SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 3536-23525/37/2009/Zál /370270104/Z1

Bratislava 13. 07. 2009

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len inšpekcia) ako príslušný orgán štátnej
správy 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 prepisov a podľa § 28
ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod
1., bod 7., § 8 ods. 2 písm. b) bod 3., bod 6., § 8 ods. 2 písm. c) bod 6., bod 8, bod 10., § 8
ods. 2 písm. h) bod 1., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o správnom konaní“)
mení

a

dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 2542-13775/37/2007/Kzn/370270104 zo dňa 02. 05. 2007 (ďalej len
„integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke
„Skládka TKO Kolta 2. a 3. časť prvej etapy“
(ďalej len prevádzka)
Skládka TKO, 941 33 Kolta , okres Nové Zámky
kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:
5.4. – skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu
väčšiu ako 25 000 t s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady, NOSE-P: 109 06,
prevádzkovateľa Brantner Kolta s.r.o., Ernestova Bašta 10, 940 01 Nové Zámky, IČO:
31422624 nasledovne:
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A. V povolení sa za text v úvodnej časti v odseku „Súčasťou integrovaného povolenia je
podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ“ vkladá text
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 1 písm. a)
zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998
Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon
o ovzduší)
udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby
malého zdroja znečisťovania
(povolenie stavby podľa PD „Kolta, skládka odpadov rozšírenie – 2. etapa“),
-

podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 6 zákona
o ovzduší
určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c)
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
udeľuje súhlas na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav
povrchových a podzemných vôd,
-

podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 písm. 1 ods. d)
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
povoľuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd
(vypúšťanie z obvodového odvodňovacieho rigolu),

c) v oblasti odpadov:
- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. k)
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
udeľuje súhlas na uzavretie skládky odpadov a na vykonanie jej rekultivácie
(uzavretie a rekultivácia I. a II. etapy podľa PD
„Kolta, skládka odpadov rozšírenie – 2. etapa“),
-

podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. g)
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,

-

podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b)
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
vydáva vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového
hospodárstva,
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d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
- podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ
vydáva vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu.
B. Podľa § 66 stavebného zákona v súlade s § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na
základe žiadosti prevádzkovateľa Brantner Kolta s.r.o., Ernestova Bašta 10, 940 01 Nové
Zámky, prerokovanej v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so
známymi účastníkmi konania, inšpekcia
povoľuje uskutočniť stavbu:
„Kolta, skládka odpadov rozšírenie – 2. etapa“
v rozsahu stavebných objektov podľa PD pre stavebné povolenie, vypracovanú
spracovateľom Ing. Miloslavom Peškom, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Koceľova 15, 821 08
Bratislava z 9/2007:
SO – 01 Príprava územia
-

odstránenie povrchovej vrstvy hr. 0,3m z územia výstavby,
preložka jestvujúceho elektrického kábla pozdĺž rigola a objektov 2. etapy skládky,
zrušenie panelovej plochy vo vnútri navrhovaných skládkovacích priestorov a výmena
podložia pod ňou,
odstránenie vegetácie s koreňovým systémom v predpokladanej hr. 0,3 m,
odstránenie jestvujúcej prečerpávacej nádrže a šachty pri nej v areáli, výmena podložia
a zasypanie.

SO – 02 Úprava podložia
-

Priečny sklon dna skládkovacích plôch bude min. 2,0 % kolmo k trase uloženia
drenážneho potrubia, ktoré bude mať sklon min. 1,0 % (pozdĺžny sklon) až do zbernej
šachty priesakových kvapalín – drenážna šachta Š1.
- Sklony svahov skládkovacích priestorov sú navrhnuté 1 : 3 po celom obvode budovaného
rozšírenia.
- Napojenie na konštrukciu dna medzi jestvujúcou etapou skládkovacích priestorov sa
vykoná napojením na tesniacu fóliu a geotextíliu I. etapy.
- Súčasťou objektu sú aj násypy pre vybudovanie obvodovej hrádze určujúcej hranicu
skládkovacích priestorov.
- V rámci úpravy podložia je potrebné realizovať aj deliacu hrádzu a výkop zemníka,
zabezpečujúcu retenciu dažďových vôd z územia nad skládkou.

