SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 3427- 12637/2018/Med/370390104/Z3

Nitra, 17. 04. 2018

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“),
ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) 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 § 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 o IPKZ“) na základe žiadosti prevádzkovateľa REKO
RECYCLING spol. s r.o., Bokroš 5, 946 39 Iža, IČO: 31 423 876 doručenej Inšpekcii dňa
16. 02. 2018 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a 6. zákona
o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie
vydané rozhodnutím č. 4965/OIPK-509/04-Kk/370390104 zo dňa 29. 12. 2004, zmenené
rozhodnutím 61 - 6951/2016/Med/370390104 – Z1 zo dňa 29. 02. 2016 a rozhodnutím
č. 5020 - 28447/2016/Med/370390104 – Z2 zo dňa 13. 09. 2016 (ďalej len „povolenie“),
ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:
„Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“, k.ú. obec Iža, okres Komárno
nasledovne:
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1. V povolení v časti I. Inšpekcia v integrovanom povolení sa za odsek „b) v oblasti odpadov“
dopĺňa odsek c) v nasledovnom znení:
“

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. a) zákona
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z.z.“) udeľuje súhlas na prevádzkovanie
zariadenia na zneškodňovanie odpadov (1. časť 3 etapa skládky)

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e) bod
1. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch udeľuje súhlas na vydanie aktualizovaného
prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov (vypracovaného
Mgr. Patrik Baliak,
INECO, s.r.o., február 2018):“
2. V povolení v časti I. Inšpekcia v integrovanom povolení, A. Zaradenie prevádzky sa
za bod 4. vkladá bod 5. v nasledovnom znení:
„Prevádzkovateľ nie je povinný vypracovať východiskovú správu podľa § 8 ods. 6 zákona
o IPKZ z dôvodu predloženia „Záznamu o preukázaní nepotrebnosti vypracovania
východiskovej správy“ podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ vypracovanom v súlade
s „Usmernením Európskej komisie k východiskovým správam podľa článku 22 ods. 2 smernice
2010/75/EÚ o priemyselných emisiách“.„

3. V povolení sa na koniec časti I. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu
ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky pridáva veta
v nasledovnom znení:
„Kolaudačné rozhodnutie pre 1. časť 3 etapy skládky vydala Obec Iža
pod č. 427/SÚ/2018-BR-3 dňa 13. 04. 2018. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa
13. 04. 2018.“
4. V povolení sa v časti I. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia,
vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky znenie odseku:
„Teleso skládky s kapacitou - 290 000 m3 :
Tesniaci systém skládky predstavuje minerálne tesnenie hrúbky 60 cm s priepustnosťou
kf=1.10-7 m.s-1 a fólia HDPE hr. 2 mm. Fólia je spájaná kanálikovým a extrudovaným zvarom
s požadovanými skúškami vyhotovenia na tesnosť zvarov. Ochranu pred mechanickým
poškodením tvorí geotextília hmotnosti 500 g.m-2. „
mení nasledovne:
„Teleso skládky 1. a 2. etapy s kapacitou – 290 000 m3:
Tesniaci systém 1. a 2. etapy skládky predstavuje minerálne tesnenie hrúbky 600 mm
s priepustnosťou kf=1.10-7 m.s-1 a fólia HDPE hr. 2 mm. Fólia je spájaná kanálikovým a
extrudovaným zvarom s požadovanými skúškami vyhotovenia na tesnosť zvarov. Ochranu
pred mechanickým poškodením tvorí geotextília hmotnosti 500 g.m-2.
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Teleso skládky 1. časti 3. etapy s kapacitou – 110 000 m3
Tesniaci systém 1. časti 3. etapy skládky predstavuje minerálne tesnenie hrúbky 600 mm
s priepustnosťou kf=1.10-9 m.s-1 a fólia HDPE hr. 2 mm. Ochranu pred mechanickým
poškodením tvorí geotextília hmotnosti 500 g.m-2 . Na svahy je použitá 2 x bentonitová rohož
s priepustnosťou kf=1.10-9 m.s-1 a geotextília.“

