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ROZHODNUTIE 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len inšpekcia) ako príslušný orgán štátnej 

správy podľa § 9 a § 1 O 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 

§ 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") na základe žiadosti a konania vykonaného 

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. a 4. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní") vydáva 

z m e n u  i n t e gr o v a n é h o  p o v o l e n i a, 

ktorou mení a dopÍňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 4970/1483-
0IPK/2006/Kk/370050105 z 18.09.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť 05.02.2007, ktoré 
bolo zmenené rozhodnutiami č.: 

8306-421/37/2010/Koč/370050105/Z l z 08.01.2010 s právoplatnosťou z 18.01.2010, 

6955-15789/37/2016/Zál/370050105/Z2 z 23.05.2016 s právoplatnosťou z 30.12.2016, 

5495-22824/37/2016/Zál/370050105/Z3 z 24.05.2016 s právoplatnosťou z 25.07.2016, 

(ďalej len „integrované povolenie"), ktorým je prevádzkovateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 
Identifikačné číslo organizácie: 

Združenie obcí Horného Žitného ostrova 
v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne 
Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín 
34074694 
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oprávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom 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 OOO t okrem skládok inertných odpadov, 
v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ v prevádzke: 

názov prevádzky: 

adresa prevádzky: 

variabilný symbol: 

(ďalej len „prevádzka"). 

Čukárska Paka - skládka odpadov na odpad, ktorý 
nie je nebezpečný 

Veľká Paka 

370490104 

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 4 integrovaného povolenia bolo podľa § 3 zákona 

o IPKZ konanie: 

• ods. (3): 
- písm. c) v oblasti odpadov: 
bod č. 2 súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov -

jestvujúci stavebný objekt S0-30.1 „Výrobná hala - dotrieďovanie 
odpadov" 

bod č. 4. o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 
zneškodňovanie/zhodnocovanie odpadov - doplnenie prevádzkového 
poriadku o nakladanie s odpadmi v hale na dotrieďovanie odpadov. 

Výroková časť integrovaného povolenia č. 4970/1483-0IPK/2006/Kk/ 
370050105 zo dňa 18.09.2006 v platnom znení sa mení a dopÍňa takto: 

1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text: 

„Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 3 integrovaného povolenia bolo podľa § 3 

zákona o IPKZ konanie: 

• ods. (3): 
- písm. c) v oblasti odpadov: 
bod č. 1 o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov -
prevádzkovanie 4. stavby 1. časti, 

bod č. 6. o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov - prevádzkovanie 4. stavby 1. časti" 

vkladá text v znení 

„Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 4 integrovaného povolenia bol podľa § 3 

zákona o IPKZ: 
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• ods. (3): 
- písm. c) v oblasti odpadov: 
bod č. 2 súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - jestvujúci 
stavebný objekt S0-30.1 „Výrobná hala - dotrieďovanie odpadov", 

bod č. 4. súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie/ 

zhodnocovanie odpadov - doplnenie prevádzkového poriadku o nakladanie s odpadmi 

v hale na dotrieďovanie odpadov." 

2. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa text: 

„C.2. Inšpekcia udeľuje súhlas 

v oblasti odpadov podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod 4. zákona o IPKZ na vydanie 
prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Prevádzkový poriadok 
zariadenia na zneškodňovanie odpadov Čukárska Paka - Skládka odpadov na odpad, 
ktorý nie je nebezpečný" z 21.03.2016 vypracovaného Ing. Ondrejom Sárkánym. 

Súhlas sa vydáva na 5 rokov a je platný: do 31.07.2021. 

Platnosť súhlasu inšpekcia predÍži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, 
ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace 
pred uplynutím tohto termínu o to inšpekciu požiada." 

nahrádza textom v znení 

„C.2. Inšpekcia udeľuje súhlas 

v oblasti odpadov podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod 4. zákona o IPKZ na vydanie 
prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie/zhodnocovanie odpadov 
„Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov Čukárska Paka - Skládka 
odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný" z 19.07.2017 vypracovaného Ing. Ondrejom 
Sarkanym. 

Súhlas sa vydáva na 5 rokov a je platný: do 30.09.2022. 

Platnosť súhlasu inšpekcia predÍži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, 
ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace 

pred uplynutím tohto termínu o to inšpekciu požiada." 

3. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text: 

„C.2. Inšpekcia udeľuje súhlas 

v oblasti odpadov podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod 4. zákona o IPKZ na vydanie 
prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie/zhodnocovanie odpadov 
„Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov Čukárska Paka - Skládka 
odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný" z 19.07.2017 vypracovaného Ing. Ondrejom 
Sarkanym. 
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Súhlas sa vydáva na 5 rokov a je platný: do 30.09.2022. 
Platnosť súhlasu inšpekcia predÍži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, 
ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace 

pred uplynutím tohto termínu o to inšpekciu požiada." 

vkladá text v znení 

„C.3. Inšpekcia udeľuje súhlas 

v oblasti odpadov podľa§ 3 ods. (3) písm. c) bod 2. zákona o IPKZ - na prevádzkovanie 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzku „Čukárska Paka - skládka odpadov 
na odpad, ktorý nie je nebezpečný". 

