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1. Základná časť  

1.1) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa   

 názov prevádzkovateľa 

Fúra s.r.o. 

 právna forma 

spoločnosť s ručením obmedzeným 

 sídlo (adresa) 

SNP 77 

044 42 Rozhanovce 

 adresa pre doručovanie pošty (ak sa líši od predchádzajúcej) 

 štatutárny zástupca a jeho funkcia 

Miroslav Fúra, konateľ spoločnosti 

 splnomocnená kontaktná osoba kontakt na ňu (telefón, e-mail atď.) 

Miroslav Fúra 

055-676 0132,  0903 902698 

e-mail: fura@fura.sk 

IČO:      36 211 451 

 kód NOSE-P - 109.06 

 

1.2)       Typ žiadosti 

 údaj o aký typ žiadosti sa jedná (existujúca prevádzka, nová prevádzka, zmena 

v prevádzke, zmena už vydaného integrovaného povolenia) 

Zmena v existujúcej prevádzke 

Rozhodnutie o integrovanom povolení č. 246/23-OIPK/2005-Be/570220204  zo dňa 22. 04. 

2005  

Rozhodnutie o zmene integrovaného   povolenia č. 4188/374-OIPK/2005-Be/570220104/z1 zo 

dňa 23. 12. 2005 

Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia č. 7684-37306/2009/Hut/570220104/Z2z 

20.11.2009 
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Zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada: 

 v oblasti odpadov - udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadeniana 

zneškodňovanie odpadov 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  ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku  zariadenia  na  

zneškodňovanie  odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných 

odpadov  podľa § 3 ods.3 písm.c) bod 6. zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ  ŽP 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 v oblasti ochrany ovzdušia – udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia 

o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods.3 písm.a) 

bod 1. zákona č. 39/2013 o IPKZ  ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 v oblasti povrchových a podzemných vôd –  o povolenie na vypúšťanie vôd 

z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo podzemných vôd  podľa § 3 

ods.3 písm.b) bod 1.3. zákona 39/2013 o IPKZ ŽP  a o vydanie súhlasu na 

uskutočnenie stavby  a zariadenia alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné 

povolenie, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd 

podľa § 3 ods.3 písm.b) bod 3. zákona 39/2013 o IPKZ  ŽP a o povolenie 

uskutočniť vodnú stavbu podľa § 3 ods.3 písm. b) bod 2. zákona 39/2013 o IPKZ 

v znení neskorších predpisov 

 V oblasti stavebného konania – o vydanie stavebného povolenia na stavbu 

Skládka odpadov Husák – II. etapa,  § 3, ods.3 písm.h)  bod 1.  zákona č. 

39/2013 o IPKZ ŽP a  podľa § 58 stavebného zákona č. 50/1976 v znení 

neskorších predpisov 

Zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou 

prevádzkou 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre neverejnú účelovú komunikáciu 

v uzavretom objekte – stavebné objekty SO-33 Vnútroskládková komunikácia y   

a  Očisťovacia plocha. 

Údaje o spracovateľovi žiadosti (ak je iný ako žiadateľ): 

Ing. Marek Hrabčák, oprávnená osoba podľa § 5 zákona č. 39/2013 Z.z.,  

č. osvedčenia 30324/2013  
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1.3)       Údaje o  prevádzke a jej umiestnení  

 názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP (variabilný symbol, ak ešte 

nebol pridelený si žiadateľ vyžiada od príslušného inšpektorátu SIŽP pred 

podaním žiadosti) 

Skládka odpadov Husák 

Var.symbol  - 57 022 02 04 

 umiestnenie prevádzky 

kraj: Košický,   okres: Sobrance,   katastrálne územie: Husák 

 

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch 

parcelné čísla pozemkov prevádzky (v prípade stavebného konania aj susediacich 

pozemkov) podľa aktuálnych listov vlastníctva: 

 

  KN-C č. 594/5 o výmere 5 641 m
2
, druh pozemku ostatné plochy, vlastník Fúra, s.r.o.   

  KN-C č. 593/2 o výmere 6 880 m
2
, druh pozemku ostatné plochy, vlastník Urbárska spol. 

  KN-C č. 395/2 o výmere 6 577 m
2
, druh pozemku ostatné plochy, vlastník Urbárska spol. 

