
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOŠICE

Rumanova 14, 040 53 Košice

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 neskorších 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"), ďalej podľa § 8 ods. 7
a § 21 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní") na základe
zmeny právnych predpisov vydáva

vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 32811213-0IPKl2004-Be/570240104 zo dňa
16.02.2005 zmeneného IŽP Košice rozhodnutím č. 798-8460/2007NeI/570240104/Z1 zo
dňa 20.03.2007 (ďalej len "povolenie"), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti
v prevádzke

Skládka Janov dol Udavské
trieda skládky odpadov: skládka odpadov na nie nebezpečný odpad

(ďalej len "skládka odpadov")
okres: Humenné



Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:
Obchodné meno: Chemes, a.s. Humenné
Sídlo: Chemlonská 1, 066 33 Humenné
IČO: 31 695 426

- Str. 6 povolenia čast' II. Záväzné podmienky, 1.2 Podrobnosti o opatreniach a
technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Technicko-
prevádzkové podmienky:

1.26 Prevádzkovateľ Je oprávnený zneškodňovať odpady na skládke odpadov
do naplnenia jej celkovej kapacity 170000 m3

, najdlhšie však do 15.07.2009,
a to aj v prípade, že do uvedeného termínu nebude dosiahnutá povolená
kapacita skládky odpadov.

- Str. 8 a 9 časť II. Záväzné podmienky, 3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania,
najmä použitím najlepších dostupných techník:

3.14 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vybudovanie zariadenia na čistenie dopravných
prostriedkov v termíne do 15.07.2009. Po vybudovaní tohto zariadenia je povinný
zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládku odpadov boli očistené
a zbavené znečistenia.

3.15 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vybudovanie váhy na skládke odpadov v termíne
do 15.07.2009. Po vybudovaní tohto zariadenia je povinný zabezpečiť, aby boli
skládkované odpady vážené na tomto zariadení.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 32811213-0IPKJ2004-Be/570240104
zo dňa 16.02.2005 zmeneného IŽP Košice rozhodnutím Č. 798-8460/2007/Ve1l570240104/Z1
zo dňa 20.03.2007 pre prevádzku "Skládka Janov dol Udavské" zostávajú nezmenené.
Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

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 § 8 ods. 7 zákona č. 24512003 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"), na základe vlastného podnetu vydal dňa
17.12.2008 zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím Č. 3281/213-
OIPKJ2004-Be/570240104 zo dňa 16.02.2005 zmeneného IŽP Košice rozhodnutím Č. 798-
8460/2007/Ve1l570240104/Z1 zo dňa 20.03.2007 (ďalej len "povolenie") pre prevádzku
Skládka lanov dol Udavské, umiestnenú v katastrálnom území Udavské (ďalej len "skládka
odpadov"), prevádzkovateľovi Chemes, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné.



IŽP Košice zmenil povolenie na základe prijatého zákona Č. 514/2008 Z. z. o nakladaní
s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 15.
decembra 2008, ktorým sa zmenil a doplnil zákon Č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novelizačným článkom V. bod
3 sa zmenil termín na dosiahnutie splnenia požiadaviek na skládky odpadov, ktoré nespíňajú
všetky požiadavky na skládky odpadov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na
15. júl 2009.

Vzhľadom k tomu, že išlo o zmenu vyplývajúcu zo zmeny právnych predpisov, IŽP
Košice upustil od vybrania správneho poplatku podľa bodu 2. splnomocnenia k položke 171a
písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona Č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov.

Nakoľko išlo o nepodstatnú zmenu vyplývajúcu zo zmeny zákona, IŽP Košice upustil
v zmysle § 22 ods. 5 zákona Č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 3 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní od ostatných úkonov konania a vydal zmenu integrovaného povolenia.

IŽP Košice na základe novely zákona o odpadoch usúdil, že zmenou integrovaného
povolenia nie sú ohrozené, ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov
konania a sú splnené podmienky podľa zákona Č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona Č. 71/1967
Zb. o správnom konaní, ktoré boli súčasťou tohto integrovaného povoľovania, a preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

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.

