Okresný úrad Medzilaborce
odbor starostlivosti o životné prostredie
Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
Č.s.: OU-ML-OSZP-2016/000556-014/PB

Medzilaborce, 25.08.2016

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 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 § 56 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 o posudzovaní
vplyvov“), na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), vo veci návrhu Mesta
Medzilaborce, Mierová 326/4, Medzilaborce, o posúdenie oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti „Skládka KO Monastýr, II.etapa, Stanovenie kapacity skládky odpadov“ rozhodol po
ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov takto:
Zmena navrhovanej činnosti, „Skládka KO Monastýr, II.etapa, Stanovenie kapacity skládky
odpadov“, ktorá rieši navýšenie kapacity navrhovaných skladovacích priestorov II. etapy na
58 500 m3 v nadväznosti na určenie tvaru zavážania telesa II. etapy skládky s naviazaním na
projektovaný tvar I.etapy, umiestnená v k.ú. Krásny Brod
sa nebude

posudzovať

podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o
povolenie podľa osobitných predpisov.
V ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné
rešpektovať nasledovné podmienky:
1.
2.

Pri realizácii navrhovanej zmeny činnosti dodržať ustanovenia všeobecne záväzných
právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.
Pri umiestňovaní navrhovanej činnosti rešpektovať záväznú časť platného ÚPN VÚC
Prešovského kraja