Podmienky súhlasu: 

Súhlas sa vydáva na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v objekte 
na dotrieďovanie odpadov S0-30 Drvička odpadu povolenej v rámci stavby 
„Čukárska Paka - rozšírenie riedenej skládky'' a umiestnenie linky na dotrieďovanie 
a spracovanie kusového odpadu, ktorá začala svoje prevádzkovanie 2/2004. 

Súhlas sa vydáva na zhodnocovanie odpadov v prevádzke činnosťou: 

• R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou y činností Rl až Rl 1 
• R13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti Rl až Rl 

Súhlas sa vydáva na max. kapacitu zariadenia: 1 OOO t/rok na odpady uvedené 
v tabuľke: 

Kat. 
Názov odpadu 

Kat. 
číslo odpadu 

020104 odpadové plasty (okrem obalov) o 

040209 
odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, 

o 
plastomér) 

040221 odpady z nespracovaných textilných vlákien o 

040222 odpady zo spracovaných textilných vlákien o 

070213 odpadový plast o 

120105 hobliny a triesky z plastov o 

150101 obaly z papiera a lepenky o 

150102 obaly z plastov o 

150105 kompozitné obaly o 
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150106 zmiešané obaly o 

150109 obaly z textilu o 

160119 plasty o 

170203 plasty o 

191201 papier a lepenka o 

191204 plasty a guma o 

191208 textílie o 

191212 
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického 

o 
spracovania odpadu 

200101 papier a lepenka o 

200110 šatstvo o 

200111 textílie o 

200139 plasty o 

Súhlas sa vydáva najviac na 5 rokov, t.j.: do 30.09.2022. 

Platnosť súhlasu inšpekcia predÍži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene 
podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ 

najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu o to inšpekciu požiada." 

4. V časti výroku integrovaného povolenia I. Údaje o prevádzke A. Zaradenie prevádzky 
sa text: 

„3. Zaradenie prevádzky podľa zákona o odpadoch 

Prevádzka je podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na 

zneškodňovanie odpadov činnosťou: 

D 1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme." 

nahrádza textom v znení 

„3. Zaradenie prevádzky podľa zákona o odpadoch 

Prevádzka je podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na 

zneškodňovanie odpadov činnosťou: 
• D 1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme. 
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V prevádzke v objekte na dotrieďovanie odpadov „S0-30 Drvička odpadu ... " sa 

vykonávajú činnosti zaradené podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 
• R12 -

Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou y činností Rl až Rl 1 
• R13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti Rl až Rl 1." 

5. V časti výroku integrovaného povolenia J. Údaje o prevádzke B. Opis prevádzky 
a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke 2. Opis 
prevádzky sa text: 

„S0-30 Rekultivácia" 

v opise každej stavby nahrádza textom v znení 

„S0-40 Rekultivácia" 

6. V časti výroku integrovaného povolenia J. Údaje o prevádzke B. Opis prevádzky 
a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke 2. Opis 
prevádzky sa za zoznam stavebných objektov 4. stavby vkladá text: 

„D. Objekt na dotrieďovanie odpadov 

S0-30 Drvička odpadu povolenej v rámci stavby „Čukárska Paka - rozšírenie riedenej 

skládky" a umiestnenie linky na dotrieďovanie a spracovanie kusového odpadu" 

7. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia D. Opatrenia pre 
minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa text v bode 9.: 

„Inšpekcia udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich 
prepravy v územnom obvode podľa tabuľky nebezpečných odpadov. Súhlas na 
nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa udeľuje na 3 roky od dátumu právoplatnosti 
tohto IP. Platnosť súhlasu inšpekcia predÍži, a to aj opakovane, ak nedôjde k zmene 
skutočností, ktoré boli rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ doručí 
inšpekcii žiadosť o predÍženie súhlasu najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti 
súhlasu (podľa§ 7, ods. 7 a 8 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch)." 

nahrádza textom v znení 

„V objekte na dotrieďovanie odpadov S0-30 Drvička odpadu povolenej v rámci stavby 
„Čukárska Paka - rozšírenie riedenej skládky" a umiestnenie linky na dotrieďovanie 
a spracovanie kusového odpadu, ktorá začala svoje prevádzkovanie 2/2004 sa 
prevádzkovateľovi povoľuje vykonávať činnosti: 

