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Vec: Oznámenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č.
89517700201031115-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.

Prevádzkovatel' Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16,02201 Čadca podal dňa
03.1 0.2013 na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, inšpektorát životného prostredia
Žilina, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly (d'alej len "inšpekcia") žiadosť
o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka odpadov Čadca -
Podzávoz", v súvislosti s kolaudáciou stavby "Zakrytie a rekultivácia skládky 1. kazeta
Čadca - Podzávoz" .

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podl'a § 9 a § 10 zákona NR SR č.
525/2003 Z»: o štátnej správe starostlivosri-.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") a špeciálny
stavebný úrad podl'a § 120 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), podl'a § 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", prevádzkovatel'ovi Jozef Kondek - JOKO
a syn, Pribinova 16, 022 01 Čadca, ktorého súčasťou je:

v oblasti ochrany zdravia l'udí:
- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby "Zakrytie a rekultivácia skládky
1. kazeta Čadca - Podzávoz" na trvalú prevádzku, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1.
zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon
o verejnom zdraví"),

v oblasti stavebného zákona:
- vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu "Zakrytie a rekultivácia skládky 1. kazeta
Čadca - Podzávoz" podl'a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného záko-
na.
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Podľa § 11 ods.3 písm, e) zákona o IPKZ Vás žiadame, aby ste do 3 pracovných dní
odo dňa doručenia oznámenia so žiadosťou 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 možnosťou podať prihlášku,
- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Podľa § 11 ods.3 písm. a) zákona o IPKZ Vám určujeme lehotu na podanie vyjadrenia 30
dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Súčasne s doručením Vášho vyjadrenia nám oznámte, kedy a akým spôsobom ste vy-
konali zverejnenie žiadosti a výziev.

Do podkladov rozhodnuti á možno nahliadnuť na inšpekcii do uplynutia lehoty na
vyjadrenie.

Vyjadrenie doručte na adresu:

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska l:.5
01205 Žilina
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Prílohy
1. Žiadosť o vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby "Zakrytie a rekultivácia skládky 1.
kazeta Čadca - Podzávoz" zo dňa 01.10.2013

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 začatiu konania

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

, ;

telefón
041/5075 110

Fax
041/5075 101

e-mail
rozalia.kozackova@sizp.sk

IČO
156906



Návrh
na vydanie kolaudačného rozhodnutia

v zmysle §-u 3 odsA zák. Č. 39/2013 Z.Z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania život-
ného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a §-u 82 zák.č.50/1976 Z.z. o-územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(ďalej len stavebný zákon)
na trvalú prevádzku

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5,
012 05 lilina

V Čadci dňa 1.10.20]3

Vec: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

JozefKondek=.Krict) a syn. Pribinova 16, 022 Oj Čadca, fCOIf.1619231

(Meno, priezvisko. resp. názov a adresa navrhovateľa)

navrhuje. aby bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre stavbu: Zakrytie a rekultivácia skládky l. Kaze-
ta Čadca - Podzávoz

tnázov a miesto stavby)

Stavebné povolenie vydal: Slovenská inšpekcia životného prostredia. Inšpektorát životného prostredia
Žilínq

(názov správneho orgánu)

Rozhodnutím Č. ď689-8'334/20f l. Cfl}:/770020lU3/Z6-SP-I dňa 18.3.201 l

Stavba bude odovzdaná a prevzatá v termíne : l 0/2OJ 3

Sta venisko bude úplne vypratané v termíne: 10/2013

Stavba bude - nebude * využívaná ako prevádzkareň ..

.ľa . Jozef Kondek JOKO Ll svn Pribinová J 6, 021 Of Čadca.
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podpis navrhovateľa
meno, priezvisko afunkcia osoby
oprávnenej konať za právnickú osobu

(odtlačok pečiatky, podpis)



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 začatiu konania

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

v súvislosti s kolaudáciou stavby:
"Zakrytie a rekultivácia skládky 1. kazeta Čadca - Podzávoz"

prevádzkovateľ a
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.SW-=-0Js.

- 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 1156,02201 Čadca
VHS-SK PROJEKT s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing.
Vladimír Ďuriš, CSc.
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 06,,12.2013.
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Fax
041/5075 101

e-mail
rozalia.kozackova@sizp.sk
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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 0l.10.2013, doručená na správny orgán v integrovanom povoľovaní SIŽP IŽP OIPK Žilina dňa
03.10.2013, evidovaná pod č.j. 2622112013/0IPK

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. Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky:
Začiatok činnosti: 1.10.200 l
Ukončenie činnosti l. kazety: 10.2013
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 25 000 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. 895/770020103I1l5-Pt,
zo dňa 06.04.2004 vydaného~od č. 689-~n34/2011/ChyI770020103/Z6-SP4, zo dňa 18. 03. 2011

3.6. Záber katastrálnych území, vrátane parcelných čísel:

pozemok parc. č. KN 1458511 k.ú. Čadca, ktorý je vo vlastníctve prevádzkovatel'a

3.7. Dátum zverej nenia na úradnej tabuli Inšpektorátu: 04.11.2013

4. Údaje o prevádzke z hl'adiska životného prostredia:

Predmetom konania o zmene integrovaného povolenia je kolaudácia stavby "Zakrytie a rekultivácia
skládky l. kazeta Čadca - Podzávoz". Stavba sa uskutočnila podl'a projektovej dokumentácie "Zakrytie
a rekultivácia skládky l. kaz eta Čadca Podzávoz" z augusta 20 l O, vypracovanej spoločnost'ou VHS-SK
PROJEKT s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 Ol Žilina, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Ďuriš, CSc.,
autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 0866*Z*2-2. Predmetná stavba nebude mat'
negatívny vplyv životné prostredie.

5. Dotknuté orgány v konaní:
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Palárikova 1156, 022 O l Čadca
- VHS-SK PROJEKT s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 Ol Žilina, zodpovedný projektant Ing. Vladimír
Ďuriš, CSc.

- Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie dopravy, územného plánovania a stavebného
poriadku, Námestie Slobody č. 30,022 O l Čadca

- Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 022 O l Horná č. 2483, Čadca

Do žiadosti je možno nazriet' s výnimkou príloh obsahujúcich utajované a dôverné údaje v kancelárii
mestského úradu v Čadci, alebo na sekretariáte SIŽP IŽP OIPK Žilina, Legionárska 5, O l O O l Žilina, II.
poschodie, v pracovných dňoch od 7,30 do 11,30 a od 12,00 do 15,30 hod.
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