  KN-C č. 395/3 o výmere 3 192 m
2
, druh pozemku zastavane plochy, vlastník Fúra, s.r.o.   

  KN-C č. 594/3 o výmere 2 392 m
2
, druh pozemku ostatné plochy, vlastník Fúra, s.r.o.   

  KN-C č. 593/3 o výmere   594 m
2
, druh pozemku zastavane plochy, vlastník Fúra, s.r.o. 

 

 Susedné parcely, ktoré bezprostredne susedia s plánovanou výstavbou sú 

nasledovné: 

 

KN-C č. 594/2 – LV č. 443 - vlastník Fúra, s.r.o. 

KN-C č. 395/1 – LV nezaložený = KN-E č. 618/301 - vlastník SPF Bratislava 

KN-C č. 594/7 – LV č. 380 - vlastník SPF Bratislava 

KN-C č. 593/1 – LV nezaložený = KN-E č. 618/301 - vlastník SPF Bratislava 

 

 Výstavba II. kazety bude v priamom kontakte s jestvujúcou I. kazetou skládky. Táto 

stavba, t.j. I. kazeta a obslužné objekty skládky,  je zapísaná na LV č. 251 (bez 

pozemkov), ktorej vlastníkom je Mesto Sobrance.  
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 stručný popis lokality prevádzky 

Skládka odpadov je umiestnená vo vzdialenosti 2 km od obce Husák, mimo 

zastavané územie obce. Vzdialenosť skládky od okresného mesta Sobrance je cca 

15 km. 

Nachádza sa v eróznej rokline, na okolitých pozemkoch sa nachádzajú lúky, 

lesy, neudržiavané ovocné sady a zrekultivovaná stará skládka TKO Husák. 

Najbližším vodným tokom je Toroškov potok, tečúci 500 m západne proti svahu. 

Pod ústim eróznej rokliny, 700 m východne od skládky odpadov tečie potok Olšava. 

Lokalita skládky odpadov je dopravne napojená na štátnu cestu III. triedy Vyšné 

Nemecké – Husák. 

 

 povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ a súvisiace činnosti 

5. Nakladanie s odpadmi  

bod 5.4   

Skládka odpadov, ktorej celková kapacita je väčšia ako 25 000 t. 

 projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby, porovnanie s hodnotou 

kapacitného parametra podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ, projektovaná 

a technicky dosiahnuteľná kapacita 

celková kapacita skládky odpadov   = 190 000 m3 

realizovaná kapacita I.kazety  =  45 500 m3 

projektovaná kapacita II.kazety  = 110 000 m3 

prepojenie medzi kazetami   = 35 000 m3 

teoretická životnosť skládky   = cca 30 rokov  

 

 prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba 

Predpokladané ročné množstvo odpadov  do 8 000 t/rok 

Ročná prevádzkovaná doba    cca 2 000 hod./rok 

Skládka je prevádzkovaná  v pracovných dňoch v čase: 7.00 – 15.00 hod. 

 spôsob prevádzkovania (napr.: stála výroba jedného druhu výrobku, výroba 

viacerých druhov výrobkov podľa objednávok, využívanie prevádzky na 

veľkoprevádzkové skúšky a overovanie nových výrob atď.) 

stála prevádzka skládky pre zneškodňovanie nie nebezpečných odpadov  
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 zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č.2 a 3 zák.č.223/2001 

D1 – uloženie do zeme alebo na povrchu zeme 

 kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky č. 338/2009 

skládka odpadov je kategorizovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia 

 cezhraničné vplyvy 

Prevádzka skládky nemá vplyv presahujúci štátne hranice 

 
 

2. Charakteristika a opis prevádzky:  

2.1) Všeobecná charakteristika prevádzky  

Skládka odpadov Husák bola uvedená do činnosti v decembri 1995. Pôvodný projekt 

„Sanácia a rozšírenie skládky TKO Husák – regionálna skládka“ vypracoval Ing. Ivan v apríli 

1994. Autor projektu vyčlenil celkom III. stavby:  

 I. stavba = 3 kazety, plocha 24 511 m2, objem 83 700 m3 

 II. stavba = sanácia starej skládky TKO 

 III stavba = územná rezerva za I. stavbou smerom k potoku Oľšava 

 

Vlastná I. stavba pozostávala z troch kaziet, pričom bola postavená len I. kazeta 

o objeme 35 500 m3 a ploche 4 320 m2. Stavba bola skolaudovaná v decembri 1995. V roku 

2002 bola čiastočne navýšená dolná hrádza I. kazety, čo zvýšilo pôvodnú kapacitu kazety o 10 

000 m3.  Pri  postupnom zapĺňaní kapacity aj tejto navýšenej I. kazety investor plánuje 

pokračovať v prevádzke skládky vzhľadom na už investované prostriedky do obslužných 

objektov skládky.  Preto sa rozhodol dobudovať II. a III. kazetu v súlade so súčasnou 

legislatívou a zmenami vyplývajúcimi zo zákona o odpadoch, IPKZ a EIA.  

