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01.07.2020 7037/102/2020-30101/2020       02 593 04 151  16.09.2020 

 

  

Vec 

Petícia obyvateľov obce Rudník - oznámenie výsledku vybavenia petície 

 

 

Slovenskej inšpekcii životného prostredia – ústredie (ďalej len „SIŽP“)  bola dňa 

01.07.2020 doručená petícia obyvateľov obce Rudník, v zastúpení  Ing. Tibora Szalonu, 

Rudník 6, 044 23 Rudník, v ktorej obyvatelia predmetnej obce vyjadrujú svoj nesúhlas  

s rozširovaním skládky „Jasov – skládka odpadov“, 044 23 Jasov a žiadajú jej uzavretie 

a rekultiváciu. Súčasťou petície je 24 petičných hárkov.  

 

Na základe prešetrenia časti predmetnej petície v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) Vám 

ako osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci podľa § 3 ods. 3 zákona 

o petičnom práve  oznamujeme nasledovné:  

 

Otázka č. 1: 

Ujasnenie kapacity terajšej skládky, ktorá by podľa našich prepočtov už mala byť naplnená, 

a teda mal by sa realizovať bod č. 10 uvedený vo „Vyhodnotení pripomienok uvedených 

v Záverečnom stanovisku z procesu posudzovania vplyvov na ŽP č. 1826/2011-3.4/bj, zo dňa 

07.03.2011“, t. j. riešiť uzavretie a rekultiváciu jednotlivých etáp skládky odpadov v závislosti 

od postupnosti ich zapĺňania. 

Uzavretie a rekultivácia tejto naplnenej skládky odpadov – I. etapy (kazety 1 a 2) by mali byť 

realizované aj na základe § 26 odst. 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ-požadujeme 

vysvetlenie, prečo k tejto realizácii nedošlo. 
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Odpoveď na otázku č. 1:  

 

Dňa 30.01.2020 bol Inšpektorátu životného prostredia Košice (ďalej len „IŽP Košice“) 

doručený dokument „JASOV – SKLÁDKA ODPADOV, ZAMERANIE A VÝPOČET 

ZMENY OBJEMU SKLÁDKY ZA OBDOBIE 12/2018 – 12/2019“, objednávateľom bol: 

KOSIT a. s., Košice, arch. číslo: 0420, zák. číslo: 36205214-05-0420, dátum: január 2020. 

Predmetný dokument vypracovala spoločnosť CHEMIA SERVIS s. r. o. , Zadunajská cesta 

10, 851 01 Bratislava. 

 

V uvedenom zameraní predmetnej skládky odpadov, v Technickej správe, v časti F 

(Výpočet voľnej kapacity skládky) sú uvedené nasledovné údaje skládky:  

- voľná kapacita skládky v 12/2019 (stav k 31.12.2019): 334 m
3
. 

 

K realizácii uzavretia a rekultivácie I. etapy (kazety 1 a 2) skládky odpadov v Jasove 

dochádza v inom konaní – vydanie zmeny integrovaného povolenia č. Z5. 

 

V konaní o vydanie zmeny integrovaného povolenia č. Z5 bola IŽP Košice dňa 

10.03.2020 doručená žiadosť spoločnosti KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice 

zastupujúca prevádzkovateľa  spoločnosť KOSIT Jasov s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice 

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Jasov – skládka odpadov“, 

ktorej súčasťou je aj povolenie zmeny stavby „JASOV – SKLÁDKA ODPADOV 

I. ETAPA, SO-10 Rekultivácia“ pred jej dokončením, umiestnenej na pozemkoch 

v katastrálnom území Jasov, ktorú IŽP Košice rozhodnutím č. 5183/57/2020-13360/2020/PK 

zo dňa 30.04.2020  prerušil a vyzval stavebníka na doloženie chýbajúcich dokladov 

potrebných  k vydaniu rozhodnutia. 

 

Konanie, proti ktorému bola spísaná petícia je konanie o vydanie zmeny 

integrovaného povolenia č. Z4. V tomto konaní bola IŽP Košice dňa 22.08.2019 doručená 

žiadosť spoločnosti KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice zastupujúca prevádzkovateľa  

spoločnosť KOSIT Jasov s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice vo veci vydania zmeny 

integrovaného povolenia pre prevádzku „Jasov – skládka odpadov“, ktorej súčasťou je aj 

stavebné konanie o povolení časti stavby „Jasov – Skládka odpadov II. etapa – 1. časť“, 

umiestnenej na pozemkoch KN-C parcelné č. 1059/23, 1059/61, 1061/12, 1059/24, 1059/59, 

1059/60 a 1061/31 v katastrálnom území Jasov. Po predložení všetkých dokladov, IŽP Košice 

upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania v predmetnej veci. Na 

základe zverejnenia a výzvy vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku 

„Jasov – skládka odpadov“, ktorej súčasťou  je aj stavebné konanie o povolení časti stavby 

„Jasov – Skládka odpadov II. etapa – 1. časť“ bola na IŽP Košice v zákonom stanovenej 
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lehote dňa 01.07.2020 formou petície doručená hromadná prihláška obyvateľov 

a návštevníkov obce Jasov za účastníkov konania.  S týmito námietkami, ktoré sú totožné 

s námietkami obce Jasov (účastníci konania) sa bude zaoberať v predmetnom  konaní  IŽP 

Košice v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii 

a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len zákon o „IPKZ“). 