SO – 03 Skládkovacie priestory
Konštrukcia tesnenia dna a svahov skládky:
- minerálne tesnenie hr. 0,5 m ( 2 x 0,25 m),
- geoelektrický monitorovací systém tesnosti fólie,
- fóliové tesnenie PEHD hr. 2,0 mm,
- ochranná vrstva – geotextília 800 g/m2, min. CBR 5,0 kN, min. pozdĺžna pevnosť 30 kN,
- drenážna vrstva štrku frakcie 16 - 32 mm, hr. 500 mm.
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SO 04 Odvedenie priesakových vôd
Objekt doplňuje objekty skládkovacích plôch a zabezpečuje zachytávanie a odvedenie
priesakových kvapalín z drenážnej vrstvy skládkovacích plôch do akumulačnej nádrže.
Výstavba pozostáva z vybudovania drenážneho potrubia v dl. 124,1 m v nových
skládkovacích priestoroch, drenážnej šachty Š1 a výtlačného drenážneho potrubia do
akumulačnej nádrže.
SO – 05 Akumulačná nádrž – vodná stavba
V akumulačnej nádrži sa budú akumulovať priesakové kvapaliny zo skládkovacích priestorov
II. etapy. Navrhnutá je ako zemná nádrž s objemom cca 2 100 m3, na voľnej ploche
v severozápadnej časti areálu. Maximálna výška hladiny je 2,2 m. Nádrž je tesnená
minerálnym tesnením hrúbky 0,5 m (2x250 mm), tesniacou fóliou PEHD hr. 1,5 mm,
s geoelektrickým systémom kontroly tesnenia a na dne nádrže je na geotextílii uložený štrk
hr. 300 mm. Súčasťou objektu je obvodový rigol na odvádzanie povrchových vôd
a prepojovacie potrubie do šachty pre čerpadlo recirkulácie Š2.
SO – 06 Recirkulácia priesakových kvapalín
Objekt bude zabezpečovať prečerpávanie priesakových kvapalín z akumulačnej nádrže na
polievanie povrchu skládkového telesa. Bude ho tvoriť šachta pre čerpadlo recirkulácie Š2,
výtlačné potrubie, objekty na potrubí (hydrant pre napojenie povrchového rozvodu,
povrchové rozvody budú riešené prenosnou požiarnickou hadicou). Súčasťou objektu je aj
strojná časť a elektročasť.
SO – 07 Vnútroareálové cesty
Zabezpečujú prístup vozidiel k novonavrhnutým skládkovacím priestorom. Konštrukcia cesty
bude panelová, šírka koruny 3 m so spevnenými krajnicami, celková dĺžka 331,1 m, s jednou
výhybňou. Cestu križujú 2 železobetónové priepusty.
SO -10 Odplynenie
Slúži na pozorovanie množstva a zloženia skládkových plynov v 2. kazete. Umožňuje
následne realizovať opatrenia na zneškodňovanie vznikajúcich plynov aktívnym
odplyňovacím systémom budovaným na skládke. Odsávanie plynu bude zabezpečené
odplyňovacími studňami OŠ 1-6, s možným potrubným prepojením a ukončením v kontajneri
existujúcej spaľovacej jednotky s horákom WS Ready 300“. Nakoľko aktívny systém sa bude
budovať až po uzavretí skládky samostatne, pripojenie nie je súčasťou tejto PD.
SO – 11 Uzavretie a rekultivácia
Riešenie uzatvorenia a rekultivácie telesa skládky odpadov – I. a II. etapy je v rámci
navrhovanej výstavby na základe charakteru prác rozdelené do častí:
Úprava povrchu skládky - úprava severného a južného svahu do sklonu 1 : 2,5 zo strany
obvodovej hrádze a z úpravy plochy na vrchu skládkového telesa do sklonu 2 %. Zo strany
pokračovania skládkovania bude sklon svahu 1 : 1. Svahy zo strany obvodovej hrádze budú
prerušené lavičkou šírky 5,0 m s priečnym sklonom 3 %. Povrch skládkového telesa sa po
úprave do navrhovaného tvaru zhutní.
Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov - na upravený a zhutnený povrch skládkového
telesa sa uložia jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie skládky odpadov v nasledovnom
zložení:
- odplyňovacia vrstva - štrk hrúbky 300 mm,
- geotextília min. 400 g/m2,
- minerálne tesnenie hr. 500 mm (2 x 250 mm),
- geotextília min. 400 g/m2,
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-