Odôvodnenie
Navrhovateľ, Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, Medzilaborce doručilo dňa 28.07.2016
Okresnému úradu Medzilaborce, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „príslušný
orgán”), podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti „Skládka KO Monastýr, II.etapa, Stanovenie kapacity skládky odpadov“.
Spracovateľom predloženého oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je DEPONIA SYSTEM
s.r.o., Holíčska 13, Bratislava. Dňom doručenia bolo začaté správne konanie vo veci posúdenia
predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.
Navrhovaná zmena činnosti je podľa prílohy č.8 zákona o posudzovaní vplyvov zaradená do
kapitoly č. 9 – Infraštruktúra, položky č.3. Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,
časti B – s kapacitou do 250 000 m3 a v zmysle § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní
vplyvov podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov.
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Predmetom navrhovanej zmeny činnosti je stanovenie kapacity II. etapy skládky odpadov,
popis technického riešenia II. etapy a uzatvorenia a rekultivácie skládky po ukončení jej
prevádzkovania.
Popis jednotlivých stavebných objektov v rámci II. etapy s naviazaním na objekty I. etapy:
SO 05 TELESO SKLÁDKY
V rámci tohto objektu bol zrealizovaný výkop pre teleso skládky a tesnenie dna a svahov
skládky. Tesniace prvky podložia a svahov sa napojili na tesniace vrstvy I. etapy tak, aby
zavezené skládkovacie priestory I. a II. etapy po zavezené tvorili jedno teleso.
Tesnenie dna skládky:
- minerálne tesnenie hrúbka 3 x 20 cm = 60 cm (s koeficient filtrácie k ≤ 10-9 m.s-1)
- fólia GUNDLE PHDE hrúbka 1,5 mm s geoelektrickým monitorovacím systémom fólie
- ochranná piesková vrstva hrúbka 20 cm
- drenážna štrková vrstva hrúbka 30 cm
Tesnenie svahov skládky:
- minerálne tesnenie hrúbka 3 x 20 cm = 60 cm
- fólia GUNDLE PHDE hrúbka 1,5 mm s geoelektrickým monitorovacím systémom fólie
- ochranná geotextília Tatratex 500
- drenážna štrková vrstva hrúbka 30 cm + pneumatiky
SO 08 DRENÁŽ SKLÁDKOVÝCH VÔD
Objekt rieši drenáž z perforovaných rúr z PEHD DN 200 uložených v drenážnej vrstve štrku.
Drenáž je chránená proti vniknutiu jemných častíc do potrubia geotextíliou Tatratex 300.
Perforovaná drenáž je v rámci skládkovacách plôch a plné potrubie ústi do akumulačnej nádrže.
Drenážne potrubie II. etapy je napojené na drenážne potrubie I. etapy, ktoré je zaústené do
akumulačnej nádrže.
SO 10 ROZVOD SKLÁDKOVÝCH VÔD
Objekt rieši čerpanie, výtlak a rozvod skládkových vôd z akumulačnej nádrže ponorným
čerpadlom späť na skládku potrubím PEHD DN80. Podzemný rozvod je opatrený nadzemnými
vývodmi s kruhovými závlahovými postrekovačmi a je napojené na rozvod z I. etapy.
SO 22 UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY
Uvedený objekt sa bude realizovať po ukončení prevádzky jednotlivých etáp skládkovacích
plôch. Technické riešenie uzatvorenia a rekultivácie skládkovacích plôch je navrhnuté v súlade
s §8 Vyhlášky MŽOP SR č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení
kovovej ortuti. Objekt uzatvorenia a rekultivácie II. etapy nadväzuje na uzatváracie
a rekultivačné vrstvy I. etapy
Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje nový záber pôdy pre realizáciu, umiestnenie činnosti
je len v rozsahu pôvodne prevádzkovaných skládkovacích plôch. Zmena nemá vplyv na
zvýšenie spotreby vody, elektrickej energie, nevyžaduje nové surovinové zdroje alebo
napojenie na dopravnú alebo inú infraštruktúru, nezasahuje a neovplyvňuje žiadne ochranné
pásma, chránené územia alebo inak chránené objekty. Zmena nepredstavuje nový zdroj
znečistenia vody, pôdy ani ovzdušia, prevádzkovanie sa vykonáva len v rozsahu pôvodných
skládkovacích plôch, nie je zvýšená produkcia odpadových vôd, priesakové vody vznikajú len
v rozsahu prevádzkovaných skládkovacích plôch, nie je nárast zdroja hluku vzhľadom k tomu,
že prevádzkovanie v lokalite sa vykonáva rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcom období.
Teleso skládky podľa zmeny navrhovanej činnosti po uzatvorení a rekultivácii nebude
predstavovať teraz a ani v ďalšom období zdroj vibrácií, žiarenia, zvýšenej tvorby tepla
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a zápachu oproti pôvodným skládkovacím plochám a nepredstavuje žiadne iné ohrozenie
jednotlivých zložiek životného prostredia nad rámec platných predpisov.
Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je po formálnej i obsahovej stránke
štruktúrované a vypracované podľa prílohy č.8a zákona o posudzovaní vplyvov. Navrhovaná
činnosť je situovaná v Prešovskom kraji, okrese Medzilaborce, k.ú. Krásny Brod, parcele KN-C
č.564/3 a nie je v rozpore s platným územným plánom obce Krásny Brod.
Vzhľadom na skutočnosť, že oznámenie o zmene navrhovanej činnosti obsahovalo všetky
náležitosti podľa § 29 ods. 1 písm b) zákona o posudzovaní vplyvov, príslušný orgán podľa §
29 ods 6 zákona o posudzovaní vplyvov zaslal oznámenie povoľujúcemu orgánu (SIŽP SR,
IŽP Košice), dotknutej obci (Obec Krásny Brod), rezortnému orgánu (Ministerstvo životného
prostredia SR) a dotknutým orgánom (Okresný úrad Medzilaborce - OSŽP za dotknuté úseky,
Okresný úrad Medzilaborce - OKR, Prešovský samosprávny kraj, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Humennom, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Humennom, Okresný úrad Prešov – OSZP) a požiadal ich o doručenie písomného stanoviska
k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti v lehote podľa § 29 ods.9 zákona o posudzovaní
vplyvov do 10 pracovných dní od jeho doručenia. Zároveň požiadal dotknutú obec, aby podľa §
29 ods.8 zákona o posudzovaní vplyvov do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti informovala o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a oznámila aj
kde a kedy je možné do oznámenia nahliadnuť a v akej lehote a komu môže verejnosť podávať
svoje pripomienky. Súčasne v zmysle § 29 ods.6 písm.b) zákona o posudzovaní vplyvov
zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a informáciu pre verejnosť na webovom
sídle
Ministerstva životného prostredia SR na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-ko-monastyr-ii-etapa-stanovenie-kapacityskladky-odpadova webovom sídle príslušného orgánu na adrese:
http://www.minv.sk/?spravne-konania-65
V zákonom stanovenej lehote doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská tieto
subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Medzilaborce, odbor krízového riadenia, list číslo OU-ML-OKR2016/000561-2 zo dňa 02.08.2016
- nemá žiadne pripomienky.
2. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH, list
číslo OU-ML-OSZP-2016/000559-2 zo dňa 04.08.2016
- nemá námietky
3. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OPaK, list
číslo OU-ML-OSZP-2016/000565-002 zo dňa 09.08.2016
- nemá námietky
4. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OO, list
číslo OU-ML-OSZP-2016/000565-002 zo dňa 09.08.2016
- nemá námietky
5.