Účelom realizácie výstavby II. etapy je rozšíriť skládku odpadov  Husák pre nie 

nebezpečný odpad (NNO) vybudovaním ďalšej kazety v súlade s  územným rozhodnutím z 16.2 

2008 

 

2.2) Opis prevádzky 

 stručný popis prevádzky  

Skládka odpadov Husák je určená  na zneškodňovanie  odpadov kategórie „O“- 

ostatný,  činnosťou D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme. Trieda skládky  :  skládka 

odpadov na odpad , ktorý nie je nebezpečný.  
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Areál skládky odpadov je strážený a vymedzený oplotením a uzamykateľnou bránou, 

čím sa zabezpečuje zamedzenie prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do priestoru 

skládky. Skládka je v noci strážená  vlastnou bezpečnostnou službou, skládka je osvetlená, 

označená bezpečnostnými, výstražnými tabuľkami.  Pri bráne je umiestnená informačná 

tabuľa. Sociálno-prevádzkový objekt je umiestnený pri vstupe do areálu skládky, pozostáva 

z kancelárie a sociálneho zariadenia. Za sociálno-prevádzkovou budovou na severnej strane je 

v areáli vyčlenená oplotená plocha pre vyseparované druhy odpadov, ktoré budú dočasne 

skladované  v  kontajneroch. V bezprostrednej blízkosti  sociálno-prevádzkovej budovy je 

umiestnená mostová váha, garáž pre kompaktor, manipulačná plocha, parkoviská  a  sklad 

PHM. Vedľa sociálno-prevádzkovej budovy sa nachádza nepriepustná žumpa o objeme 10 m3, 

ktorá slúži na zachytávanie splaškových vôd z tejto budovy. Pitná voda je zabezpečovaná 

z prípojky na vodovod obce Husák. Na skládke sa nachádza vodojem o objeme 30 m3. Vodojem 

je riešený ako dvojpodlažná budova, pričom nádrž je umiestnená v podzemnej časti objektu 

a je zrealizovaná z monolitického obojstranne izolovaného betónu. Tento vodojem sa dopĺňa 

úžitkovou vodou dovezenou cisternovým vozidlom. 

Vnútroskládkové komunikácie sú v areáli skládky vyasfaltované. Vjazd vozidiel s 

odpadom do areálu  skládky je povolený len vozidlám zmluvných partnerov po súhlase 

zodpovedného pracovníka. V areáli skládky  sa vozidlá  pohybujú rýchlosťou maximálne 

10km/hod.  Po vjazde vozidla na váhu zodpovedný zamestnanec skontroluje vizuálne druh 

privezeného odpadu, t.j. či ide o odpad, ktorý je povolený zneškodňovať na skládke odpadov  

v zmysle vydaného súhlasu na prevádzkovanie  skládky a  schváleného prevádzkového 

poriadku skládky odpadov. Obsluha váhy potvrdí držiteľovi odpadu  jeho prevzatie  a vydá  

vážny lístok s vyznačením druhu prevzatého odpadu, dátumu a času jeho prevzatia.  Do 

telesa skládky nie je povolený prístup vozidiel s odpadom v čase, keď sa  vykonáva  hutnenie 

odpadu kompaktorom KTO 150. 

