí  
a rekultivácii  

Výmera etapy  

 
I. kazeta 

 
345,32 – 349,62 m.n.m. 

 
347,00-351,30 m.n.m 

 
4 836,0 m

2 

 

 
II. kazeta 

 

 
347,66 – 366,40 m.n.m 

 
349,34 – 368,08 m.n.m 

 
11 044,0 m

2
 

 

 
 



"Skládka pre nie nebezpečný odpad PAPÍN" 
okres Humenné 

Prevádzkovateľ : EKOS PLUS Košice s.r.o. 
so sídlom Omská č.29, 040 01 Košice 

 

Ţiadosť -  návrh na vydanie kolaudačného 
rozhodnutia a zmeny integrovaného povolenia  

 
 

 

Počet výtlačkov :   
  
Strana 24 z 29 
 
 

 
ZMENA č.13  
podľa 39/2013 Z. z.  - Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  (v znení č. 484/2013 Z. z., 58/2014 Z. z.) 
 
Pôvodný text rozhodnutia : 
 
Skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami   
 
poţadovaná  ZMENA ROZHODNUTIA IPKZ: 
 
 V celom texte zmeny rozhodnutia integrovaného povolenia ţiadame zmenu v texte : nahradiť text  

"nebezpečné látky"  podľa novely zákona o vodách NR SR č.364/2004 Z.z. (novela NR SR  č. 409/2014 Z.z.) 
výrazom "znečisťujúce látky". 

 
 
2.3. Ţiadame aj o zmenu podmienok rozhodnutia SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 
10.04.2013 v nasledovných bodoch rozhodnutia :  
 
Pôvodný text rozhodnutia SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013  
ČASŤ II.7. Objekt vstupnej kontroly, ktorý bude realizovaný v rámci SO 06 Objekt vstupnej kontroly bude 
umiestnený v priestore napravo od váhy s výhľadom na príjazdovú komunikáciu, vstupnú bránu a celý vstupný 
areál. Objekt vstupnej kontroly bude pozostávať z vrátnice, váhovne cestnej váhy, potrebného sociálneho 
zázemia pre obsluhu zariadenia a potreby stráţnej sluţby. Ide o typový výrobok obytný kontajner FAGUS v 
počte 2 ks. Splaškové vody z objektu vstupnej kontroly sú zvedené do nepriepustnej typizovanej ţumpy z PP o 
objeme 24 m3, osadenej do výkopu vedľa objektu vstupnej kontroly. Objem kalov v ţumpe moţno v podstatnej 
miere redukovať aplikáciou beţne predajných BIO-prípravkov. Kvapalný obsah sa bude vyváţať fekálnym 
vozidlom cca 1x štvrťročne na základe zmluvného vzťahu na čistenie do najbliţšej ČOV (Zubné). 
 

Poţadovaná zmena v texte rozhodnutia :  
Vzhľadom na počet pracovníkov prevádzky Skládky odpadov Papín ţiadame zmenu v texte  bodu II.7. 
nasledovne :  
Zmena -   Typový kontajner - iný typ kontajnera dodávateľa CONTAINEX - sanitárny kontajner Typ 20. 
Zmena -   Ţumpa betónová nepriepustná objemu 9,0 m

3 

Zmena - Kvapalný obsah sa bude vyváţať fekálnym vozidlom podľa potreby.  
 
Pôvodný text rozhodnutia SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013  
II. Podmienky povolenia - strana 15 rozhodnutia :  
4.4 Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností: 
- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu, 
- zapácha, 
- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm, 
- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zloţky, 
- zodpovedá komunálneho odpadu, 
po zhutnení prekryť materiálmi na prekrývanie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m. 
 

Poţadovaná zmena v texte rozhodnutia :  
Vynechať " vyššie uvedenú podmienku povolenia, z dôvodu :  
Obsluha skládky nevie zisťovať percentuálne zastúpenie biologického materiálu, veľkosť zŕn a ich % zastúpenie 
v odpade.  
Podmienka rozhodnutia je v praxi nereálna.   
Zároveň pod pojmom komunálny odpad rozumieme aj drobný stavebný odpad, ktorý ale nie je uţ potrebné 
prekrývať, lebo sa jedná o zloţku, ktorú samotnú je moţné vyuţiť na prekrytie skládky odpadov.  
 
Pôvodný text rozhodnutia SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 na  
strane 2 - stavebné objekty , 
strane 7 bod 22  
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Poţadovaná zmena :  
Ţiadame vypustiť stavebný objekt 08 - úţitkový vodovod , z dôvodu, ţe tento objekt nebol realizovaný.  
 