 

Otázka č. 2: 

Ujasnenie nesúladu v oblasti skládkovania nebezpečného a priemyselného odpadu 

a územnoplánovacej dokumentácie Košického samosprávneho kraja a ÚPN-O Jasov, ktoré na 

tejto skládke umožňujú len skládkovanie TKO z domácnosti. 

 

Odpoveď na otázku č. 2:  

 

Obec Jasov, ako dotknutý orgán, ktorý v  konaniach uplatňuje obsah 

územnoplánovacej dokumentácie (najmä zásady a regulatívy záväznej časti 

územnoplánovacej dokumentácie) podľa § 140a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 

zákon“) v súlade s ustanovením § 120 ods. 1 stavebného zákona vydala listom č. 

303/2019/OCUJAS zo dňa 18.09.2019 záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona 

pre povolenie stavby „Jasov – Skládka odpadov II. etapa – 1. časť“ špeciálnym stavebným 

úradom bez pripomienok. 

 

Predmetná zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „ Jasov – skládka odpadov“ 

sa týka iba prevádzky skládky odpadov na nie nebezpečný odpad tak, ako to bolo určené 

v stavebnom a kolaudačnom rozhodnutí vydanom obcou Poproč, ktorým sa povolila výstavba 

a užívanie  „I. etapy – 1. kazety“ a „I. etapy – 2. kazety“ uvedenej skládky odpadov. 

 

Otázka č. 3: 

Ujasnenie počtu monitorovacích vrtov na súčasnej skládke. 

 

Odpoveď na otázku č. 3:  

 

V prevádzke „Jasov – skládka odpadov“ je monitorovací systém podzemných vôd, 

ktorý pozostáva z troch monitorovacích objektov (sond, vrtov), z ktorých vrt V – 2 sa 

nachádza nad skládkou odpadov a vrty JV – 1 a V – 3 sa nachádzajú pod skládkou odpadov v 

smere prúdenia podzemných vôd. Uvedené riešenie monitorovania predmetnej skládky 

odpadov zodpovedá požiadavkám Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
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republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

Otázka č. 4: 

Ujasnenie súčasného znečistenia podzemných a povrchových vôd. 

 

Odpoveď na otázku č. 4:  

 

Na IŽP Košice nebol doručený žiadny podnet poukazujúci na znečistenie podzemných 

a povrchových vôd na skládke odpadov v Jasove. 

 

Podľa správy „Vyhodnotenie monitoringu kvality vôd skládky odpadov Jasov za rok 

2019“ vypracovanej spoločnosťou EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice 

z porovnania kvality podzemných vôd s indikačnými kritériami ID a intervenčnými kritériami 

IT vyplýva, v roku 2019 došlo vo vrtoch JV-1 a V-3 k zvýšeniu hodnôt v ukazovateľoch 

vodivosť a chloridy. V ukazovateli CHSKCr je možné konštatovať, že vo vrte JV-1 došlo v r. 

2019 ku kolísaniu hodnôt. V 10 m
3
 nádrži bola v roku 2019 pozorovaná stabilizácia hodnôt 

vodivosti a chloridov, v porovnaní s r. 2018.  

 

Na základe vyššie uvedeného bude IŽP Košice ďalej sledovať hodnoty ukazovateľov 

vodivosť, chloridy a CHSKCr vo vrtoch JV-1 a V-3, a v prípade ich zvýšenia prijme opatrenie 

na ich stabilizáciu.  

 

Otázka č. 5: 

Vysvetlenie častého samovznecovania skládky v letnom období (predpoklad – nezabezpečenie 

postrekovania povrchu skládky...), a tým aj zhoršenia kvality ovzdušia v našej obci, ktorej 

hranica zastavaného územia sa nachádza vo vzdialenosti asi 1 km od tejto skládky. 

 

Odpoveď na otázku č. 5:  

 

Na IŽP Košice nebol doručený podnet, ktorý by sa týkal samovznietenia skládky 

odpadov v Jasove.  

 

SIŽP považuje Vašu petíciu týmto oznámením podľa ustanovenia  § 5 ods. 5 zákona o 

petičnom práve  za vybavenú.   
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       Ing. Brigita Pokorná 

                             vedúca oddelenia 
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