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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo               Vybavuje Košice 

2135/2021/02.06.2021               7450/57/2021-25791/2021/Z11-SP         Ing. Brezinová 15.07.2021 

                                                                                                                    Ing. Milistenferová 
                                                             

 

Vec 

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku  

„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je 

nebezpečný“, prevádzkovateľovi - stavebníkovi REMKO Sírnik s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 

Košice v. z. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice - verejná vyhláška 

 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 

odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný správny 

orgán podľa  § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 

písm. a) zákona  č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. 

o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),  na základe písomného vyhotovenia 

žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka REMKO Sirník s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, 

IČO: 36 573 345, v. z. KOSIT a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice IČO: 36 205 214, 

doručenej IŽP Košice dňa 03.06.2021 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) 

v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného 

zákona 

 

upovedomuje, 

 

že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia                        

pre prevádzku „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka                      

pre odpad, ktorý nie je nebezpečný”, vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 1562-4950/57/2008/                        

Mil/570050207 zo dňa 22.02.2008 v znení zmien a doplnení (ďalej len „integrované 

povolenie“). 

 

Podľa rozdeľovníka 
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 Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa 

o povolenie zmeny stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník,                        

časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“, pred dokončením, 

spočívajúca v doplnení stavebného objektu: SO 019 Rekultivácia - obvodový rigol, umiestnenej 

na pozemkoch KN-C parc. č. 582/6, 582/12, 582/13, 582/21, 582/26, 582/27, 582/37 a 582/41   

v katastrálnom území Sirník, ktorých vlastníkom je spoločnosť Združenie obcí pre separovaný 

zber Zemplín n.o., Cejkov, IČO: 31 257 526. V prospech spoločnosti REMKO Sirník s.r.o.                       

so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 573 345, bolo zriadené vecné bremeno                

na základe dodatku č. 4 k zmluve o výkone správy uzavretej dňa 21.06.2018, spočívajúceho 

v práve vstupovať na nehnuteľnosti, v práve prechodu a  prejazdu cez nehnuteľnosti, ako aj 

v práve zdržiavať sa na nehnuteľnostiach za účelom umiestnenia skládky odpadov, jej 

prevádzkovania, vykonávania rekultivácie, úprav, údržby a rozširovania skládky odpadov                   

a vykonávania správy k nehnuteľnostiam, kde sú zahrnuté aj vyššie uvedené pozemky. 

 

Súčasťou konania je:   

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: 

-  zmena povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo 

podzemných vôd, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod  1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,  

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny konanie: 

-  vyjadrenie k zmene stavby pred jej dokončením, podľa § 3 ods. 3 písm. g)  zákona  

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

c)  stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi 

Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“ pred jej 

dokončením, spočívajúca v doplnení stavebného objektu: SO 019 Rekultivácia - obvodový 

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

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v záverečnom stanovisku                         

č. 313/06-7.3/hp zo dňa 31.5.2006 odporučilo realizáciu navrhovanej činnosti a stavby 

Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sírnik podľa zákona č. 127/1994 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a dňa 06.08.2018 

vydalo Rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 7930/2018-1.7/hp-R, v ktorom uviedlo, že zmena 

navrhovanej činnosti „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre 

odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia I., II., III.etapa – ZMENA 

REKULTIVÁCIE“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2016 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

 

IŽP Košice vydal zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 2700-44003/ 

2018/Bre,Mil/570050207/Z7-SP  zo dňa 12.12.2018, ktorého súčasťou bolo povolenie stavby 

„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka pre odpad, ktorý nie je 

nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“. 

 

Obec Sirník, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v stanovisku k projektovej 

dokumentácii zmeny stavby “SO  019 Rekultivácia – obvodový rigol”, č. 125/2021-014, 257/21 
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zo dňa 13.04.2021 uviedla, že stavba v súlade  s ust. § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona 

nevyžaduje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. 

 

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a)  zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ                              

a § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona určuje 30 dňovú lehotu  na vyjadrenie, odo dňa 

doručenia tohto upovedomenia.  

 

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ Vám oznamujeme,                               

že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy)                   

na IŽP Košice v pracovných dňoch, v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod alebo obecnom úrade 

Sirník.  