 
Voda pre sociálne a úţitkové účely bude dováţaná a akumulovaná v podzemnom betónovom zásobníku vody 
objemu 8,0 m

3
. Pracovníkom prevádzky bude dováţaná pitná voda, resp. budú zásobovaní stolovou vodou.  

  
Pôvodný text rozhodnutia SIŢP č.833-8610/2013/Mil,Wit/571480112 zo dňa 10.04.2013 na  
strane 2 - stavebné objekty , 
strane 7 bod 22  
 
Poţadovaná zmena :  
Ţiadame vypustiť stavebný objekt 08 - úţitkový vodovod , z dôvodu, ţe tento objekt nebol realizovaný.  
Voda pre sociálne a úţitkové účely bude dováţaná a akumulovaná v podzemnom betónovom zásobníku vody 
objemu 9,0 m

3
. Pracovníkom prevádzky bude dováţaná pitná voda, resp. budú zásobovaní stolovou vodou.  

 
Súčasťou stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Papín“ sú aj stavebné objekty SO 04  Vnútro skládkové 
komunikácie a plochy a SO 10 Váha, a SO 05 Oplotenie a brána,  ktorých uskutočnenie je  povolené  obcou 
Papín, špeciálnym stavebným úradom pre pozemné komunikácie. Objekt SO 08 nebol zrealizovaný, z dôvodu, 
ţe bolo prijaté iné technické riešenie. Voda pre sociálne a úţitkové účely bude dováţaná a akumulovaná v 
podzemnom betónovom zásobníku vody objemu 9,0 m

3
. Pracovníkom prevádzky bude dováţaná pitná voda, 

resp. budú zásobovaní stolovou vodou.  
 
 

M.)  DOPLNENIE ŢIADOSTI  
 

Na základe vydaného rozhodnutia SIŢP IŢP Košice, ktorým bolo prerušené konanie vo veci 
vydania zmeny integrovaného povolenia, pod číslom 8244-38170/57/2015/Wit,Hut/ 
571480112/PK zo dňa 15.12.2015 dopĺňame našu ţiadosť nasledovne :  
 
1. Konanie podľa § 3 ods.3 písm. c) bod 1 zákona č.39/2013 – ţiadosť sme doplnili na strane č.3 a č.19  
    ţiadosti  
 
2.  Betónový zásobník na vodu má objem 9 m

3
  - ţiadosť sme opravili na strane 7 a 18 ţiadosti  

 
3.  Výmera celkovej plochy II. Kazety po vykonaných zmenách je 11 044 m

2
  

      Príloha č.42. Štefan Varga – geodetické práce – výmera plochy skládky odpadov II. Etapa porealizačné  
      zameranie  
 
4.  Zmena v bode č.4.2. časť II. Povolenia IPKZ  
 

4.2 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov do naplnenia jej kapacity, za dodrţania 
nasledovných technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov: 
 
Tabuľka č.1  
 

Etapa 
skládky 
odpadov  

Technicko-prevádzkové parametre skládky odpadov 

Rozpätie kót  
Uloţeného odpadu pred 
uzavretím a rekultiváciou  

Rozpätie kót povrchu 
skládky odpadov po jej 
uzavretí  
a rekultivácii  

Výmera etapy  

 
I. kazeta 

 
345,32 – 349,62 m.n.m. 

 
347,00-351,30 m.n.m 

 
4 836,0 m

2 

 

 
II. kazeta 

 

 
347,66 – 366,40 m.n.m 

 
349,34 – 368,08 m.n.m 

 
11 044,0 m

2
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5. Charakteristika územia skládky odpadov,  vrátane hydrogeologických a inţinierskogeologických 
charakteristík. 
 
Charakteristiku územia vypracoval Ing. Hrabčák  a tvorí prílohu č.43 ţiadosti . 
 
