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odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za 
deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov. 
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A. Údaje identifikujúce prevádzkovateľa 

1. Základné informácie 

1.1 Žiadateľ REMKO Sirník s.r.o.  

1.2 Názov prevádzkovateľa  REMKO Sirník s.r.o. 

1.3 Právna forma s.r.o. 

 
1.4 

Druh žiadosti 

Jestvujúca prevádzka podľa zákona o IPKZ 
Zmena integrovaného povolenia 

X 

Nová prevádzka podľa zákona o IPKZ - 

Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie 
po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ 

- 
 

1.5 Adresa sídla prevádzkovateľa  Rastislavova 98, 043 46 Košice 

1.6 
Poštová adresa (pokiaľ sa líši od 
vyššie uvedenej) 

- 

1.7 www adresa www.kosit.sk 

1.8 
Štatutárny zástupca,  
funkcia v spoločnosti 

Ing. Jozef Eliáš - konateľ 
Ing. Richard Biznár - konateľ 

1.9 IČO 36 573 345 

1.10 Kód OKEČ (NACE), NOSE-P NOSE-P 109.06 

1.11 
Výpis z obchodného registra 
alebo z inej evidencie 

Oddiel: Sro 
vložka č. : 
14247/V 

Príloha č.  2 

1.12 Splnomocnená kontaktná osoba  
Ing. Tomáš Čerevka (mobil: +421 918 696 186) 
e-mail: cerevka@kosit.sk   

1.13 
Identifikácia spracovateľa 
predkladanej žiadosti 

KOSIT a.s., odd. investičnej výstavby, Rastislavova 98, 043 46 Košice,  
t.č. +421 918 696 186 

2. Informácie o povoľovanej prevádzke  

2.1 Názov prevádzky Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník 
 

2.2 Adresa prevádzky 076 03 Sirník 
 

2.3 Umiestnenie prevádzky Kraj: Košický kraj     
Okres: Trebišov 
Katastrálne územie: Sirník 
Parcely registra „C“:  
p.č. 582/6, 582/12, 582/13,  582/17, 582/18, 582/19, 
582/20, 582/21, 582/22, 582/23, 582/24, 582/25, 
582/26, 582/27, 582/37, 582/38, 582/39, 582/40, 582/41 
 

2.4 Počet zamestnancov Bez zmeny – na základe zmluvného vzťahu 
 

2.5 Dátum začatia a predpokladaného ukončenia 
činnosti prevádzky 

Bez zmeny  

2.6 Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá 
podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ 

5. Nakladanie s odpadmi 
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2.7 
Hodnota príslušného rozhodovacieho 
parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 
zákona o IPKZ) 

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom 
predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň 
alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem 
skládok inertných odpadov. 

2.8 
Projektovaná hodnota vyššie uvedeného 
rozhodovacieho parametra 

Bez zmeny 

2.9 
Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná 
doba (hod.) 

Bez zmeny 

2.10 
Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy 
č. 2 a 3 zák. č. 79/2015 

D1 – uloženie do zeme alebo povrchu zeme 

2.11 
Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia 
podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 
Z. z. 

Skládka odpadov je kategorizovaná ako malý zdroj 
znečisťovania ovzdušia (MZZO) 

2.12 Trieda skládky odpadov Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.  

3. Ďalšie informácie o prevádzke  

 
3.1 

 
Hodnotenie vplyvu 
prevádzky na životné 
prostredie 

ZÁVEREČNÉ  STANOVISKO číslo: 313/06-7.3/hp zo dňa 31.5.2006 vydané 
Ministerstvom životného prostredia SR, odborom environmentálneho 
posudzovania podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie v znení neskorších predpisov; 
Rozhodnutie č. 7930/2018-1.7/hp-R zo dňa 06.08.2018 vydané v zisťovacom konaní 
Ministerstvom životného prostredia SR, sekciou environmentálneho hodnotenia 
a odpadového hospodárstva, odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie 
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v 
znení neskorších predpisov; 
 

3.2 Cezhraničné vplyvy Nie X Áno - 
Odkaz na opis ďalej 
v žiadosti 

- 

4. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky 

4.1 Územné rozhodnutie Číslo rozhodnutia  
a dátum jeho vydania 

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 389/06 zo 
dňa 6.11.2006 vydané obcou Sirník. 