V prípade, ak odpad nezodpovedá druhom odpadu povoleným na skládkovanie, je zodpovedný 

zamestnanec povinný odmietnuť jeho prevzatie a o tomto vykonať záznam do prevádzkového 

denníka. Pri ukladaní jednotlivých druhov odpadov do telesa skládky sa  dbá na to, aby 

nedochádzalo k ich vzájomným nežiaducim účinkom, a tým  poškodeniu  životného prostredia 

a zdravia ľudí. Podstata technológie riadeného skládkovania je v ich ukladaní  do 

postupových vrstiev o hrúbke 300 - 500 mm, o šírke 20-25 m,  ktoré sa zhutňujú a prekrývajú 

vhodnými materiálmi na prekrývanie, resp. inertným materiálom, po dosiahnutí  pracovnej 

vrstvy  o  hrúbke 2 m. Ukladaný odpad je hutnený kompaktorom  KTO 150 a prelievaný 
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recirkulovanou priesakovou kvapalinou z  prečerpávacej  nádrže priesakových kvapalín  . 

Tento postup zabezpečuje dokonalejšie hutnenie odpadu a obmedzuje prašnosť z telesa 

skládky. Dôkladné zhutňovanie odpadu znižuje sadanie skládky, zvyšuje jej stabilitu a 

podstatne zvyšuje využiteľný objem skládky.  

Skládka odpadov Husák I. kazeta ( v rámci I. stavby) má realizovaný  kombinovaný 

tesniaci systém vybudovaný  z minerálneho  tesnenia z ílovitých materiálov  o hrúbke 3 x 200 

mm. Tesnenie skládky zabezpečuje zamedzenie priesaku vôd zo skládky do podzemných vôd. 

Tesnenie dna skládky odpadov  je realizované   dvojnásobnou  fóliou HDPE SLT hrúbky 1,5 

mm, s kontrolným medzipriestorom, atestovanou autorizovanou štátnou skúšobňou SKTC-

110, VÚPSAL a.s. Nitra. Po zabudovaní bola celistvosť  fólie overená geoelektrickým 

systémom SENZOR DDS  v  r. 2000.  Fólia   je chránená geotextíliou 500 g.m-2. Plošný drén 

o hrúbke 300 mm  je tvorený z  drveného kameniva. Na svahoch je štrk plošného drénu 

realizovaný do ojazdených pneumatík.  

       Drenážny systém zabezpečuje odvedenie priesakových kvapalín z telesa  skládky do   

zbernej nádrže  priesakových kvapalín. Je tvorený  perforovaným potrubím DN 200  

z vysokohustotného polyetylénu a  je zaústený do prečerpávacej nádrže, zrealizovaný 

v najnižšom bode  I. kazety skládky odpadov. Skládka odpadov má vybudovaný systém 

odvádzania povrchových vôd z okolia skládky,  systémom  povrchových rigolov - 

odvodňovacích priekop. Tieto sú zaústené do eróznej rýhy pod  I. kazetou skládky odpadov. 

     Skládka má vybudovaný monitorovací systém kvality podzemných vôd, ktorý pozostáva 

z 5 monitorovacích vrtov, 3 vrty sú nad skládkou odpadov a 2 monitorovacie vrty sú pod 

skládkou odpadov,  v smere prúdenia podzemných vôd. Smer prúdenia podzemných vôd je 

východný, smerom k potoku Olšava. 

      Skládka nedisponuje systémom na zachytávanie skládkového plynu a nemá 

vybudovaný stály monitorovací odplyňovací systém 

     Prevádzkovateľ skládky odpadov  po naplnení kapacity skládky  vykoná opatrenia na  

zamedzenie znečisťovania a vylúčenie rizika znečistenia životného prostredia, a to 

uzatvorením a rekultiváciou  predmetnej skládky  tak,  ako  bude navrhnutá  v PD uzavretia 

a rekultivácie predmetnej skládky vypracovanou oprávnenou osobou podľa osobitných 

predpisov. 

Projekt Uzatvorenia a rekultivácie  skládka TKO Husák  I. kazeta, vypracovaný Ekotechnik, 

Diamantová 4, Košice v 05/2002,  ktorý bol schválený  rozhodnutím OÚ Sobrance, odborom 

ŽP pod  č. j. 2002/00027 zo dňa 04.11.2002, bol spracovaný  v rozpore s ust. vyhl. č. 283/2001 
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Z. z.  o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

Aktualizácia projektu projektu uzavretie a rekultivácia skládky TKO Husák bola vypracovaná 

v r. 12/2004, kde boli nadvýšené svahy, čím sa zvýšila kapacita skládky. 