 
6. Návrh rozsahu monitoringu tvorby skládkových plynov, vrátane určenia miest pre I. a II. Etapu  
 
Komunálny odpad je známy svojou produkciou bioplynu , ktorá závisí od viacerých faktorov – zloţenia odpadu, 
veku odpadu,  jeho vlhkosti, stupňa zhutnenia , teploty a pod. Pri tvorbe LFG je z hľadiska vyuţitia podstatné 
mnoţstvo metánu. 
Metán je spolu s oxidom uhličitým hlavnou zloţkou skládkového plynu vznikajúceho anaeróbnym rozkladom 
organickej hmoty odpadu. Halogénové uhľovodíky sa uvoľňujú z odpadov predovšetkým zo zbytkov farieb, 
rozpúšťadiel a odmasťovadiel. Sírovodík v skládkovom plyne je silne korózny. Obsah H2S je v skládkovom 
plyne v  zanedbateľnom mnoţstve.  
Skládkový plyn sa začína tvoriť podľa publikovaných údajov  aţ pri minimálnej hĺbke odpadu 3-5 m a dokonalom 
zhutnení, keď uţ vzdušný kyslík nemá prístup do hlbších partií odpadu. Voda ako nosič baktérií napomáha k ich 
roznášaniu po celom telese odpadu a svojou teplotou a rozpustnými látkami zároveň podporuje rast týchto 
baktérií. 
Manuál US EPA (project LMOP) uvádza kritéria pre potencionálneho kandidáta na komerčné vyuţitie 
skládkového plynu nasledovné: 

- Viac ako 1 000 000 ton komunálneho odpadu 
- Hrúbka telesa minimálne 9 m 
- Ročný úhrn zráţok nad 600 mm 
 
Monitorovanie emisií – tvorba skládkových plynov  
Navrhujeme  monitorovať skládkové plyny v súlade s vydaným integrovaným povolením č. 833-8610/2013/Mil, 
Wit/571480112 a to nasledovne: 

1. Monitorovanie sa bude vykonávať 2 krát v roku a to v jarnom a jesennom období, vonkajšia teplota 
pritom nesmie klesnúť pod 5 ºC. 

2. Počas merania musí byť zaznamenaná teplota a atmosférický tlak. 
3. Pri meraní skládkového plynu musia byť stanovené objemové koncentrácie CH4, CO2, O2, H2S a H2. 
4. Monitorovať sa bude: 

I. Kazeta I : v 6 bodoch umiestnených v strede pomyslených plôch o pribliţne podobnej veľkosti tak 
ako je to znázornené v prílohe č.1. 

II. Kazeta II: v 9 bodoch umiestnených v strede pomyslených plôch o pribliţne podobnej veľkosti tak 
ako je to znázornené v prílohe č.1. 

5. LFG sa bude odoberať pomocou prenosných perforovaných sond, ktoré sa budú zaráţať do hĺbky 0,7 
aţ 1,5 m. 

6. Z merania bude vyhotovený v protokol v ktorom budú uvedené minimálne následné informácie: 
o Názov skládky (kazety) 
o Názov organizácie a personál 
o Čas a dátum merania 
o Pouţitý prístroj(e) na meranie 
o Koncentrácia meraných zloţiek 
o Teplota a atmosférický tlak 
o Prípadné ďalšie dôleţité skutočnosti 
o Nákres rozmiestnenia meraných bodov  

 
 

MONITOROVANIE EMISIÍ DO OVZDUŠIA – TVORBA  SKLÁDKOVÝCH PLYNOV 
 
1. Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloţenia skládkového plynu diskontinuálnym periodickým meraním 
jeho zloţenie zo samotného telesa skládky odpadov. 
 
2. Prevádzkovateľ  zabezpečí  meranie zloţenia skládkového plynu  2 krát ročne v jarnom a jesennom období, 
vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C a súčasne musia byť sledované teplota a atmosférický tlak. 
Po zistení tvorby skládkového plynu v technicky spracovateľnom mnoţstve,  prevádzkovateľ  poţiada o zmenu 
podmienok monitorovania skládkového plynu. 
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3. Pri meraní zloţenia skládkového plynu musia byť stanovené objemové koncentrácie CH4, CO2,  O2, H2S a 
H2. 

 
Príloha č. 44 - Rozmiestnenie monitorovacích bodov 
 
 
7. Výsledky analýzy kvality podzemných vôd z nových monitorovacích vrtov, ktoré budú slúţiť ako  
    referenčné hodnoty na vyhodnocovanie výsledkov priebeţne vykonávaného monitoringu.  
 
    Výsledky sme predloţili v ţiadosti – doplnení  zo dňa  24.11.2015.  
 
8.  Projekt  uzavretia a rekultivácie skládky odpadov a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.  
     Príloha č. 45  ţiadosti.  
 
9. Opis výustného objektu, jeho lokalizácia, riečny km na toku, názov toku do ktorého budú vody  
    z povrchového odtoku vypúšťané  
 
Na záchyt povrchových vôd z okolia skládky boli vybudované a opravené jestvujúce rigoly podľa projektovej 
dokumentácie (PD). V úsekoch rigolu, kde boli totálne poškodené betónové tvárnice  boli  nahradené novými 
ţľabovkami tak, aby zráţková voda z okolia skládky bola bezpečné odvádzaná mimo areál skládky. 
 
