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Vec: Oznámenie o začatí, konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č.
8951770020103/1 15-Pt, zo dňa 06.04.2004, v znení neskorších zmien, pre prevádzku
"Skládka odpadov Čadca - Podzávoz", prevádzkovateľa Jozef Kondek - JOKO a syn,
Pribinova 16, 022 01 Čadca, v súvislosti s realizáciou výsadby ochrannej zelene podl'a
projektu "Úprava a dostavba skládky TKO" av zmysle § 8'lj ods. 1 zákona Č. 223/200 l
Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisevo'{ďalej- len "zákon o odpadoch") a
oznámenie o upustení od niektorých úkonov.

Prevádzkovateľ Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, 022 01 Čadca podal dňa
05.05.2014 na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, inšpektorát životného prostredia
Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len "inšpekcia") žiadosť o vydanie
zmeny integrovaného povolenia Č. 8951770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004, pre prevádzku
"Skládka odpadov Čadca - Podzávoz", v súvislosti s realizáciou výsadby ochrannej zelene
podľa projektu "Úprava a dostavba skládky TKO" v areáli prevádzky "Skládka odpadov Čadca
- Podzávoz", ktorú doplnil dňa 02.09.2014.

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona NR SR Č. 525/2003
Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, správny orgán v integrovanom
povoľovaní 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 v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon o IPKZ"), podľa § 11 ods ..3 zákona o IPKZ a podľa §
18 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákon o správnom konaní")

oznamuje

začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku
"Skládka odpadov Čadca - Podzávoz", prevádzkovateľovi Jozef Kondek - JOKO a syn,
Pribinova 16, 022 O l Čadca, ktorého súčasťou je:

v oblasti odpadov:

konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
"Skládka odpadov Čadca - Podzávoz" podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o lPKZ,
v súlade s § 7 ods.1 písmeno k) zákona o odpadoch a § 81j ods. 1 zákona o odpadoch --
určenie dÍžky platnosti súhlasu, .
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konanie o zmene prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
"Skládka odpadov Čadca - Podzávoz" podľa §.3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ,
v súlade s § 7 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch a §' 81j ods. 1 zákona o odpadoch -
určenie dlžky platnosti súhlasu.

Činnost' v prevádzke "Skládka odpadov Čadca - Podzávoz" už bola povolená
integrovaným povolením Č. 895/7700201 03/115-Pt, zo dňa 06.04.2004 a jeho neskoršími
zmenami. Pretože sú inšpekcii dobre známe pomery prevádzky a žiadost' poskytuje dostatočný
podklad na posúdenie navrhovanej zmeny, a nejedná sa o podstatnú zmenu činnosti prevádzky,
inšpekcia v konaní o zmene integrovaného P?volenia

u P ú š t' a '- i :~.,'

podľa § 11 ods. 6 od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2
písm. a), c), d), e) a f) zákona o IPKZ, t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných
materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke ..používaj ú alebo vyrábajú, určenia hlavnej
činnosti a kategórie priemľselných činností,. predlo#~pi,a východiskovej správy, predlože?ia
záverečného stanoviska MZP SR podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ZP,
bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného
rozhodnutia.

Inšpekcia upúšt'a od ústneho pojednávania zmysle § 11 ods. 6 zákona IPKZ ak účastník
konania nepožiada o nariadenie ústneho' pojednávania podľa § 11 ods. 3 písm. d) bod 5 zákona
o IPKZ.

Podľa § II ods.3 písm. e) zákona o IPKZ Vás žiadame, aby ste do 3 pracovných dní odo
dňa doručenia oznámenia so žiadost'ou zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na
úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom tieto informácie:

žiadosť, okrem príloh žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe,
stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi
a o prevádzke podľa zákona o IPKZ,
výzvu:
- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnost'ou podat' prihlášku,
- verejnosti s možnost'ou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Podľa § 11 ods.3 písm. a) zákona o IPKZ Vám určujeme lehotu na podanie vyjadrenia 15
dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Zároveň Vás žiadame, aby ste nám oznámili, kedy a akým spôsobom ste vykonali
zverejnenie žiadosti a výziev.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnut' na inšpekcii, Legionárska 5, 012 05 Žilina,
II. poschodie v pracovných dňoch v čase od 7,30 do 15,30 hod. (návštevu odporúčame
telefonicky dohodnút' na č. 041/5075116).