drenážna vrstva hr. 500 mm (umelá drenážna vrstva),
rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm,
vegetačný kryt – zatrávnenie.

v katastrálnom území: Kolta
umiestnenej na p. č.:
1244 uvedený na LV č. 984 (orná pôda) zmenený na ostatnú plochu
1229/1 lesný pozemok uvedený na EL č. 8
vlastník pozemku:
a. stavebník
b. Obec Kolta, Obecný úrad, 941 33 Kolta, s ktorou má stavebník
uzavretú nájomnú zmluvu zo dňa 14. 11. 2006 podľa GP číslo
133a/2004 vyhotovenom geodetom Róbertom Ruskom dňa 8.12.2004
na pozemok 1244/21,
c. Lesy SR, š.p., Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica,
s ktorým má stavebník uzavretú nájomnú zmluvu č.136/2007/160
zo dňa 02. 01. 2007 podľa GP č. 91/2004 vyhotovenom geodetom
Ing. Mladenom dňa 24. 09. 2004,
druh stavby:
2420 – ostatné inžinierske stavby - skládka odpadov.
Pre zabezpečenie prevádzky skládky sa budú využívať už vybudované prevádzkové
objekty: prevádzková a sociálna budova, vnútroareálové komunikácie, nákladná váha,
umývacia rampa, oplotenie, odvodňovací rigol, zásobovanie vodou, prívod elektrickej
energie, spaľovanie skládkového plynu, prípojka slaboprúdu, monitorovanie skládky
(podzemných vôd) bude zabezpečené existujúcimi vybudovanými vrtmi KSO-2, KHP-8,
KHP-9, KD-9.
Na uskutočnenie stavby skládky sa určujú tieto záväzné podmienky:
1. Stavebníkom bude Brantner Kolta s.r.o., Ernestova Bašta 10, 940 01 Nové Zámky, IČO:
31422624.
2. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí
inšpekcia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo
dňa, keď nadobudlo rozhodnutie právoplatnosť. Termín začatia stavebných prác je stavebník
povinný písomne oznámiť inšpekcii najneskôr do 10 dní po jej začatí.
2. Stavba skládky bude umiestnená podľa právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby
č. VÚP 1510/86 Mi-115 z 15.09.1986 vydaného Okresným národným výborom Nové Zámky.
3. Stavba bude uskutočnená podľa projektu vypracovaného Ing. Miloslavom Peškom,
DEPONIA SYSTEM s.r.o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava z 9/2007, overeného stavebným
úradom v stavebnom konaní, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
4. Bez osobitného povolenia inšpekcie sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej
dokumentácie. Stavebník prerokuje s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v
priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo
právne vzťahy. Stavebník predloží inšpekcii PD pre realizáciu stavby najneskôr ku
kolaudácii stavby.
5. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou
alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce
v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom
konaní.
7. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa
ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
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8. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie
a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
9. Stavebník je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby
až do jej kolaudácie na stavbe.
10. Počas stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia vyhlášky Slovenského
úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri
stavebných prácach a ustanovenia § 43 i ods. 3 písm. e), g), h) stavebného zákona.
11. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými
bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
12. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a zneškodnenie odpadu.
13. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 126/2006 Z.z.
o verejnom zdravotníctve.
14. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona
iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z.
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe
na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti
stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť,
hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
15. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho
stavebného dohľadu, vyhotoviť fotodokumentáciu jednotlivých podzemných konštrukčných
častí skládky pred zakrytím.
16. Pred zahájením výkopových prác zabezpečiť u správcov vytýčenie existujúcich
podzemných vedení.
17. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa,
uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich
ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
18. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
19. Ku kolaudácii stavby stavebník preukáže funkčnosť jestvujúceho zariadenia na čistenie
mechanizmov.
20. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky dotknutých orgánov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra záväzným stanoviskom č. NR-09/72-3/499/Pat zo dňa
20.01.2009
- Súčasne s realizáciou stavby sa uskutoční archeologický výskum, ktorý bude
pozostávať z vyhľadávania a identifikácie a následnej záchrany a dokumentácie
archeologických situácií a nálezov v rozsahu stavebných prác.
- Hnuteľné archeologické nálezy, ktoré sú podľa § 40 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z.z.
o ochrane pamiatkového fondu vlastníctvom SR, budú uložené v depozitároch
oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum.
- V prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov, ako sú torzá architektúr,
bude každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum
konzultovaný s krajským pamiatkovým úradom v Nitre.
- Stavebník najmenej s dvojtýždňovým predstihom písomne oznámi začatie zemných
prác Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a realizátorovi, t.j. oprávnenej osobe na
vykonávanie archeologických výskumov.
- Stavebník si zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu oprávnenú osobu na
vykonanie archeologického výskumu podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona
a písomne o tom upovedomí Krajský pamiatkový úrad v Nitre. Ak si stavebník
nemôže z objektívnych dôvodov túto osobu zabezpečiť, oboznámi o tejto skutočnosti
Krajský pamiatkový úrad v Nitre, ktorý podľa § 11 ods. 2 písm. d) usmerňuje činnosti
právnických a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní pamiatkového fondu
a poskytuje im odbornú a metodickú pomoc.
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-