  

IŽP Košice na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu 

predĺži podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 6 stavebného zákona 

lehotu na vyjadrenie k žiadosti.  

 

Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote 

alebo v predĺženej lehote.  

 

Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada,                        

IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustí od jeho nariadenia,                

ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.  

 

  IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upúšťa                  

od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,   zverejnenia  

výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia 

žiadosti obcou podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.  

       

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

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

           

Obec Sirník, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v súlade                                  

s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona, žiadame  o zaslanie písomného záväzného 

stanoviska podľa § 140b stavebného zákona.                         

 

Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ 

obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom 

povoľovaní. Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi 

svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, pokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 

záujmov súhlasí. 

 

Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej 

lehote  IŽP Košice neprihliada.    
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Vyjadrenie doručte na vyššie uvedenú adresu IŽP Košice a podľa možností 

aj na elektronickú adresu sizpipkke@sizp.sk. 

 

 V  súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona pre účastníkov konania podľa § 59 ods. 1 

písm. b) stavebného zákona (osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom                   

a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva               

k týmto  pozemkom  a  stavbám  môžu  byť  stavebným  povolením  priamo   dotknuté)  sa  toto  

upovedomenie o začatí konania doručuje formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 

15 dní na úradnej tabuli IŽP Košice a na úradnej tabuli obce Sírnik, prípadne aj iným spôsobom 

v mieste obvyklým. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní pätnásty deň 

vyvesenia tohto upovedomenia je dňom jeho doručenia.  

 

 

 

 

 

                                                                                Ing. Radovan Veselý 

                                                                                     poverený vykonávaním funkcie riaditeľa 

 

 

 

 

Príloha: 

1. Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia  

2. Projektová dokumentácia zmeny stavby „ SO 019 Rekultivácia – obvodový rigol“  (dotknutý 

orgán poradové č. 1 až č. 5) 

3. Vyhodnotenie pripomienok MŽP SR zo záverečného stanoviska č. 313/06-7.3/hp zo dňa 

31.05.2006 a z rozhodnutia č. 7930/2018-1.7/hp-R zo dňa 06.08.2018 (dotknutý orgán 

poradové č. 5) 

 

 

 

Rozdeľovník 

Účastníci konania 

1. REMKO Sírnik, Rastislavova 98, 043 46 Košice 

2. Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., Cejkov 

3. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice 

4. Obec Sirník, Hlavná 152, 076 03 Sírnik  

5. Ing. Bohuslav Katrenčík, Holičská 13, 851 05 Bratislava 5 

6. Vlastníci susedných pozemkov KNC 582/15, 582/16 a KNE 2188, 2190, 2191, 2193, 2194, 

2197-2207, 2209, 2210, 2212-2217, 2219, 2220, 2221, 2224, 2225, 2409, 2528, 2530, 2539, 

2540, 2543, 2544, 2545, 2556-2560, 2563, 2566, 2567, 2571-2575, 2578, 2579, 2580, 2582, 

2583, 2585, 2586 v katastrálnom území Sirník, ktorých práva k nim môžu byť dotknuté 

uskutočnením stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť Skládka 

pre odpad, ktorý nie je nebezpečný - SO 019 Rekultivácia“ – verejná vyhláška  
 

 

Na vedomie: 

1.  Obec Sirník, stavebný úrad,  Hlavná 152/21, 076 03 Sírnik 

2. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie,  ŠSOH,  M. R. Štefánika 
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32,  075 01 Trebišov  

3. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie,  ŠSOPaK,  M. R. Štefánika 

32,  075 01 Trebišov 

4. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie,  ŠVS,  M. R. Štefánika 32,  

075 01 Trebišov  

5.  Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie  Ľ. Štúra 1,   812 35 

Bratislava 

6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, T.G.Masaryka 13,              

075 01 Trebišov 

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2,               

075 01 Trebišov 

8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 

Košice 

9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice 

10. JUDr. Mária Nogová, Exekútorský úrad Košice, Letná 27, 040 01 Košice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrdenie o vyvesení a zvesení upovedomenia o začatí konania: 

  

 

 

 

Vyvesené dňa:                                                                               Zvesené dňa: 

 

 

 

 

 

(pečiatka , podpis)                                                                         (pečiatka , podpis) 
 