4.2 Stavebné povolenie Číslo rozhodnutia  
a dátum jeho vydania 

2700-44003/2018/Bre,Mil/570050207/Z7-
SP zo dňa 12.12.2018 

4.3 Kolaudačné rozhodnutie 
Číslo rozhodnutia  
a dátum jeho vydania 

7013/57/2020-31360/2020/570050207/KR-Z7 
zo dňa 23.09.2020; 
 

4.4 Parcelné čísla a druh stavebného 
pozemku, s uvedením 
vlastníckych alebo iných práv 
podľa katastra nehnuteľnosti 

k. ú. Sírnik,  
KN - C parcelné č. pozemkov, ktorých sa zmeny týkajú:  

582/21, 582/26, 582/27, 582/41. 

Všetky list vlastníctva č. 730. 
Vlastník: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., Cejkov,  
                076 05 Cejkov 

Ťarchy:  

V-1290/2018-Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve 
vstupovať na nehnuteľnosti, v práve prechodu a prejazdu cez 
nehnuteľnosti, ako aj v práve zdržiavať sa na nehnuteľnostiach 
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za účelom umiestnenia skládky odpadov, jej prevádzkovania, 
vykonávania rekultivácie, úprav, údržby a rozširovania skládky odpadov 
a vykonávania správy k nehnuteľnostiam: pozemky registra C KN parc.č. 
582/6, 582/12, 582/13, 582/17, 582/18, 582/19, 582/20, 582/21, 
582/22, 582/23, 582/24, 582/25, 582/26, 582/27, 582/37, 582/38, 
582/39, 582/40, 582/41, 610/4, 610/5, 610/6, v prospech REMKO Sirník 
s.r.o., IČO 36573345, Rastislavova 98, 043 46 Košice v podiele 1/1 na 
základe dodatku č. 4 k zmluve o výkone správy so zriadením vecného 
bremena zo dňa 21.06.2018 uzavretej medzi účastníkmi - 322/18 

4.5 Parcelné čísla susedných 
pozemkov a susedných stavieb 
alebo súvisiacich pozemkov, 
s uvedením subjektov, ktoré majú 
vlastnícke alebo iné práva k týmto 
pozemkom 

k. ú. Sírnik:  
p. č. registra „C“ 582/6, 582/25, 582/27, 582/39, 582/40, 610/5, 610/6  
Vlastník: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., 076 05 Cejkov 
 
p.č. registra „C“ 582/16 – LV nezaložený  
 
p.č. registra „E“ 2528, 2530, 2539, 2540, 2543, 2544, 2545, 2556, 2557, 
2558, 2559,2560, 2563, 2566, 2567, 2571, 2572, 2573, 2574,-2575, 2578, 
2579, 2580, 2582, 2583, 2585, 2586 – spolu 27 parciel 

4.6 Členenie stavby na stavebné 
objekty 

SO 019  Rekultivácia - obvodový rigol 

4.7 Členenie stavby na prevádzkové 
súbory 

Bez zmeny 

5. Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia  

5.1 
Názov prevádzky podľa 
platného integrovaného 
povolenia 

Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník 
 

5.2 
Číslo platného integrovaného 
povolenia 

Integrované povolenie č.j.1562-4950/2008/Mil/570050207 zo dňa 
22.02.2008., v znení neskorších platných zmien a doplnkov vydaných v 
nasledujúcich rozhodnutiach: 
 