Osoba oprávnená na vykonávanie výskumov podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona
uzatvorí pred začatím výskumu so stavebníkom dohodu, v ktorej sa určia podmienky
vykonania výskumu.
- Stavebník podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona finančne zabezpečí archeologický
výskum. Ak je splnená požiadavka verejného záujmu, je možné postupovať podľa
znenia § 38 ods. 2 pamiatkového zákona.
- Oprávnená osoba je povinná pri vykonávaní výskumu dodržiavať všetky povinnosti
vyplývajúce z legislatívy o ochrane pamiatkového fondu.
Lesy SR, š.p., OZ Palárikovo, vyjadrením č. 50/2009-130 zo dňa 13.01.2009
- Súhlasí s vydaním SP s podmienkou akceptovania platnej nájomnej zmluvy.
Ďalšie podmienky :
1. Po vybudovaní stavebník požiada inšpekciu o vydanie zmeny integrovaného povolenia a
kolaudačného rozhodnutia.
C. V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania 3. Podmienky pre
pomocné látky, energie, výrobky
- sa v bode 3.4. v poslednej odrážke opravuje text „biologicky rozložiteľné“ na „biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a z cintorínov a ďalšej zelene z pozemkov
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, pokiaľ je súčasťou
komunálneho odpadu.“
V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do
ovzdušia:
- sa za text v bode 1. „Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia zo
zdroja znečisťovania sa neurčujú.“ vkladá text, ktorý znie „Pre stavbu malého zdroja
znečisťovania ovzdušia – 2. etapy skládky odpadov na odpad, ktorý nie je
nebezpečný, sa emisné limity neurčujú.“
V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 2. Limitné hodnoty ukazovateľov
znečistenia vo vypúšťaných vodách a osobitných vodách:
- sa za text v bode 2.2. „Limitné hodnoty pre povrchové odpadové vody sa neurčujú.“ Sa
vkladá bod 2.3., ktorý znie „Limitné hodnoty pre vypúšťanie vôd z obvodového
odvodňovacieho rigola do povrchových vôd sa neurčujú. Vypúšťanie vôd
z obvodového odvodňovacieho rigola do povrchových vôd je možné len cez
zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok.“
V časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie,
zhodnotenie, zneškodnenie odpadov
- sa za text v bode 1. vkladá text v znení „1.1. Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať
s nebezpečnými odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového
hospodárstva po dobu troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
1.2. Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu tri mesiace pred ukončením
lehoty na nakladanie s nebezpečnými odpadmi o predĺženie lehoty pokiaľ nedošlo
k zmene skutočností rozhodujúce pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Pokiaľ
dôjde k podstatnej zmene v množstve a druhu nebezpečných odpadov, požiadať
neodkladne inšpekciu o vydanie nového súhlasu pre nakladanie s nebezpečným
odpadom.“
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V časti II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie
následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej
prevádzky
- sa za text v bode 1. vkladá bod 1.1., ktorý znie „Prevádzkovateľ predloží ku konaniu
o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov – 2.
etapa skládky schválený aktualizovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie
vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na
postup v prípade ich úniku.“,
- sa text v bode 2. „Prevádzkovateľ musí mať zabezpečený odvoz priesakovej kvapaliny,
ktorú nebude môcť recirkulovať, vody nepoužitej na čistenie dopravných prostriedkov