telefón
041/5075 116

Fax
041/5075 101

e-mail
eva.chytcakova@sizp.sk

IČO
156906
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Vyjadrenie doručte na adresu:

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska č.5
01205 Žilina

Sl~venskái~šp~kciaživotnéhoprostredia
INSPEKTOR~TZIVO~O ;ROSTREDlA

012g~?~:~ď..9iOTka 5

Ing. Mari: a Maninková
r aditeľka

• I

Prílohy
1. Žiadosť o vydanie povolenia zo dňa 05.05.2014 s prílohami
2. Výzva

zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania
zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku
výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k ?J!~atiu konania

3. Zverejnenie stručného zhrnuti a údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti,
o prevádzkovateľovi a o prevádzke

telefón
041/5075116

Fax
041/5075 101

e-mail
eva.chytcakova@sizp.sk

IČO
156906
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Ziadost'
o vydanie zmeny povolenia v integrovanom konaní

?~l

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

:Legia!flÍ:ťsJ.«S.·· .. '
012 05 Žilina/~L;'

1. Stavebník (stavebníci) :
Meno, priezvisko a titul (názov stavebníka)
Adresa :Pribinobvá 16; 02201 Čadca

:Jozef Kondek -JPI}9 a syn.
. "':",:· ••1' o".

2. Stavba: •
Organizácia: Jozef kondek - JOKO a syn.
Druh, označenie, účel stavby: Ochranná zeleň
Adresa: Čadca - Pod závoz.
Miesto stavby (obec, ulica, Č. domu) :Areál skládky odpadov Čadca - Podzávoz .
Predpokladaný termín ukončenia stavby :31.12.2014

3. Stavebný pozemok (vrátanepozemkov, ktoré sa pri výstavbe majúpoužiť na stavenisko, prípojky na rozvodné siete):
katastrálne územie: parc. číslo KN : kultúra: vlastník:

Čadca 14585// ..Jozef Kondek

K pozemku má stavebník právo vlastnícke..

4. Susedné pozemky a pozemky určené na zariadenie staveniska :

Všetkypozemky v okolí stavby sú vo vlastníctve Jozefa Kondeka.

5."PrOjektovú dokumentáciu stavby vypracoval :
Architekti - DE, s.ih;, Šoltésovej 22,965 Ol Žiar nad Hronom

" (J~

Zodpovedný projektant: Ing.arch. Mária Drblíková * 1603AA *

6. Spôsob uskutočnenia stavby : - dodávateľsky

7. Účastníci stavebného konania (účastníkmi sú prevádzkovateľ, vlastníci susedných nehnuteľností a stavebný
dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant stavby, správcovia dotknutých inžinierskych sieti .... ):

Jozef Koqdek - JOKO a syn, Pribinová 16; ;022 Ol Čadca

Architekti - DE, s.r.o., Šoltésovej 22,965 Ol Žiar nad Hronom



9.Správny poplatok:

- 2 -
8. Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke, je) vplyvena

životné prostredie a súvisiacich opatreniach:

Hlavným zameraním vypracovania projektu bola problematika vytvorenia krajinársko - sadovníckeho riešenia priestoru, ktorý
bude obmedzovať prípadný hluk a prašnosť z areálu skládky odpadov na okolie.

Žiadame o zníženie správneho poplatku dôvodu realizácie predmetnej stavby v prevádzke, ktorá už má integrova-
né povolenie na prevádzku.

VČadci dňa 30.4.2014

meno, priezvisko a funkcia osoby (otlačok pečiatky, podpis)

.. , ... '.•....

ZOZNAM PRÍLOH:
1. DOKLADY, KTORÝMI SA PREUKAZUJÚ VLASTNÍCKE ALEBO INÉ PRAVA K POZEMKOM A STAVBÁM:
List vlastnictva
2. PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU STAVBY V TROCH VYHOTOVENIACH,
3. VYJADRENIA:

-Vyjadrenie úradu životného prostredia (ochrany prírody a krajiny
- Vyjadrenie mesta Čadca
-Vyjadrenie SJŽP



Výzva

zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania
zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku
výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začati u konania

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku
"Skládka odpadov Čadca - Podzávoz"

v súvislosti s realizáciou výsadby ochrannej zelenepodľa projektu "Úprava a dostavba skládky
TKO" a v zmysle § 81j ods. 1 zákona Č. 22312001 Z~z.b t)QpadQClfv znení neskorších predpisov

. '" ; ;~.. "

prevádzkovateľa
Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, 02201 Čadca

podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona Č. 39/2013 Z.z; o integrovanej.prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmerie a doplnení niektorých zákonov

Do žiadosti a príloh možno nahliadnuť na SIŽP IŽP Žilina, OIPK, III. poschodie v pracovných
dňoch a na internetovej stránke www.siz.p.sk.