Oproti PD došlo k miernej  zmene v zaústení dolného rigolu 02.2 pri dolnej bráne. Namiesto potrubia pod cestou 
pri bráne a vyústenia do potoka tesne pri oplotení skládky pokračuje rigol popri príjazdovej ceste aţ k zákrute, 
kde vyuţíva jestvujúci betónový priepust a zaúsťuje do potoka bez mena na druhej strane cesty.   
Bezmenný potok je občasný a vzniká stekaním daţďových vôd z okolitých polí. 
 
Bezmenného potoka,  zaúsťuje pod skládkou odpadov do Vršakovského potoka, ktorý pravostranne 
zaúsťuje do riečky UDAVA v obci Papín.  
 
Stanovený riečny km -  vyústenia vôd z povrchového odtoku  :  odborný  odhad  v teréne  je riečny km  
1,4.    
Vody z povrchových vôd budú pred ich vypustením zbavené plávajúcich nečistôt – osadením 
oceľového roštu   
 
Zachytenie povrchových vôd a vyústenie do potoka je vyznačené na mapke, ktorá je prílohou č.46 ţiadosti 
 
10. Projektová dokumentácia zmien stavby s dopracovaním zmeny, ktoré sú uvedené v stavebnom objekte 
SO 09 Monitorovací systém – príloha č.47 ţiadosti. 
 
11.  Odborný posudok – Ing.Uršula Pomfyová – príloha ţiadosti č.48  
  
 
12.  Prevádzkový poriadok skládky odpadov,   ktorý je doplnený  :  
       Spôsob vykonávania vstupnej kontroly a spôsob ukladania odpadov.  
 
       V návrhu  prevádzkového poriadku sme ponechali všetky odpady s katalógovým číslom ....99 – 
kategória „O“ – ostatný odpad  a prevádzkový poriadok sme doplnili nasledovne  :   
 
Nebezpečné druhy odpadov nesmú byť do zariadenia „Skládka pre nie nebezpečný odpad Papín"   prijaté.  
 
Časť  PP - 8. Druhy odpadov prijímané na skládku odpadov, sú zaradené aj katalógové čísla odpadov 
....99.  Tieto druhy odpadov je moţné prijať na skládku odpadov Papín, iba na základe predloţenej  
analýzy  odpadov, ktorá vyhovuje kritériám pre ukladanie odpadov na skládku na „nie nebezpečný 
odpad“.  
 
Kategóriu odpadu „O“= ostatný odpad,  sme doplnili v prevádzkovom poriadku pre všetky druhy odpadov, 
prijímaných na skládku odpadov Papín.  
 
Zároveň sme do prevádzkového poriadku doplnili zákazy podľa § 13 zákona o odpadoch, kde je zakázané 
zneškodňovať skládkovaním : horľavé odpady.  
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V prípade triedených zloţiek komunálnych odpadov je moţné ukladať na skládku odpadov nezhodnotiteľné 
odpady po dotriedení, vytriedených zloţiek komunálnych odpadov.  
 
Prevádzkový poriadok sme doplnili vzhľadom na vyššie uvedené nasledovným znením :  
 
§ 13 zákona o odpadoch  
Zákazy 
Zakazuje sa 
a) uloţiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na  mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom, 
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako  v súlade s týmto zákonom, 
c) zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a D7 uvedenými  v prílohe č. 2, 
d) vykonávať bez súhlasu podľa § 97 ods. 1 alebo v rozpore  s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyţaduje, 
 
e) zneškodňovať skládkovaním 
1. kvapalné odpady, 
2. odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné,  korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo     
horľavé, 
3. odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej  starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho 
spracovaním je uvedené v prílohe č. 8; spracovanie  takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového  
čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania 
4. odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré  sú pouţité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, 
pneumatík z bicyklov a pneumatík  s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm, 5. odpady, ktorých obsah 
škodlivých látok presahuje  hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy  
     č. 5 zákona  
6. vytriedený biologicky rozloţiteľný kuchynský  a reštauračný odpad, 
7. vytriedené zloţky komunálneho odpadu, na ktoré  sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem  
nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, 
8. biologicky rozloţiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozloţiteľného odpadu z 
cintorínov, okrem nezhodnotiteľných  odpadov po dotriedení, 
 
 
 

N.)   PREHLÁSENIE 

 

Týmto prehlasujem, vypracovanie ţiadosti návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zmeny integrovaného 
povolenia. 
 