a splaškovej odpadovej vody na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.“ nahrádza textom
„Prevádzkovateľ musí mať zmluvne zabezpečený odvoz priesakovej kvapaliny,
ktorú nebude môcť recirkulovať, vody použitej na čistenie dopravných prostriedkov
a splaškovej odpadovej vody na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.“,
- sa text v bode 6. „Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať bezodkladne povoľujúcemu
orgánu vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke.“ nahrádza textom
„Prevádzkovateľ je povinný písomne ohlasovať bezodkladne povoľujúcemu orgánu
vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke.“
V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania
prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 3. Kontrola
odpadov
- sa text v bode 3.1. „Prevádzkovateľ je povinný mesačne vykonávať vizuálnu kontrolu
priestorov na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a v prevádzkovom denníku
zaznamenávať zistené nedostatky.“ nahrádza textom „Prevádzkovateľ je povinný
mesačne vykonávať vizuálnu kontrolu priestorov na zhromažďovanie nebezpečných
odpadov a v prevádzkovom denníku zaznamenávať vykonanú kontrolu a zistené
nedostatky.“
V časti II. Podmienky povolenia, K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke,
najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu
- sa text v bode 5. „Prevádzka bude ukončená na základe schváleného projektu – po
uzavretí sa bude vykonávať monitorovanie a kontrolovanie I. etapy skládky po dobu 30tich rokov – budú sa sledovať schválené parametre podľa prevádzkového poriadku
uzavretej skládky.“ nahrádza textom „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť uzavretie
a rekultiváciu I. a II. etapy skládky odpadov, alebo jej časti, podľa projektovej
dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie
skládky odpadov po jej uzatvorení, vypracovanej v súlade s § 34 ods. 1 vyhlášky č.
283/2001 Z. z., hlavný projektant Ing. Pešek, DEPONIA SYSTEM, s.r.o., Bratislava.
Povolená max. výška ukladania odpadu pre 1. a 2. etapu je 238 m n. m. a po uzavretí
a rekultivácii I. a II. etapy skládky je 240,30 m n. m.“,
- sa za text v bode 5. vkladá bod 6. ktorý znie „Po uzavretí I. a II. etapy skládky sa bude
vykonávať monitorovanie a kontrolovanie po dobu 30 rokov.
Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 2542-13775/37/2007/Kzn/370270104
zo dňa 02. 05. 2007 pre prevádzku „Skládka TKO Kolta 2. a 3. časť prvej etapy”
z o s t á v a j ú n e z m e n e n é. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
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Odôvodnenie
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej
správy 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 a podľa §
28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
stavebný zákon), na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1., bod 7., § 8
ods. 2 písm. b) bod 3., bod 6., § 8 ods. 2 písm. c) bod 6., bod 8, bod 10., § 8 ods. 2 písm. h)
bod 1., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom
konaní) vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je stavebné povolenie na
základe žiadosti prevádzkovateľa Brantner Kolta s.r.o., Ernestova Bašta 10, 940 01 Nové
Zámky zo dňa 21. 01. 2009. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení
správneho poplatku dňa 23. 01. 2009 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a
písm. c) vo výške 663,50 €.
Činnosť v prevádzke „Skládka TKO Kolta 2. a 3. časť prvej etapy”,
prevádzkovateľovi Brantner Kolta s.r.o., Ernestova Bašta 10, 940 01 Nové Zámky bola
