Žiadosť
o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia

Pre prevádzku :

SKLÁDKA ODPADOV
MOKRÝ HÁJ
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti
všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia
Rozsah žiadosti :

Žiadosť o zmenu Z12 – Vydanie zmeny stavby pred jej
dokončením – povolenia na realizáciu 3 kazety - 3. časť
Vypracovaná podľa zákona č. 39 / 2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení pre prevádzku uvedenú pod kategóriou priemyselných činností 5. Nakladanie
s odpadmi – 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú
viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem
skládok inertných odpadov.
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G.

Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených
zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

A.

Údaje identifikujúce prevádzkovateľa a stavebníka
VEPOS - SKALICA, s.r.o.
Rybničná 1,
909 01 Skalica
Štatutárny zástupca:
Mgr. Peter Kuba, konateľ spoločnosti
mobil: 0903 221 840, e-mail: vepos@vepos.sk,
Ing. Milan Roman, konateľ spoločnosti

B.

Zdôvodnenie žiadosti

v žiadosti

všeobecne

Jedná sa o žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorá je spracovaná
a predložená povoľovaciemu orgánu v zmysle zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia za účelom povolenia zmeny
stavby pred jej dokončením – vybudovanie skládkovacích plôch skládky odpadov na
odpad, ktorý nie je nebezpečný v priestore pôvodne určenom na skládku odpadov na
inertný odpad pre stavbu „Mokrý Háj – skládka odpadov, 3. kazeta – 3. časť“, ktorého
súčasťou sú nasledovné konania podľa §3 ods. 3 zákona o IPKZ:
písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie o
Vydanie súhlasu podľa §3 ods. (3) písm. a) bod 1 na vydanie rozhodnutia o povolení
stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien.
písm. b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd konanie o
Vydanie súhlasu podľa §3 ods. (3) písm. b) bod 1.3 na vypúšťanie vôd z povrchového
odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd.
písm. c) v oblasti odpadov konanie o
Vydanie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (3.
kazeta) okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných
stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa §3 ods.
(3) písm. c) bod 1. Zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ.
Vydanie vyjadrenia podľa §3 ods. (3) písm. c) bod 9. k výstavbe týkajúcej sa
odpadového hospodárstva a to k projektovej dokumentácií v stavebnom konaní.
písm. g) v oblasti ochrany prírody a krajiny konanie o
vydanie vyjadrenia podľa §3 ods. (3) písm. g) k vydaniu stavebného povolenia na
stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce.
Ods. (4) vydanie stavebného povolenia podľa stavebného zákona.
Pre stavbu „Mokrý Háj - skládka odpadov, 3.kazeta – 3. časť“ v spojení so zmenou
stavby „Mokrý Háj – skládka odpadov, 3. kazeta“, stavebný objekt „SO – 30
Rekultivácia“ podľa §3 ods. (4) zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ.
Súčasťou žiadosti o zmenu je úprava zoznamu odpadov, povolených na
zneškodňovania v zariadení doplnením zoznamu odpadov podľa vydanej zmeny
Rozhodnutia integrovaného povolenia prevádzky číslo: 6404-31739/37/2016/Zál/
370460104/Z11 zo dňa 10. 10. 2016 časť II. Podmienky povolenia, A. Podmienky
prevádzkovania „2. Podmienky pre dobu prevádzkovania“ tabuľka v bode 2.8.
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Zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich
s danou prevádzkou : Nie sú.

C.