  
Potvrdzujem, ţe informácie uvedené v tejto ţiadosti sú pravdivé, správne a kompletné. 
 
 
Podpísaný:    Mgr. Lucia Fúrová                                                 Dátum  :  01.11.2015, 24.11.2015, 02.02.2016                                   
                                                                                                       28.03.2016   
 
 
Pozícia v organizácii:  konateľka spoločnosti     

Pečiatka  podniku: 
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O.)  PRÍLOHY K ŢIADOSTI:  
 

Zoznam odpadov, ktoré budú prijímané do zariadenia na zneškodňovanie odpadov : "Skládka pre nie      nebezpečný 
odpad"   Papín  (zoznam je súčasťou prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov).   
 
1. Výpis z obchodného registra  (originál pre SIŢP)  
 

2.  List vlastníctva č.1333 (pozemky 934/6, 935/8, 935/9, 935/10)  (originál pre SIŢP)  
 

3.  List vlastníctva č.1364 (pozemky 935/11) + mapa katastra k obidvom LV  (originál pre SIŢP)  
 

4. Obec Papín - SO 04  vnútroskládková komunikácia a plochy , -  SO 10 váha   - uţívanie stavby   
 

5. Obec Papín - SO 05 oplotenie a brána - uţívanie stavby  
 

6. Obec Papín -  súhlas na uţívanie malého zdroja  znečisťovania ovzdušia   
 

7. RUVZ Humenné - záväzné stanovisko - súhlas s návrhom na kolaudáciu stavby   
 

8. Osvedčenie - stavbyvedúci  
 

8a. Oznámenie o začatí stavby  
 

9. aţ 34. 

Doklady podľa § 17 vyhlášky MŢP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
[doklady o výsledkoch  predpísaných skúšok (mieru zhutnenia minerálneho tesnenia, zabudovanej zeminy, kvalita pouţitej 
zeminy na minerálne tesnenie), doklady o overení poţadovaných vlastností výrobkov, certifikáty preukázania zhody 
pouţitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov,  plán pokládky fólie s očíslovaním zvarov, skúšky zvarov, 
doklady o spôsobilosti prevádzkových  zariadení na plynulú (pre SIŢP Košice) 
 

35.  "Technicko - geodetická dokumentácia" - vytyčovací náčrt a porealizačné zameranie stavby  
        (k ţiadosti pre SIŢP - 2x originál)  
 

36.  Zmeny oproti pôvodnej projektovej dokumentácii - projektant – 3x 
 

37. Stavebný denník + preberací protokol  (bude doloţený pri ústnom konaní)  
 

38. Projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní (k nahliadnutiu pre SIŢP pri  
      ústnom konaní ) 
 

39. Projekt stavby - zmena stavby pred dokončením  (k ţiadosti pre SIŢP - 3x objekt SO 011). 
 

 
K prepracovanej ţiadosti zo dňa 19.01.2016 predkladáme :  
 
40. Dokument : Prevádzkový poriadok  "Skládka pre nie nebezpečný odpad" Papín, ktorého súčasťou sú aj  
      „opatrenia pre  prípad havárie pri nakladaní s odpadmi.    
 

42. Štefan Varga – geodetické práce – výmera plochy skládky odpadov II. Etapa porealizačné zameranie  
 

43. Charakteristika územia skládky odpadov ,  Ing. Hrabčák   
 

44. Rozmiestnenie monitorovacích bodov 
 

45.  Projekt  uzavretia a rekultivácie skládky odpadov a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.  
 

46. Zachytenie povrchových vôd a vyústenie do potoka je vyznačené na mapke 
 

47. Projektová dokumentácia zmien stavby s dopracovaním zmeny, ktoré sú uvedené v stavebnom objekte SO  
     09 Monitorovací systém. 
 

48. Odborný posudok – Ing. Uršula Pomfyová   
 

49. Kópia „Rozsudku Slovenskej republiky“  Okresného súdu Humenné   
 

K prepracovenej ţiadosti zo dňa 28.03.2016 predkladáme :   
 
50. Návrh monitoringu skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Papín“ , vypracoval Ing. Ľ. Jusko , 
EKOLAB s.r.o. Košice  
 
Poznámka : Stavebný objekt SO 015 bol doručený na SIŢP samostatne dňa 23.03.2016.  