č. 7856-29720/2008/Mil/570050207/Z1 zo dňa 10.09.2008; 
č. 611-2510/2009/Mil/570050207/Z2 zo dňa 18.02.2009; 
č. 8810-37387/2011/Mil/570050207/Z3 zo dňa 27.12.2011; 
č. 4482-27921/2016/Val/570050207/Z4 zo dňa 07.09.2016; 
č. 7382-3771/2016/Val,Wit/570050207/Z5 zo dňa 19.12.2016; 
č. 6318-32612/2017/Bre/570050207/KR-Z5 zo dňa 19.10.2017; 
č. 6321-31966/2017/Mil/570050207/Z6 zo dňa 12.10.2017; 
č. 2700-44003/2018/Bre,Mil/570050207/Z7-SP zo dňa 12.12.2018; 
č. 7013/57/2020-31360/2020/570050207/KR-Z7 zo dňa 23.09.2020; 
č. 9971/57/2019-3932/2020/Ber/570050207/Z8 zo dňa 07.02.2020. 

 

5.3 Typ žiadosti 

Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa zákona 
NR SR č. 39/2013 Z.z.  o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
sa týka: 
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a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: 

- zmenu povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do 
povrchových vôd alebo podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. 
b) bodu 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

b) ochrany prírody a krajiny: 

- v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie k zmene stavby 
pred jej dokončením podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 
Z. z. o IPKZ, 

c) v oblasti stavebného poriadku: 

- o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 3 ods. (4) 
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ pre stavbu „SO 019  Rekultivácia – 
obvodový rigol“ 

 

5.4 Hlavné projektované parametre Bez zmeny 

5.5 
 
Projektant 
 

Projektant stavby: 

DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava. 

Projektanti: 

Ing. Bohuslav Katrenčík, Holíčska 13, 851 05 Bratislava,  
Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:  
ev. č. 3705*Z*A2, komplexné architektonické a inžinierske služby 
a súvisiace technické poradenstvo, 

Ing. Miloš Andris,  Holíčska 13, 851 05 Bratislava 
Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:  

     ev. č. 0515*Z*2-2, vodohospodárske stavby 

 
5.6 Dodávateľ stavby Zhotovenie stavby dodávateľsky, určený výberom. 

5.7 Parcelné čísla a druh 
stavebného pozemku, 
susedných pozemkov a 
susedných stavieb s uvedením 
vlastníckych a lebo iných práv 
podľa katastra nehnuteľností 

k. ú. Sírnik:  
p. č. registra „C“ 582/6, 582/25, 582/27, 582/39, 582/40, 610/5, 610/6  
Vlastník: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., 076 05 Cejkov 
 
p.č. registra „C“ 582/16 – LV nezaložený  
 

p.č. registra „E“ 2528, 2530, 2539, 2540, 2543, 2544, 2545, 2556, 2557, 
2558, 2559,2560, 2563, 2566, 2567, 2571, 2572, 2573, 2574,-2575, 2578, 
2579, 2580, 2582, 2583, 2585, 2586 – spolu 27 parciel 

5.8 Identifikácia spracovateľa Ing. Tomáš Čerevka (mobil: +421 918 696 186), e-mail: cerevka@kosit.sk 

 

 

 

 

mailto:cerevka@kosit.sk
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B. Údaje o prevádzke a jej umiestnení   

1. Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

P. č.  Všeobecný opis prevádzky –  zmena  
 

1  STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE  
V rámci  realizácie stavby predstavuje stavebno-technické riešenie stavby členenie na nasledujúce stavebné 
objekty (SO):  
SO 019 Rekultivácia – obvodový rigol. 
 
VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE  
TERMÍNY ZAHÁJENIA A DOKONČENIA STAVBY:  
Termín začatia stavby:        09/2021  
Termín ukončenia stavby:  04/2022  
Náklady stavby:                    17 000 Eur bez DPH 
Plánovaná celková lehota prác na stavbe: 7 mesiacov 
 
SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA STAVBY  
Vzhľadom na charakter stavby sa nepredpokladá skúšobná prevádzka.  Po ukončení výstavby bude na návrh 
stavebníka kolaudačným konaním a vydaním právoplatného rozhodnutia o trvalom užívaní uvedená stavba do 
trvalej prevádzky.   