inšpekciou povolená rozhodnutím č. č. 2542-13775/37/2007/Kzn/370270104 zo dňa 02. 05.
2007.
Inšpekcia v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ oznámila
účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 353614443/37/2009/Zál,Sta/370270104/Z1 zo dňa 04. 05. 2009 začatie konania o zmene
integrovaného povolenia. V oznámení inšpekcia stanovila lehotu 30 dní na uplatnenie
námietok a pripomienok. V žiadosti a určenej lehote boli inšpekcii doručené vyjadrenia
a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:
Obec Kolta záväzným stanoviskom č. 53/2009 zo dňa 29.01.2009 – bez pripomienok,
RÚVZ, Nové Zámky záväzným stanoviskom č. 5628/2008 zo dňa 29.12.2008 a č. 2029/2009
zo dňa 11.05.2009 – bez pripomienok,
OR HaZZ v Nových Zámkoch, stanoviskom č. ORHZ-1171/2008 zo dňa 15.12.2008 – bez
pripomienok,
Technická inšpekcia, a.s., Nitra odborným stanoviskom č. 11206/4/2008 zo dňa29.12.2008 –
bez nedostatkov v PD,
Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch, vyjadrením č. OPÚ-632-09/5488/LP zo dňa
28.01.2009 a č. OPÚ-584-09/6788/LP zo dňa 11.05.2009 – nemá námietky,
Krajský pozemkový úrad v Nitre, vyjadrením č. 2009/00116 zo dňa 22.01.2009 – bez
námietok,
Lesy SR, š.p., OZ Palárikovo, vyjadrením č. 50/2009-130 zo dňa 13.01.2009 – s podmienkou
akceptovania platnej nájomnej zmluvy,
Slovenský vodohospodárky podnik, š.p. Komárno, vyjadrením č. CZ 914/2009 zo dňa
19.01.2009 – bez pripomienok,
Hydromeliorácie, š.p., Bratislava vyjadrením č. 7161-2/110/2008 zo dňa 15.01.2009 – bez
evidencie hydromelioračných zariadení,
Krajský pamiatkový úrad Nitra záväzným stanoviskom č. NR-09/72-3/499/Pat zo dňa
20.01.2009 – s podmienkami
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1. Súčasne s realizáciou stavby sa uskutoční archeologický výskum, ktorý bude
pozostávať z vyhľadávania a identifikácie a následnej záchrany a dokumentácie
archeologických situácií a nálezov v rozsahu stavebných prác.
2. Hnuteľné archeologické nálezy, ktoré sú podľa § 40 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z.z.
o ochrane pamiatkového fondu vlastníctvom SR, budú uložené v depozitároch
oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum.
3. V prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov, ako sú torzá architektúr,
bude každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum
konzultovaný s krajským pamiatkovým úradom v Nitre.
4. Stavebník najmenej s dvojtýždňovým predstihom písomne oznámi začatie zemných
prác Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a realizátorovi, t.j. oprávnenej osobe na
vykonávanie archeologických výskumov.
5. Stavebník si zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu oprávnenú osobu na
vykonanie archeologického výskumu podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona
a písomne o tom upovedomí Krajský pamiatkový úrad v Nitre. Ak si stavebník
nemôže z objektívnych dôvodov túto osobu zabezpečiť, oboznámi o tejto skutočnosti
Krajský pamiatkový úrad v Nitre, ktorý podľa § 11 ods. 2 písm. d) usmerňuje činnosti
právnických a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní pamiatkového fondu
a poskytuje im odbornú a metodickú pomoc.
6. Osoba oprávnená na vykonávanie výskumov podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona
uzatvorí pred začatím výskumu so stavebníkom dohodu, v ktorej sa určia podmienky
vykonania výskumu.
7. Stavebník podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona finančne zabezpečí archeologický
výskum. Ak je splnená požiadavka verejného záujmu, je možné postupovať podľa
znenia § 38 ods. 2 pamiatkového zákona.