- Na uvedenú zmenu integrovaného povolenia sa nevyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na
životné prostredie, ani cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie. Posudzovanie
vplyvov k tejto zmene nebolo vykonané.

- Dotknuté orgány v konaní:
Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie dopravy, územného plánovania a stavebného
poriadku, Námestie Slobody Č. 30,02201 Čadca

- Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 0~2 01 Horná Č. 2483, Čadca

- Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. Ak o nariadenie ústneho
pojednávania účastník konania nepožiada, inšpekcia. ústne pojednávanie nemusí nariadiť.·

Adresa správneho orgánu:
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska č.5
012 05 Žilina

Podľa § 11 ods.3 písm. d) zákona o IPKZ inšpekcia určuje lehotu na podanie vyjadrenia

do 13.10.2014.

telefón
041/5075 116

Fax
041/5075 101

e-mail
eva.chytcakova@sizp.sk

[ČO
156906



/ Zverejnenie

stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi'
a o prevádzke podľa 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")

1. Žiadost' o vydanie integrovaného povolenia:
Zo dňa 30. 04.2014, doručená na správny orgán v integrovanom povoľovaní Slovenskú
inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného
povoľovania a kontroly (ďalej len "inšpekcia") dňa 05.05.2014, evidovaná pod č.j.
13386/2014/0IPK, doplnená dňa 02.09.2014.

. . o..... . ,,_
.; •..:.._., ...•.

2. Prevádzkovateľ:
Jozef Kondek - JOKO a syn" Pribinova 16,02201 Čadca

3. Prevádzka:
3.1. Názov prevádzky: "Skládka odpadov Čadca - Podzávoz"

3.2. Adresa prevádzky: Čadca - Podzávoz

3.3. Kategória priemyselnej činnosti
5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu

väčšiu ako 25000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.

3.4. Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky:
Začiatok činnosti: 1.10.200 l
Ukončenie činnosti celej prevádzky: 1.10.2051

3.5. Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia a názov úradu; ktorý ho vydal stavebné
povolenie:
- stavebné povolenie pre II. kazetu vydala inšpekcia zmenou integrovaného povolenia č.

7344-38794/2007/Chy/770020103-ZI-SP1, zo dňa 28.11.2007 ,
- kolaudačné rozhodnutie pre II. kazetu vydala inšpekcia zmenou integrovaného povolenia

č. 6218-22332/2009/Chy/770020103-Z3-KRSP1, zo dňa 03.07.2Q09.

3.6. Záber katastrálnych území, vrátane parcelných čísel: -----
pozemok parc. č. KN 14585/1 k.ú. Čadca, ktorý je vo vlastníctve prevádzkovatel'a

3.7. Dátum zverejnenia na úradnej tabuli Inšpektorátu.Tu.Ov.Zô l-l

4. Údaje o prevádzke z hľadiska životného prostredia:
Predmetom konania o zmene integrovaného povolenia je v oblasti odpadov:
- konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov

"Skládka odpadov Čadca - Podzávoz" podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod l. zákona o IPKZ,
v súlade s § 7 ods. l písmeno k) zákona o odpadoch a § 81j ods. 1 zákona o odpadoch -
určenie dlžky platnosti súhlasu,
konanie o zmene prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov "Skládka
odpadov Čadca - Podzávoz" podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o lP KZ, v súlade s § 7
ods. l písm. f) zákona o odpadoch a § 8lj ods. 1 zákona o odpadoch - určenie dlžky
platnosti súhlasu.

5. Dotknuté orgány v konaní:
- Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie dopravy, územného plánovania a stavebného

poriadku, Námestie Slobody č. 30,02201 Čadca
- Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 022 01 Horná č. 2483, Čadca



Do žiadostí je možno nazrieť s výnimkou príloh obsahujúcich utajované a dôverné údaje
v kancelárii Mestského úradu v Čadci, alebo na sekretariáte SIŽP IŽP OIPK Žilina, Legionárska 5,
01001 Žilina, II. poschodie, v pracovných dňoch od 7,30 do 11,30 a od 12,00 do 15,30 hod.

~:,.~-.-~ ., v..
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