 

2. Opis prevádzky - zmena 

P. č.   Opis prevádzky - zmena 

1 
Realizácia objektu predstavuje vybudovanie dvoch nových vetiev obvodového odvodňovacieho rigola 
v južnej časti zrekultivovanej skládky odpadov Sirník.  
 
Rigol 1 s celkovou dĺžkou 97,55 m je navrhnutý pozdĺž vonkajšej päty južnej obvodovej hrádze 
zrekultivovanej I. etapy skládky a bude zachytávať zrážkové vody z južného svahu zrekultivovanej I. etapy 
skládky odpadov.  Na začiatku potrubnej časti bude zrealizovaný betónový výustný objekt, označený ako V1 
a na konci potrubnej časti bude zrealizovaný betónový vpustný objekt, označený ako V2. Celková dĺžka 
potrubnej časti rigola 1 je 24,36 m, realizovaná z oceľového potrubia DN300  a celková dĺžka samotného 
dláždeného rigola 1 je 73,19 m.  

Rigol 2 s celkovou dĺžkou 29,88 m bude situovaný pozdĺž západného brehu jestvujúcej zbernej nádrže 
priesakových kvapalín a bude zachytávať zrážkové vody pritekajúce gravitačne po teréne z územia 
situovaného západne od zbernej nádrže, pričom rigol 2 bude zaústený do rigola 1. 
 
Priamo pod jestvujúcim svahom bude nové potrubie DN300 križovať jestvujúce potrubie DN300 – hlavný 
zberač priesakových kvapalín zo skládky odpadov. Na základe zamerania vychádza, že obidve potrubia by sa 
mali prekrižovať v dostatočnej výškovej úrovni od seba. 
 

L. Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A. až K. 
všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

Zhrnutie 

Identifikácia žiadateľa: 
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REMKO Sirník s.r.o.,   
v zastúpení: 
KOSIT a.s. 
Rastislavova 98 
043 46 Košice 
 
Zdôvodnenie žiadosti:  
Účelom uskutočnenia navrhovanej zmeny integrovaného povolenia prevádzky „Integrované zariadenie na 
nakladanie s odpadmi Sirník“ je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením 
pre časť stavby „Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, I. etapa, SO 019  Rekultivácia – obvodový rigol“.  
 
Predmetom riešenia celého stavebného objektu SO 019 Rekultivácia, bolo riešenie uzavretia a následnej 
rekultivácie povrchu telesa skládky odpadov na nie nebezpečný odpad Sirník v rozsahu I. etapy. Teleso skládky sa 
upravilo do tvaru a sklonov podľa projektovej dokumentácie a následne sa zhotovili uzatváracie a rekultivačné 
vrstvy skládky.  
 
Účelom predkladaného doplnku č. 1 k SO 019 Rekultivácia – obvodový rigol, je zabezpečiť odvedenie povrchových 
dažďových vôd zo zaizolovaného južného svahu uzatvorenej a zrekultivovanej skládky tak, aby neodtekali smerom 
do jestvujúcej zbernej nádrže priesakových kvapalín (na základe prirodzenej konfigurácie okolitého terénu), ale aby 
sa odviedli navrhovaným rigolom a následne potrubím, mimo areál skládky – do prirodzeného odtokového systému 
riešeného územia. 