5. Vovolení sa v časti I. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia,
vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky znenie odseku
„Monitorovací systém podzemných vôd:
- monitorovací systém podzemných vôd využíva pozorovacie vrty po obvode skládky
(referenčný- R1 nad skládkou a R2, R3 pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd).“
mení nasledovne:
“Monitorovací system podzemných vôd:
Monitorovací system podzemných vôd sa bude uskutočňovať z referenčného vrtu K-1 a dvoch
indikačných vrto K-III. a K-V. (návrh hydrogeológa RNDr. Varjú Zoltán zo dňa 05. 03. 2017)”
6. V povolení v časti D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi sa mení znenie bodov 15. 18.
19. a dopĺňajú sa body 22. a 23. nasledovne:
“
15. V skládkovacích priestoroch 1. a 2. etapy skládky je povolené skládkovanie do
zaplnenia projektovanej kapacity 290 000 m3 a do maximálnej výšky 128,7 m
uloženého odpadu. V skládkovacích priestoroch 3. etapy skládky je povolené
skládkovanie do zaplnenia projektovanej kapacity 110 000 m3 a do maximálnej
výšky 128,7m uloženého odpadu podľa projektovej dokumentácie na uzatvorenie
skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky: „REKO s.r.o. - IŽA,
Skládka TKO – 3. etapa – 1. časť“ (spracovateľ Ing. Zoltán Fekete, autorizovaný
stavebný inžinier, reg.č. *1545*Z*2-2*
EKOCONSULT s.r.o., Hradná 3, 945
01Komárno).
18. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1
1 časť – 3 etapa) a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zneškodňovanie odpadov, uvedené v konaniach v bode l) v úvodnej časti povolenia,
sú udelené na obdobie 5 rokov od právoplatnosti tohoto rozhodnutia č. 342712637/2018/Med/370390104/Z3. Platnosť týchto súhlasov Inšpekcia predĺži, a to aj
opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú
rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace
pred uplynutím tohto termínu doručí Inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasov.“
19. Výška účelovej finančnej rezervy na uzavretie skládky odpadov, jej rekultiváciu a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí podľa pôvodnej projektovej
dokumentácie „IŽA - SKLÁDKA TKO REKULTIVÁCIA SKLÁDKY“
(spracovateľ Ing. Zoltán Fekete, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. *1545*Z*2-2*
EKOCONSULT s.r.o., Hradná 3, 945 01Komárno), je 465 785 Eur.”
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22. Prevádzkovateľ zabezpečí vypracovanie aktualizovanej projektovej dokumentácie
na uzavretie 1. a 2. etapy skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie
skládky odpadov po jej uzavretí s uvedením rozpočtu na výšku finančných
prostriedkov a požiada Inšpekciu o vydanie stavebného povolenia na jej realizáciu
v zmysle zákonných požiadaviek.
23. Prevádzkovateľ ukončí skládkovanie v 1. a 2. etape skládky do 6 mesiacov od
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 3427 - 12637/2018/Med/
370390104/Z3.“
7. V povolení sa na koniec časti II. F.. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie
následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok
bežnej prevádzky dopĺňa podmienka č. 14.:
14. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie kontroly technického stavu a funkčnej
spoľahlivosti existujúcej nádrže priesakových kvapalín ako aj skúšku tesnosti
a predloží
Inšpekcii preukazateľné
doklady o jej zrealizovaní
(fotodokumentácia, písomné doklady) do 30. 11. 2018.

