
Zverejnenie
stručnéh o zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovatel'ovi a o prevádzke
podl'a zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečist'ovania životného prostredia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej len "zákon o IPKZ")

1. Žiadost' o vydanie integrovaného povolenia: v

Zo dňa 30.04.2014, doručená na správny orgán v integrovanom povoľovaní SIŽP IŽP OIPK Zilina dňa
05.05.2014, evidovaná pod č.j. l3413/20l4/0IPK

2. Prevádzkovatel':
Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, 022 01 Čadca

3. Prevádzka: ..•. '_.~

3.1. Názov prevádzky: "Skládka odpadovČadca - Podzávoz'~i:'..'

3.2. Adresa prevádzky: Čadca - Podzávoz

3.3. Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky:
Začiatok činnosti: 1.10 .200 1
Ukončenie činnosti celej prevádzky: 1.10.2051

3.4. 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.

3.5. Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal stavebné povolenie:

stavebné povolenie vydala inšpekcia zmenou integrovaného povolenia č. 895/770020103/115-Pt,
zo dňa 06.04.2004 vydaného pod č. 861-3287/2011/Chy/770020103/Z5-SP3, zo dňa 03.02.2011

ýý, ;', ~ ' -. '

3.6. Záberkatastrálnych území, vrátane parcelných čísel:

pozemok parc. Č. KN 14585/1 k.ú. Čadca, ktorý je vo vlastníctve prevádzkovateľa

3.7. Dátum zverejrienia na úradnej tabuli Inšpektorátu: 07.05.2014

4. Údaje o prevádzke z hl'adiska životného prostredia:
Predmetom konania o zmene integrovaného povolenia je ~Q.laudácia'stavby "Skládka odpadov NNO-
Čadca-DOPLNOK -Separácia a zhodnocovanie". Stavba sa uskutočnila podľa projektovej doku-
mentácie "Skládka odpadov NNO-Čadca-DOPLNOK Separácia a zhodnocovanie" vypracovanej v máji
2008, spoločnosťou Progresing, inžinierska a projektová činnosť, Ing. Peter Reisel, autorizovaný inži-
nier. Predmetná stavba nebude mať negatívny vplyv životné prostredie. Prevádzkovateľ žiada
o kolaudačné rozhodnutie pre časti projektu, ktoré sú už zrealizované:
- Rekonštrukcia haly HUPRO Č. l - výmena opláštenia, výmena svieti diel, osadenie presvetlenia
- Rekonštrukcia haly HUPRO Č. 2 -:-výmena opláštenia, výmena svietidiel, osadenie presvetlenia
- Rekonštrukcia haly HUPRO Č. 3 - výmena opláštenia, výmena svietidiel, osadenie presvetlenia
- Nová oceľová hala typ HUPRO - zrealizovaná podľa projektu
- Nová pceľová hala BB SK Steel- zrealizovaná podľa projektu

5. Dotknuté orgány v konaní:
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Palárikova 1156, 022 Ol Čadca
- Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie dopravy, územného plánovania a stavebného

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

Do žiadosti 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, 010 01 Žilina, II.
poschodie, v pracovných dňoch od 7,30 do 11,30 a od 12,00 do 15,30 hod.



Výzva

zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania
zainteresovanej verejnosti a osobám s možnost'ou podat' prihlášku
výzvu verejnosti s možnost'ou vyjadrenia sa k začatiu konania

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku
v

"Skládka odpadov Cadca - Podzávoz"

v súvislosti s kolaudácio:u stavby:
"Skládka odpadov NNO-Čadca-b()PLNÓK'-S~piuácia a zhodnocovanie"

• • oo ,_ =~... ~

_ prevádzkovateľa
Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, 022 01 Čadca

podľa § 11 ods. 3 písm.d) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene 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.sizp.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: .
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Palárikova uss, 022 O 1 Čadca
Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie dopravy, územného plánovania a
stavebného poriadku, Námestie Slobody č. 30,022 01 Čadca
Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 022 01 Horná č. 2483,
Čadca

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

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

do 07.06.2014.

telefón
041/5075 110

e-mail
rozaIia.kozackova@sizp.~k

IČO
156906

Fax
041/5075 101



JOZEF I(O:0TDEK- JOKO ft...SYN; PríbinoYá 16; 022 Ol Čadca

Slovenskú inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5,
OJ205 Zilina ~~

;.' : .,: . ' ../ ..

VCadci dňa 30.4.2014.",' ..... ,,....,. ',' '. '"

", il/""'';''''

Vec: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Jo::elKondek-JOKO a .syn. Pribinova /6. 022 Ol Ô,dca. !C;O:141619231

navrhuje, aby bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre .stavbu:
skládka odpadol' NNO -ÓJdca-DOPLlv'OK-Separácia CI zhodnoC(iyq/Jjc

. ": " ~-~.-' .

Stavebné povolenie vydal: Slovenská inšpekcia životného prosuedta. Inšpektorát životného prostredia
~~ :

RGzhodnutírn f:, .-
86 i -3.:8::-f20] J /CHy/7700201 Ď3/Z5-SP3

Názov a adresa budúceho užívateľa Jozef Kondek - JOKO a -'"1,.'11 Príbinová 16. 022 (i J Cadca.
ftO'1-:tJ61913i

Poznámky:
Kolaudačné rozhodnutie žiadame pre älsriprojek/u. ktoré sú lti zrealizované.
Nezrealizované časti projektu nie sú predmetom tejto žiadosti crhl/dú predme/om inej žiadosti po zrea-
lizovaní stavebnych prác .

.lrca!ízovClné casti:

Rekonštrukcia haly HUPRO C. J -- vymeria ophWenio.\}mena svietidiel, osadenie presvetlenia
Rekonštrukcia haly HUP RO č. 2- 1:J:711C110opláštenia. vyniena svietidiel, osadenie presvetleuia
Rekonštrukcia haly }JUPRO č.3- vymena opláštenia, vyntena svietidiel, osadenie presvetleniu
Nová oceľová hala typ HUPRO- zrealizovanápodľn projektu
Nová oceľová hala BB SK Steel -:-zrealizovaná podľa projek/u

........ , ~ .
podpis navrhovateľa

Prílohy:
- Geornetrický plán

Certifikáty použitých materiálov