Realizácia objektu predstavuje vybudovanie dvoch vetiev obvodového odvodňovacieho rigola v južnej časti 
zrekultivovanej skládky odpadov Sirník.  
Rigol 1 s celkovou dĺžkou 97,55 m je navrhnutý pozdĺž vonkajšej päty južnej obvodovej hrádze zrekultivovanej I. 
etapy skládky a bude zachytávať zrážkové vody z južného svahu zrekultivovanej I. etapy skládky odpadov. Na 
začiatku potrubnej časti bude zrealizovaný betónový výustný objekt, označený ako V1 a na konci potrubnej časti 
bude zrealizovaný betónový vpustný objekt, označený ako V2. Celková dĺžka potrubnej časti rigola 1 je 24,36 m, 
realizovaná z oceľového potrubia DN300  a celková dĺžka samotného dláždeného rigola 1 je 73,19 m.  
Rigol 2 s celkovou dĺžkou 29,88 m bude situovaný pozdĺž západného brehu jestvujúcej zbernej nádrže 
priesakových kvapalín a bude zachytávať zrážkové vody pritekajúce gravitačne po teréne z územia situovaného 
západne od zbernej nádrže, pričom rigol 2 bude zaústený do rigola 1. 
Priamo pod jestvujúcim svahom bude nové potrubie DN300 križovať jestvujúce potrubie DN300 – hlavný zberač 
priesakových kvapalín zo skládky odpadov. Na základe zamerania vychádza, že obidve potrubia by sa mali 
prekrižovať v dostatočnej výškovej úrovni od seba. 
 
VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE  
TERMÍNY ZAHÁJENIA A DOKONČENIA STAVBY: 
Termín začatia stavby:         09/2021  
Termín ukončenia stavby:   04/2022  
Náklady stavby:                     17 000 Eur bez DPH 
Plánovaná celková lehota prác na stavbe: 7 mesiacov 
 
Vzhľadom na charakter stavby sa nepredpokladá skúšobná prevádzka.  Po ukončení výstavby bude na návrh 
stavebníka kolaudačným konaním a vydaním právoplatného rozhodnutia o trvalom užívaní uvedená stavba do 
trvalej prevádzky.   

 
Ostatné časti platných rozhodnutí ostávajú bezo zmien 
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M. Návrh podmienok povolenia  
Bez zmeny 

N. Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne 
cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže 
mať cezhraničný vplyv  

P. č. Zoznam účastníkov konania 

1.  Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n.o., 076 05 Cejkov 

2.  REMKO Sirník s.r.o., Rastislavova 98, 0430 46 Košice 

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

4.  Obec Sirník, Hlavná 152, 076 03 Sirník 

5.  Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie maratónu mieru 1, 040 01 Košice 

6.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov 

7.  OU Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Námestie mieru č. 804, 075 01 Trebišov 

8.  OU Trebišov, Odbor starostlivosti o ŽP, M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov 

9.  OU Trebišov, odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov 

10.  OU Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. R. Štefánika 1161/184, 075 26 
Trebišov 

11.  Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice 

12.  OU Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie OP a VZ ŽP kraja, Komenského 52, 041 26 Košice 

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

14.  Ing. Miloš Andris, Holičská 13, 851 05 Bratislava 5 - projektant 

15.  Ing. Eduard Vyskoč, Ožvoldíkova 2, 841 02 Bratislava 

O. Prehlásenie 

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia. 
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné. 
 
 
 
Podpísaný:                                  ____________          Dátum: ____________________________________                        

     (zástupca organizácie) 
 
Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Tomáš Čerevka 

Pozícia v organizácii: vedúci odd. investičnej výstavby a správy majetku  
 

Pečiatka alebo pečať podniku: 
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P. Prílohy k žiadosti 

 
Prílohy: 

1. Projektová dokumentácie pre realizáciu stavby: Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi 
Sirník, Skládka pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, I. etapa – SO – 019 Rekultivácia obvodový rigol 
– 3x, 

2. Kópia rozhodnutia o umiestnení stavby č. 389/06 zo dňa 6.11.2006 vydané obcou Sirník – 1x kópia, 
3. Kópia rozhodnutia zmeny IPKZ č. 2700-44003/2018/Bre,Mil/570050207/Z7-SP zo dňa 12.12.2018 

– 1x kópia, 
4. Kópia rozhodnutia zmeny IPKZ č. 7013/57/2020-31360/2020/570050207/KR-Z7 zo dňa 