 

2.3) Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky 

 - Prevádzkový poriadok  Skládky odpadov Husák  + samostatná časť č.2, 

Opatrenia pre prípad havárie na skládke odpadov, december 2001 + Projekt 

monitorovania Skládka odpadov Husák z 06/2002 

- Technologický reglement zariadenia na zneškodnenie odpadov  Skládka odpadov 

Husák I. kazeta, z 12/2001 

 

2.4)   Opis zmien, o ktoré sa žiada 

Údaje o stavbe podľa § 8 odst.1 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. 

 stavebník 
Fúra s.r.o. 

SNP 77 

044 42  Rozhanovce 

Štatutárny zástupca a jeho funkcia: Miroslav Fúra, konateľ spoločnosti 

 

 druh a účel stavby 
skládka odpadov pre zneškodňovanie nie nebezpečných odpadov 

 

 miesto stavby 
kat.územie  Husák, číslo k. ú. 820482 

okres  Sobrance 

kraj   Košický 

 

 údaje o spracovateľovi proj. dokumentácie 
Geosofting, spol. s r.o. 

Solivarská 28 

080 05  Prešov 

IČO: 36 471 097 

zodpovedný projektant: Jozef Onufer 

č. osvedčenia: 3508*TZ*A2 
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 spôsob uskutočnenia stavby 
dodávateľským spôsobom 

 

 predpokladaný termín dokončenia stavby 
predpokladaná lehota výstavby je 10 mesiacov od zahájenia výstavby, závisí však 

od nasadenia kapacít dodávateľa stavby a klimatických pomerov 

 

 základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení 
a o súvisiacich opatreniach 

  
     Účelom II. etapy stavby je dobudovať II. kazetu skládky Husák  pre nie nebezpečný 

odpad,  ktorá by spĺňala súčasné zákonné požiadavky (283/2001) tak v oblasti životného 

prostredia, ako aj stavebno-technické normy. Legislatívne požiadavky pre skládky odpadov (sa 

od roku 1992 niekoľkokrát menili a tak projektované riešenie z roku 1994 nemusí súčasným 

predpisom vyhovovať. Technické zabezpečenie prevádzky  skládky je spojené s rozsiahlymi 

investičnými nárokmi (tesnenie dna skládky umelou tesniacou bariérou, zachytávanie  

a zneškodňovanie priesakových vôd, zachytávanie skládkových plynov, evidencia a váženie 

odpadov, bezpečné uzavretie a rekultivácia skládky, následný monitoring) čo v konečnom 

dôsledku stavia výstavbu a prevádzku skládky medzi náročné technické dielo.  

 Stavba II. etapy sa člení na nasledujúce stavebné objekty: 

             SO-31 Príprava územia 

             SO-32.1 Obvodový rigol 

             SO-32.2 Cestná priekopa 

             SO-32.3 Lapač splavenín 

             SO-32.4 Lapol 

             SO-33.1 Vnútroskládková cesta 

             SO-33.2 Nájazdová rampa kazety 

             SO-33.3 Očisťovacia plocha 

             SO-34 Oplotenie 

             SO-35.1 Kazeta č. II 

             SO-35.2 Medzihrádzka 

             SO-35.3 Dolná hrádza 

             SO-36 Nádrž priesakových vôd 
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             SO-37 Recirkulácia priesakových vôd 

  

             SO-39 Odplynenie 

             SO-40 Uzatvorenie a rekultivácia skládky 

 

 SO-31: Príprava územia 

V rámci tohto objektu budú realizované hrubé stavebné odkopy najmä v dolnej časti 

budúcej II. kazety, kde ešte nebol terén porušený ťažbou zemín v I. etape. Súčasťou 

stavebných prác bude aj odstránenie krovín, náletových drevín a stromov v rámci staveniska, 

taktiež zhrnutie ornice a jej dočasne uloženie na medziskládku (priestor starej skládky TKO). 

Predbežne sa počíta s vyrovnanými kubatúrami – podstatná časť výkopku sa použije do 

budovania dolnej hrádze a medzihrádzky na dne kazety a tiež na spodnú opornú hrádzu nádrže 

priesakových vôd. Po overení pôdno-mechanických vlastností zemín sa najvhodnejšia časť 

použije prednostne do tesniacich časti kazety (minerálne ílové tesnenie dna a svahov). 

Prípadný prebytok zemín sa dočasne uloží na samostatnú depóniu v priestore bývalej skládky 

TKO a bude neskôr slúžiť na priebežnú rekultiváciu. V prípade nedostatku zemín bude potrebné 

otvoriť zemník v katastri obce Husák príp. v najbližšom okolí. Nedostatok ílu do tesniacich časti 

skládky sa bude riešiť dovozom z hliniska Krčava. 