• R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou y činností Rl až Rl 1 
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• R13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti Rl až Rl 

s max. kapacitou zariadenia: 1 OOO t/rok na odpady uvedené v tabuľke: 

Kat. 
Názov odpadu 

číslo 

020104 odpadové plasty (okrem obalov) 

040209 
odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, 
plastomér) 

040221 odpady z nespracovaných textilných vlákien 

040222 odpady zo spracovaných textilných vlákien 

070213 odpadový plast 

120105 hobliny a triesky z plastov 

150101 obaly z papiera a lepenky 

150102 obaly z plastov 

150105 kompozitné obaly 

150106 zmiešané obaly 

150109 obaly z textilu 

160119 plasty 

170203 plasty 

191201 papier a lepenka 

191204 plasty a guma 

191208 textílie 

191212 
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického 
spracovania odpadu 

200101 papier a lepenka 

200110 šatstvo 

200111 textílie 

200139 plasty 

Kat. 
odpadu 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4970/1483-0IPK/2006/Kk/370050105 z 

18.09.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť 05.02.2007 v znení jeho zmien a doplnkov 
z o s tá v a j  ú n e  z m e n e n é. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. 
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Odôvod nenie 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia"), ako príslušný orgán 
štátnej správy podľa § 9 a § 1 O 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 § 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 platnom znení 
na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod 2. a 4. zákona o IPKZ a 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov mení a dopÍňa 
integrované povolenie č. 4970/1483-0IPK/2006/Kk/370050105 z 18.09.2006, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť 05.02.2007 v platnom znení na základe žiadosti prevádzkovateľa 
Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne, 
Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín, IČO: 34074694 doručenej inšpekcii dňa 17.08.2017. 

Nakoľko nejde o podstatnú zmenu integrovaného povolenia, prevádzkovateľ 
nepredložil doklad o zaplatení správneho poplatku, pretože táto zmena nepodlieha 
poplatkovej povinnosti podľa položky 171 a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov. 

Zmena integrovaného povolenia nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení, nakoľko nejde o zmenu v činnosti prevádzke podliehajúcej tomuto zákonu. 

Správne konanie sa začalo, v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 39/2013 o IPKZ, dňom 
doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 4 integrovaného povolenia na 
inšpekciu. 

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a ich doplnení a 
v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ zistila, že podanie je úplné, preto 
v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila 

účastníkov konania: 

1. Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom 
v Šamoríne, Gazdovský rad 3 7 /A, 931 O 1 Šamorin 

2. Obec Veľká Paka, Obecný úrad, 930 51 Veľká Paka 189 

a dotknutý orgán štátnej správy: 

3. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 
v odpadovom hospodárstve, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 

o začatí konania o zmene integrovaného povolenia č. 4 listom č. 6587-
26371/37/2017/Zál/370050105/Z4 z 21.08.2017. 

Podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania 
určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia 
upovedomenia. 

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 1 O zákona o IPKZ upustila od: 
• zverejnenia žiadosti 
• zverejnenia výzvy a informácií 
• požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácii 
• ústneho pojednávania. 
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Podľa § 12 ods. 1 a § 12 ods. 4 zákona o IPKZ nebolo inšpekcii doručené žiadne 
vyjadrenie účastníkov konania ani dotknutého orgánu. 

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v dotrieďovacej hale 
na odpady kategórie „O" bolo potrebné vydať z dôvodu ukončenia nájomného vzťahu 

s predchádzajúcim užívateľom a prechodu práv a povinností na ZOHŽO so sídlom 
v Šamoríne. Činnosť dotrieďovania a lisovania vytriedených zložiek odpadov v hale 
vykonávali predchádzajúci nájomcovia (Marius Pedersen, a.s. a TRIADA ODP AD, s.r.o.). 
Aby bola v súlade so schválnou hierarchiou nakladania s odpadmi zachovaná kontinuita 
dotireďovania odpadov, inšpekcia vydala potrebný súhlas na uvedené činnosti ako je uvedené 
vo výrokovej časti rozhodnutia 

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, 
vyjadrení účastníkov konania, dotknutého orgánu štátnej správy, stav a zabezpečenie 
prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia činnosti 
prevádzky podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené 
alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa 
zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného 
povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Pou č e n i e  

Proti tomuto rozhodnutiu podľa§ 53 a§ 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, 
J eséniova 17, 831 O 1 Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného 
vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. 

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byt' preskúmaná súdom. 

Doručuje sa: 

Účastníkom konania 

Ing. Jozef Prohászka 
riaditeľ 

1. Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom 
v Šamoríne, Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín 
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2. Obec Veľká Paka, Obecný úrad, 930 51 Veľká Paka 189 

Dotknutému orgánu (po nadobudnutí právoplatnosti) 

3. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. 
Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 
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