23.09.2020 – 1x kópia, 
5. Záverečné stanovisko MŽP SR č. 313/06-7.3/hp zo dňa 31.5.2006 – 1x kópia, 
6. Rozhodnutie MŽP SR č. 7930/2018-1.7/hp-R zo dňa 06.08.2018 zo zisťovacieho konania – 1x 

kópia, 
7. Kópia stanoviska k PD –  č. 125/2021-016, 288/21, zo dňa 23.4.2021 Obec Sirník, Obecný úrad, 

Hlavná 152/21, 076 03 Sirník -1x kópia, 
8. Kópia stanoviska k PD – č. 125/2021-014, 257/21, zo dňa 13.4.2021 Obec Sirník, Stavebný úrad, 

Hlavná 152/21, 076 03 Sirník – 1x kópia, 
9. Kópia oznámenia k PD – č. A/2021/00596/HŽPaZ, zo dňa 30.3.2021 RÚVZ so sídlom v Trebišove, 

Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov – 1x kópia, 
10. Kópia stanoviska k PD – č. CS SVP OZ KE 2013/2021/2, zo dňa 3.5.2021 SVP, š.p. OZ Košice, 

Ďumbierska 14, 041 59 Košice – 1x kópia, 
11. Záväzné stanovisko k PD č. OU-TV-OSZP-2021/004246-002, zo dňa 6.4.2021 – Okresný úrad, odbor 

starostlivosti o ŽP - OPaK, Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov – 1x kópia, 
12. Vyjadrenie k PD – č. OU-TV-OSZP-2021/004134-002 zo dňa 30.03.2021, Okresný úrad, odbor 

starostlivosti o ŽP - OH, Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov – 1x kópia, 
13. Vyjadrenie k PD – č. OU-TV-OSZP-2021/004191-002, zo dňa 7.4.2021 Okresný úrad, odbor 

starostlivosti o ŽP - ŠVS, Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov – 1x kópia, 
14. Stanovisko k PD – č. ORHZ-TV-2021/000116 zo dňa 31.03.2021, OR HaZZ v Trebišove, T. G. 

Masaryka 13, 075 01 Trebišov 
15. Záväzné stanovisko k PD – č. KPUKE-2021/7917-2/36779/PS zo dňa 07.04.2021, SB Krajský 

pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice 
16. Splnomocnenie Združenie – KOSIT a.s., - 1x kópia 
17. Poverenie spol. KOSIT a.s. pre zastupovanie Ing. Tomášom Čerevkom – 1x kópia, 
18. Splnomocnenie spol. REMKO Sirník s.r.o. pre zastupovanie spol. KOSIT a.s. – 1x kópia, 
19. Kópia listu vlastníctva č. 730, zo dňa 23.3.2021 -1x kópia, 
20. Kópia z katastrálnej mapy  - 1x kópia, 
21. Kópia rozhodnutia o umiestnení stavby, č. 389/06, zo dňa 6.11.2006 – 1x kópia, 
22. Kópia geometrického plánu č. 99/2017, zo dňa 3.8.2017 – 1x kópia, 
23. Kópia výpisu z listu vlastníctva č. 730, zo dňa 21.10.2016 – 1x kópia, 
24. Kópia z katastrálnej mapy, zo dňa 21.10.2016 -1x kópia,  
25. Autorizačné osvedčenie č. 3705*Z*A2 - Ing. Bohuslav Katrenčík – projektant – 1x kópia, 
26. Autorizačné osvedčenie č. 0515*Z*2-2 - Ing. Andris – projektant – 1x kópia, 
27. Autorizačné osvedčenie ev. č. 6227*I3 - Ing. Ľubomír Baláž – 1x kópia, 
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28. Vyhodnotenie podmienok zo záverečného stanoviska k EIA a rozhodnutia – 2x originál, 
29. Stanovisko projektanta - navrhovaná stavba nevyžaduje statické posúdenie – 1x originál, 
30. Stanovisko projektanta – navrhované stavba nevyžaduje posúdenie TI – 1x originál, 
31. Zmluva o výkone správy majetku zo dňa 10.07.2008 – 1x, 
32. Dodatok č. 4 zo dňa 21.06.2018 k Zmluve o správe majetku zo dňa -1x. 