Odôvodnenie
Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) 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 § 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 o IPKZ“), na základe písomnej
žiadosti prevádzkovateľa REKO RECYCLING spol. s r.o., Bokroš 5, 946 39 Iža, IČO:
31 423 876 doručenej Inšpekcii dňa 16. 02. 2018 podľa § 18 ods. 3 zákona o správnom konaní
a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a bod 4. zákona o IPKZ mení a dopĺňa
integrované povolenie pre prevádzku „Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO“, k.ú. obec
Iža, okres Komárno.
Predmetom zmeny integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zneškodňovanie odpadov a udelenie súhlasu na vydanie aktualizovaného
prevádzkového poriadku.
Udelenie uvedených súhlasov nepredstavuje podstatnú zmenu rozhodnutia. Podľa
zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení
zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov
zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.
Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní
predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné
doklady na spoľahlivé posúdenie a preto Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 zákona o IPKZ listom
č. 3427-6574/2018/Med/370390104/Z3 zo dňa 27. 02. 2018 upovedomila o začatí konania
účastníkov konania a dotknutý orgán vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila
30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.
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Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne.
Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán
potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona
o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpekcia upozornila,
že ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia
podľa § 11 ods. 6 písm. e) zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak nedôjde k rozporom
medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti
obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.
Vzhľadom k tomu, že nejde o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:
- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21
ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a)
až e) zákona o IPKZ,
Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:
- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej
prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia
údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom
o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c)
zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie
a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej
verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti
a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní
podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom
sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa
§ 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ
Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.
V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadal
o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti
o životné prostredie zaslal vyjadrenie č. OU-KN-OSZP-2018/004861-2 zo dňa 02. 03. 2018,
v ktorom uvádza, že nemá námietky voči vydaniu uvedenej zmeny integrovaného povolenia
pre predmetnú prevádzku. Obec Iža zaslala vyjadrenie č. 332/2018/878 zo dňa 19. 03. 2018,
v ktorom uvádza, že nemá námietky k uvedenej zmeny integrovaného povolenia. V rámci tohto
vyjadrenia ešte uviedla, že žiada zásadné dodržanie:
- svahovitosti uloženého odpadu
- maximálnej výšky uloženia odpadu,
- dostatočného prekrytia uloženého odpadu zeminou
- finančné a technické zabezpečenie rekultivácie skládky
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Stanovisko Inšpekcie:
Svahovitosť a maximálna výška uloženého odpadu je daná schválenou projektovou
dokumentáciou v stavebnom konaní. Dostatočné prekrývanie uloženého odpadu je
povinnosťou prevádzkovateľa, ktorá je uvedená v podmienke integrovaného povolenia
II.D.13. Finančné a technické zabezpečenie rekultivácie skládky je dané legislatívnou
požiadavkou tvorby účelovej finančnej rezervy, ktorej povinnosť vytvárania počas
prevádzkovania skládky je uvedená v podmienke integrovaného povolenia II.A.2.4.
Súčasťou integrovaného povoľovania bolo konanie:
v oblasti odpadov

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. a) zákona
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z.z.“) konanie o udelení súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (3. etapa skládky, 1. časť),

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e) bod 1.
zákona č. 79/2015 Z.z., konanie o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku
zariadenia na zneškodňovanie odpadov (aktualizovaný prevádzkový poriadok
vypracovaný Ing. Ján Liga, Phd., INECO, s.r.o., Banská Bystrica, február 2018).
Inšpekcia zmenila označenie monitorovacích vrtov ako aj určenie ich využívania
na monitorovanie podzemných vôd na základe „Záverečnej správy“ z monitoringu
podzemných vôd - vypracovanú hydrogeológom RNDr. Varjú Zoltán (vypracovaná dňa
24. 01. 2018) ako aj na základe vyjadrenia RNDr. Varjú Zoltána zo dňa 05. 03. 2017
ohľadom zmeny využívania monitorovacích vrtov vzhľadom na začatie prevádzky 3. etapy
skládky odpadov.
Inšpekcii bol dňa 11. 04. 2018 spoločnosťou INECO, s.r.o. zaslaný „Záznam
o preukázaní nepotrebnosti vypracovania východiskovej správy“, ktorý bol vypracovaný
v súlade s „Usmernením Európskej komisie k východiskovým správam podľa článku 22
ods. 2 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách“. Inšpekcia po preskúmaní jeho obsahu
súhlasila s nevypracovaním východiskovej správy a požiadavku prevádzkovateľa akceptovala.
Inšpekcia listom 3427 - 11605/2018/Med/370390104/Z3 zo dňa 09. 04. 2018 dala podľa
§ 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť
sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 3
dní odo dňa doručenia písomnosti. Žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nezaslal
písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia, ani nenavrhol jeho doplnenie.
Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela
k záveru, že zrealizovaná a skolaudovaná 3. etapa skládky, ako aj predložený aktualizovaný
prevádzkový poriadok zodpovedá požiadavkám príslušných legislatívnych predpisov.
Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila stav
a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného
prostredia a podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené
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práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a preto rozhodla tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať
na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále
pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7,
949 01 Nitra 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.

RNDr.Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
2. Obec Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža
Dotknutému orgánu štátnej správy:
(po nadobudnutí právoplatnosti):
3. Okresný úrad Komárno – odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa
v odpadovom hospodárstve, Námestie gen. Klapku 7, 945 05 Komárno

