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Z V E R E J N E N I E 

 

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 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. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) 

 

a 

 

V Ý Z V A  

 

 dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,  

 dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 

 

1. Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia: 

1.1. Žiadosť zo dňa: 20.01.2021 

1.2. Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, 

Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania 

a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice 

1.3. Doručená dňa: 20.01.2021, doplnená v dňoch 17.02.2021, 22.02.2021, 

22.04.2021, 10.05.2021, 27.05.2021 a 31.05.2021 

1.4. Evidovaná pod číslom: 1722/2021 

1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho 

orgánu www.sizp.sk: 10.06.2021 

1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho 

orgánu/obce: 

 

 

............................... 

Dátum zverejnenia 

pečiatka a podpis 

 

1.7. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli 

správneho orgánu/obce: 

 

 

 

............................................... 

Dátum ukončenia zverejnenia 

pečiatka a podpis 
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2. Prevádzkovateľ – stavebník:  

2.1. Názov:  REMKO Sirník s.r.o.     

2.2. Adresa: Rastislavova 98, 043 46 Košice  

2.3. IČO:     36 573 345 

 

3. Prevádzka:  

3.1 Názov: Skládka odpadov Myslina – Lúčky   

3.2 Adresa: Myslina - Lúčky 

3.3 Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. 

o IPKZ:  

5.    Nakladanie s odpadmi 

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. 

 

4.    Integrované povolenie v znení zmien a doplnení: 

4.1. Číslo: 92/9-OIPK/2004-Ha, Č. i. 750040103   

4.2. Zo dňa: 22.04.2004 

4.3. Právoplatné dňa: 11.05.2004 

  

5 Informácie pre verejnosť:  

5.4 Písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti za účastníka konania, podanie 

vyjadrenia dotknutej verejnosti a verejnosti k začatiu konania je potrebné zaslať 

na: adresu uvedenú v bode 1.2 a podľa možnosti na elektronické adresy 

eva.merjava@sizp.sk, jana.valachovicova@sizp.sk  

5.5 Podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ lehota na písomné 

prihlásenie sa dotknutej verejnosti za účastníka konania, možnosti vyjadrenia      

dotknutej verejnosti a verejnosti k začatiu konania je: 30 dní od dátumu 

uvedeného v bode 1.5.  

 

6 Do  žiadosti, spolu s prílohami  je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy 

a výpisy):  

6.1. Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného 

prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 

040 53 Košice (ďalej len „IŽP Košice“), v pracovných dňoch v čase od 9:00 

hod. do 14:00 hod.  

6.2. Mesto/Obec: Obec Myslina, Mesto Humenné 

6.3. Webové sídlo: www.sizp.sk, www.myslina.sk, www.humenne.sk  

 

7 Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:  

 

7.1 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho 

posudzovania, vydalo  podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov              

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

predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) Záverečné stanovisko č. 1210/2011 – 

mailto:eva.merjava@sizp.sk
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3.4/hp zo dňa 06.06.2011, ktorým odporučilo realizáciu navrhovanej činnosti 

„Skládka odpadov NNO Myslina – Lúčky – III. etapa“.  

       7.2 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné 

prostredie, vydalo rozhodnutie č. 1740/2020-1.7/av-R, 32608/2020, 32610/2020-Int., 

v ktorom uviedlo, že zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov na odpad, ktorý 

nie je nebezpečný Myslina – Lúčky – III. etapa, optimalizácia využitia kapacity 

skládky“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Uvedené rozhodnutie 

je sprístupnené na stránke: 

     https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-na-odpad-ktory-nie-je-

nebezpecny-myslina-lucky-iii-eta. 

  

8 Súčasťou konania je: 

a) v oblasti ochrany ovzdušia: 

          - udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia  o povolení zmeny na stavbe malého zdroja 

        znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. 

        o IPKZ, 

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd: 

          - vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 3 ods. 3 

písm. b) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

c) v oblasti odpadov:  

          - udelenie súhlasu 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 § 3 ods. 3                    

písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

          - o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej 

         rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona                     

         č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

          -  udelenie  súhlasu na vydanie prevádzkového   poriadku zariadenia na zneškodňovanie 

        odpadov podľa § 3 ods. 3 pís. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

         d) v oblasti ochrany prírody a krajiny: 

         - vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo                         

         na udržiavacie práce podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

e) v oblasti stavebného zákona: 

         -   povolenie zmeny stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina – 

         Lúčky III. etapa“ pred jej dokončením, v rozsahu stavebného objektu SO 109 

         Uzatvorenie a rekultivácia skládky, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 

Údaje o stavbe: 

 

       Uskutočnenie stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina - Lúčky 

       III. etapa“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím                     

       IŽP Košice č. 4319-35098/2014/Mil,Mer/750040103/ZSP6 zo dňa 16.12.2014.  

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-na-odpad-ktory-nie-je-nebezpecny-myslina-lucky-iii-eta
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       Obec Myslina vydala pod č. 2013/203 zo dňa 25.11.2013 rozhodnutie o umiestnení 

       stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina-Lúčky III. Etapa“. 

 

       Časť stavby „Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Myslina – Lúčky                      

       III. etapa“, v rozsahu stavebného objektu SO 109  Uzatvorenie a rekultivácia skládky 

       je umiestnená na pozemkoch KN-C parc. č. 905, 906/1, 399/37, 399/12 a 399/15,                     

       kat. úz. Myslina, s umiestnením fontány na pozemku KN-C parc. č. 5363/14, kat. úz. 

       Humenné, ktorá bude zrealizovaná v rámci sadových úprav v areáli prevádzky.  

 

9 Zoznam dotknutých orgánov:  

 

         1.  Obec Myslina, stavebný úrad, Myslina 19, 066 01 Humenné  

2.  Obec Myslina, špeciálny stavebný úrad pre účelové komunikácie, Myslina 19, 066 01 

Humenné 

3.  Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH,              

Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 

4.  Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Kukorelliho 1,                     

066 01 Humenné 

5.  Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, 

Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 

6.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra                               

č. 1507/2, 066 18 Humenné 

7.  Okresný úrad Humenné, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné      

8.  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská 173, 

066 01 Humenné 

9.  Obec Myslina, štátna správa ochrany ovzdušia, Myslina 19, 066 01 Humenné 

10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody, 

    biodiverzity a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné 

    prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

 

10 Ústne pojednávanie:  

10.1. Účastník konania môže podľa § 11 ods. 5 písm. d) bod 5 požiadať IŽP Košice  

o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote. 

10.2 Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada,                        

IŽP Košice ústne pojednávanie nenariadi, ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 

zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

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

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

 

11 Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté 

prevádzkovateľom - stavebníkom:  

viď Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, časť L Stručné zhrnutie údajov 

a informácií uvedených v žiadosti  všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely 

zverejnenia str. č. 8 až 10 

 