Základné údaje povoľovanej prevádzke
Kraj : Trnavský
Okres : Skalica
Katastrálne územia : Mokrý Háj
Názov prevádzky podľa právoplatného integrovaného povolenia:

Skládka odpadov Mokrý Háj
Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac
ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem
skládok inertných odpadov.
Spôsob prevádzkovania : Zneškodňovanie odpadov skládkovaním, Uloženie do zeme
alebo na povrchu zeme (D1).
Stručný opis prevádzky :
Lokalita skládky odpadov sa nachádza v kat. ú. obce Mokrý Háj, cca 300 m
juhovýchodne od obce Mokrý Háj. Stredom obce prechádza cesta III. triedy Skalica Radošovce. Na túto cestu je napojená prístupová panelová cesta dl. 187 m, ktorá
vedie až do areálu skládky.
Skládka je v oplotenom areáli, vybudované skládkovacie plochy sú v údolnej časti
územia a postupne sa skládka rozširovala smerom z dolnej do hornej časti, od vstupu
do areálu. Územie v okolí skládky odpadov je poľnohospodársky využívané. Územie
skládky tvorí erózna ryha, pôvodne porastená krovinatým porastom.
Vybudované rozšírenie skládky 3. Kazeta – 3. časť je pokračovaním prevádzkovania
vybudovaných skládkovacích plôch 3. Kazety – 1. a 2. časti skládky.
V rozsahu celého územia podľa vydaného stavebného povolenia pre stavbu „Skládku
odpadov Mokrý Háj, 3. kazeta“ bolo
vydané Stavebné povolenie č. 430424394/37/2009/Koč/370460104/Z3 zo dňa 21.07. 2009, vydané SIŽP, Inšpektorát ŽP
Bratislava.
Navrhované „Rozšírenie skládky odpadov Mokrý Háj, 3. Kazeta – 3. časť“ bolo
posudzované v rámci dokumentácie E.I.A. Na základe posudzovania bolo vydané
Záverečné stanovisko č. 1985/2018-1.7/mo 52797/2018 zo dňa 27.09. 2018, ktorým
bol vyjadrený súhlas s realizáciou navrhovanej činnosti „Mokrý Háj skládka odpadov,
rozšírenie skládky“ za predpokladu dodržania platných právnych predpisov a splnenia
podmienok a realizácie opatrení, stanovených rozhodnutím v záverečnom stanovisku.
Pre navrhovanú činnosť realizáciu stavby “Mokrý Háj – skládka odpadov, 3. kazeta – 3.
časť“ vydal príslušný orgán obec Mokrý Háj upustenie od vydania Rozhodnutia
o umiestnení stavby č. Výst:129/2018 zo dňa 22.10. 2018.
Záber územia pre výstavbu skládkovacích plôch v 3. kazete – 3.časť bude v celom
rozsahu situovaný v katastrálnom území obce Mokrý Háj, v rámci vymedzeného
oploteného areálu skládky odpadov a predstavuje celkovú výmeru cca cca 0,673 ha.
Záber pre stavbu bude vykonaný na nasledovných parcelách KN – C :
Parcela č. : 1763/4, /5, /6, /7, /8, /9, /10, /11, /12, /13, /28, /29, /30, /31, /32, /33, /34,
/35, /36, /37, /38, /39, /40, /41, /42, /43, /44, /45, /46, /47, /61 a 1879/6.
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Majiteľom pozemkov KN – C parcela č. 1763/4, /5, /6, /7, /9, /10, /11, /12, /13, /28, /29,
/31, /33, /34, /35, /37, /38, /39, /40, /41, /42, /43, /45, 46, /47, /61 a 1879/6 je mesto
Skalica.
Majiteľom pozemkov KN - C parcela č. 1763/8, /30, /32 a /36 je mesto Skalica
1/2, VEPOS – SKALICA s.r.o. 1/2.
Majiteľom pozemkov KN – C parcela č. 1763/30 a 1763/44 je VEPOS - SKALICA s.r.o.
Pre navrhované riešenie rozšírenia skládky je aktuálne riešenie nasledovných
stavebných objektov (respektíve ich 3. časti) aktuálnej pre 3. kazetu :
SO-01
SO-02
SO-03
SO-06
SO-30

Príprava územia a úprava podložia
Skládkovacie priestory
Odvedenie priesak. kvapalín
Odplynenie
Rekultivácia

Prevádzkovateľ týmto žiada SIŽP, Inšpektorát ŽP Bratislava o úpravu zoznamu
odpadov s ktorými sa nakladá v zariadení.
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