~'
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:
Chemes, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné

Na vedomie:
1. Obec Udavské zastúpená starostom, 067 31 Udavské 30
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 26. novembra 1507, 066 33 Humenné
3. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOH, Kukorelliho 1,06638 Humenné
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Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice
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Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § lO zákona
Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. l 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")
v spojení § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 a § 17 ods. 1 zákona Č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe
vykonaného konania podľa zákona Č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov

zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 32811213-0IPKJ2004-BeI750240104 zo
dňa 16.02.2005, ktorým bola povolená činnost' v prevádzke:

Skládka Janov dol Udavské
06731 Udavské 439

okres: Humenné

prevádzkovateľovi: CHEMES, a.s. Humenné
sídlo: Chemlonská 1, 066 33 Humenné
IČO: 31695426

ktorá je podľa vyhlášky MŽP SR Č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona
o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhl. MŽP SR Č. 283/2001 Z. z.") zaradená
do triedy: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,



a v zozname priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o IPKZ
je kategorizovaná pod bodom:

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu
väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady, NOSE-P 109.06.

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky sú podl'a § 8 ods. 2 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

c) v oblasti odpadov
- súhlas 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.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 32811213-0IPKl2004-Be/750240104 zo dňa
16.02.2005 (ďalej len "integrované povolenie") sa mení nasledovne:

l. v podmienke č. 3.14 na str. 8 integrovaného povolenia sa stanovený termín vybudovania
zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov predlžuje do 31.12.2008,

2. v podmienke č. 3.18 na str. 9 integrovaného povolenia sa stanovený termín vybudovania
váhy na skládke odpadov predlžuje do 31.12.2008.

Rozhodnutie č. 32811213-0IPKl2004-Be/750240104 zo dňa 16.02.2005 s výnimkou zmien
uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

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 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 vydaného rozhodnutím Č. 32811213-0IPKl2004-Be/750240104 zo dňa
16.02.2005, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke prevádzkovateľovi CHEMES, a.s.
Humenné, Humenné na základe žiadosti prevádzkovateľa o vydanie zmeny integrovaného povolenia
zo dňa 19.10.2006 (doručenej IŽP Košice dňa 19.12.2006). Podanie žiadosti o vydanie zmeny
integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je konanie o zmene podmienok integrovaného povolenia
formou predÍženia stanovených lehôt, sa nepovažuje za zmenu v činnosti prevádzky, a preto sa
správny poplatok podľa Sadzobníka správnych poplatkov zákona Č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov pri podaní žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
týkajúcu sa zmeny podmienok integrovaného povolenia formou predÍženia stanovených lehôt
nevyberá.

IŽP Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona Č. 245/2003 Z. z. o IPKZ
upovedomil účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom
Č. 798/57/2007/Vel zo dňa 11.01.2007. Vzhľadom k tomu, že navrhovaná zmena nemá charakter
podstatnej zmeny podľa § 8 ods. 7 zákona Č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v činnosti prevádzky IŽP
Košice upustil v súlade s § 22 ods. 5 zákona Č. 245/2003 Z. z. o IPKZ od niektorých úkonov.



Obec Udavské vo svojom stanovisku, list č. 33/2007 zo dňa 12.02.2007 uviedla, že nemá
námietky voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom vo svojom stanovisku, list
č. 07/00084-2 zo dňa 25.01.2007 uviedol, že predložený návrh na vydanie zmeny integrovaného
povolenia nie je v rozpore s požiadavkami ustanovenými v zákone č. 126/2006 Z. z. o verejnom
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v predpisoch vydaných na jeho
vykonanie.

Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, štátna správa v odpadovom hospodárstve
vo svojom stanovisku, list č. 2007/00187-002 zo dňa 23.01.2007 uviedol, že nemá námietky voči
vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, štátna vodná správa vo svojom stanovisku,
list č. Al2007/00206-002-VA zo dňa 09.02.2007 uviedol, že nemá námietky voči vydaniu
integrovaného povolenia.

Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, štátna správa ochrany prírody a krajiny vo
svojom stanovisku, list č. OPaK-07/00191-002DK zo dňa 22.01.2007 uviedol, že nemá námietky
voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo predíženie lehôt stanovených
v podmienkach 3.14 a 3.18 integrovaného povolenia.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov
konania a dotknutých orgánov predížil lehotu na vybudovanie váhy na skládke odpadov ako aj
lehotu na vybudovanie zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov v termíne požadovanom
prevádzkovateľom, tak ako je uvedené v tomto rozhodnutí.

Súčasťou tohto konania podľa § 8 ods.2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo:
a) v oblasti odpadov
- súhlas 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.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení i.íčastníkov
konania a dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia
prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.



p o u Č e nie: 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 prípustný ch riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

M~maľ
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:
1. Chemes, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné
2. Obec Udavské zastúpená starostom, 067 31 Udavské 30

Na vedomie:
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom
4. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, Kukorelliho 1,06601 Humenné odbor

ŠSOPaK, ŠVS, VVaK, ŠSOH