8. Oprávnená osoba je povinná pri vykonávaní výskumu dodržiavať všetky povinnosti
vyplývajúce z legislatívy o ochrane pamiatkového fondu.
Obvodný lesný úrad v Nových Zámkoch vyjadrením č. 2009/00208-2/FS zo dňa 18.05.2009 –
bez pripomienok.
Obvodný úrad ŽP Nové Zámky, úsek ochrany prírody a krajiny vyjadrením č. 2009/1302-02Ko zo dňa 25.05.2009 – bez pripomienok.
Obvodný úrad ŽP Nové Zámky, úsek odpadového hospodárstva vyjadrením č. 2009/1301-02K zo dňa 26.05.2009 – bez pripomienok.
Obvodný úrad ŽP Nové Zámky, úsek štátnej vodnej správy stanoviskom č. 2009/1300-02-Pr
zo dňa 26.05.2009 – bez pripomienok.
Obvodný úrad ŽP Nové Zámky, úsek ochrany ovzdušia vyjadrením č. 2009/1299-02-Ku zo
dňa 01.06.2009 – bez námietok.
Vyhodnotenie námietok a pripomienok účastníkov konania a dotknutých orgánov:
Pripomienky Krajského pamiatkového úradu Nitra boli premietnuté v časti „Stavebné
povolenie“.
Inšpekcia v súlade s ustanovením § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ prizvala účastníkov
konania a dotknuté orgány štátnej správy listom č. 3536-19439/37/2009/Zál/37020104/Z1 zo
dňa 12. 06. 2009 na ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní neboli vznesené zásadné
námietky voči vydaniu zmeny integrovaného povolenia a stavebného povolenia.
Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení
účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126
stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené
podmienky uvedené v § 62 odst.1 a 2 stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie
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prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa
zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia,
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly,
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 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.

Ing. Miroslav Held
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:
Účastníkom konania
1. Brantner Kolta s.r.o., Ernestova Bašta 10, 940 01 Nové Zámky
2. Obec Kolta, Obecný úrad , 941 33 Kolta
3. Lesy SR , š.p., Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica
4. DEPONIA SYSTEM s.r.o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava (v časti PD)
Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti)
5. Obvodný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch, odbor ochrany zložiek životného
prostredia, úsek ochrany ovzdušia, Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky
6. Obvodný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch, odbor ochrany zložiek životného
prostredia, úsek štátnej vodnej správy, Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky
7. Obvodný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch, odbor ochrany zložiek životného
prostredia, úsek odpadového hospodárstva, Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky
8. Obvodný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch, odbor ochrany zložiek životného
prostredia, úsek ochrany prírody a krajiny, Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky
9. Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch, Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky
10. Obvodný lesný úrad v Nových Zámkoch, Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky
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11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská 13,
940 30 Nové Zámky
12. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nových Zámkoch, Komárňanská cesta 15, 940 01 Nové
Zámky
13. KPÚ Nitra, Námestie Jana Pavla II. 8, 949 01 Nitra