Ministerstvo životného prostredia SR, list číslo 45774/2016 zo dňa 09.08.2016
- nemá námietky proti realizácii navrhovanej zmeny činnosti, za podmienky dodržania
ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového
hospodárstva
Vyjadrenie okresného úradu: Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá do podmienok pre
povoľovanie činností podľa osobitných predpisov
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6. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, list
číslo OU-ML-OSZP-2016/000590-002-JK zo dňa 08.08.2016
- nemá žiadne pripomienky.
7.

Prešovský samosprávny kraj,
odbor regionálneho rozvoja,
list číslo
04930/2016/ODDUPZP-2 zo dňa 12.08.2016
- pri dodržaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov posudzovanej činnosti na
životné prostredie súhlasí s navrhovanou činnosťou a žiada pri umiestňovaní
navrhovanej činnosti rešpektovať záväznú časť platného ÚPN VÚC Prešovského kraja
Vyjadrenie okresného úradu: Pripomienka je akceptovaná a zahrnutá do podmienok pre
povoľovanie činností podľa osobitných predpisov.

8.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Humennom, list číslo ORHZ-HE1-62-007/2016 zo dňa
11.08.2016
- z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné
prostredie.

Obec Krásny Brod, list číslo 5434/2016 zo dňa 05.08.2016
- nemá pripomienky k zmene navrhovanej činnosti
- informovanie verejnosti o predloženom zámere oznámením v dňoch 14.07.2016 –
05.08.2016
10. Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list číslo
OU-HE-OCDPK-2016/009267-002 zo dňa 17.08.2016
- z hľadiska ochrany a rozvoja cestnej siete nie sú dotknuté naše záujmy v tomto území
9.

Dotknuté orgány, Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom a povoľujúci orgán SIŽP SR,
IŽP Košice, v zákonnej lehote ani do vydania tohto rozhodnutia písomné stanovisko nedoručili,
preto sa podľa § 29 ods.9 zákona o posudzovaní vplyvov považujú za súhlasné.
Žiaden zo zainteresovaných subjektov nezaujal odmietavé stanovisko k navrhovanej zmene
činnosti a netrval na posudzovaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Verejnosť sa
k predloženému oznámeniu nevyjadrila.
Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú zmenu činnosti z hľadiska
jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu
poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie
a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania
oznámenia a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri
rozhodovaní primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona
o posudzovaní vplyvov a prihliadol na písomné stanoviská doručené k oznámeniu o zmene
činnosti podľa § 29 ods.9 zákona o posudzovaní vplyvov.
Na základe predloženého oznámenia o zmene činnosti a doručených stanovísk možno
konštatovať, že realizácia navrhovanej zmeny činnosti nepredstavuje závažný negatívny vplyv
na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva. Riziká v oznámení o zmene
navrhovanej činnosti sa teda pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je možné im
predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné
prostredie uvedenými v predloženom oznámení. Navrhovaná zmena činnosti nie je v rozpore so
všeobecne záväznými predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a ochrane
verejného zdravia a nebol zistený nesúlad s územnoplánovacími dokumentmi platnými
v dotknutom území.
Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania príslušný orgán dospel k záveru,
že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činnosti takého
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významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať a spracovať správu o hodnotení
a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza
v oznámení, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie
skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení a v súlade s podmienkami určenými v
rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti
v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní vplyvov podať návrh na začatie povoľovacieho
konania k navrhovanej činnosti.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec bezodkladne
informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania a verejnosť v zmysle § 53 a § 54
správneho poriadku v spojení s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov podať odvolanie na
Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Mierová 4, 068 01
Medzilaborce do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň doručenia
rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní
podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov.
Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po
nadobudnutí právoplatnosti.

Pavel Brecik
vedúci odboru

Doručuje sa:
1. Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. Obec Krásny Brod, 068 01 Krásny Brod 69
Na vedomie:
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice
3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
4. Okresný úrad Medzilaborce, odbor krízového riadenia, Mierová 4, 068 01 Medzilaborce
5. Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o ŽP, Mierová 4, 06801 Medzilaborce
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6. Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kukorelliho 1,
066 01 Humenné
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, 26. novembra 1507, 066
18 Humenné
8. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Kudlovská 172, 066 01 Humenné
9. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