 

SO-32.1 Obvodový rigol:    

Na juhozápadnom a juhovýchodnom okraji II. kazety sa vybuduje obvodový rigol, ktorý 

bude nadväzovať na už vybudovaný odvodňovací rigol (SO-004), končiaci pri dolnej bráničke 

v JZ cípe súčasnej stavby. Jeho úlohou bude odvádzanie prívalových zrážkových vôd z okolia 

skládky, aby nedošlo k porušeniu obvodových hrádzi a prieniku vody do telesa skládky. 

Vzhľadom na blízkosť rozvodnice a malý odtokový súčiniteľ (ovocné sady) nepredpokladáme 

výraznejšie prívalové zrážkové množstvá. Okrem toho bude rigol slúžiť po záverečnej 

rekultivácií II. kazety aj na odvádzanie zrážkových vôd z jej povrchu, ktoré stečú po obvode 

zatrávneného telesa.  

Konštrukčne bude rigol budovaný betónovými tvárnicami IZT podľa potreby prierezovej 

plochy a zaústený do eróznej rokliny východne od nádrže priesakových vôd. Na zachytenie 

hrubých nečistôt pred vypústením do rokliny bude osadený lapač splavenín (SO.32.3). Svah 

rokliny bude v mieste vyústenia spevnený kamenným záhozom proti spätnej erózií vody. 

Celková dĺžka rigolu je cca 240 m. 
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SO-32.2 Cestná priekopa:    

 Cestná priekopa bude zároveň slúžiť aj na odvodnenie vnútroskládkovej komunikácie, 

ktorá bude zabezpečovať vjazd do II. kazety a tiež príjazd k nádrži priesakových vôd a čerpacej 

šachte. Konštrukčne bude riešená ako TBM betónové prefabrikáty v štrkovom lôžku, 

vyškárovaná s cementovou maltou. V dolnej časti priekopy bude osadený odlučovač ropných 

látok (SO-32.4) na zachytenie ukapov z vozidiel na spevnené plochy. Zaústenie priekopy bude 

taktiež do nádrže priesakových vôd. 

 

SO-33.1 Vnútro skládkové komunikácie:    

Pre dovoz odpadu až k II. kazete bude slúžiť spevnená vnútroskládkova komunikácia, 

ktorá nadväzuje na pôvodnú vnútornú komunikáciu SO-005. Zároveň bude slúžiť na obsluhu 

nádrže priesakových vôd a čerpacej šachty. Komunikácia bude jednopruhová šírky 3,5 m 

z asfaltobetónu ABS II  na obaľovanom kamenive a OKS II a zavibrovanom štrkovom podklade. 

Odvodnenie komunikácie je do cestnej priekopy SO-32.2. 

 

SO-33.2 Nájazdová rampa:  

Na priamy vjazd vozidiel až do II. kazety skládky bude slúžiť nájazdová rampa 

z cestných panelov, ktorá sa bude operatívne výškovo upravovať podľa aktuálnej hrúbky 

odpadu v kazete. Rampa bude osadená na konci vnútroskládkovej komunikácie cez dolnú 

hrádzu smerom do kazety k deliacej medzihrádzke tak, aby sa v I. etape pri zapĺňaní odpadu 

len do hornej časti II. kazety nedostal odpad za medzihrádzku. Po zaplnení hornej časti kazety 

odpadom sa rampa autožeriavom presmeruje tak, aby sa zavážala aj dolná časť II. kazety. 

 

SO-33.3 Očisťovacia plocha vozidiel:   

V časti úseku vnútro skládkovej komunikácie bude osadená očisťovacia plocha vozidiel 

na prípadnú očistu pneumatík od hrubých nečistôt. Konštrukčne sa bude jednať o zaizolovanú 

betónovú vaňu s hydroizoláciou (SIKA) vyspádovanú cez BIRCO odvodňovacie žľaby do 

sedimentačnej šachty. 

 

SO-34 Oplotenie:  

Jestvujúce južné oplotenie na súčasnej hrádzi za I. kazetou sa zruší a doplní o nový 

úsek po obvode II. kazety a nádrže priesakových vôd. Projekt navrhuje klasické pozinkované 

pletivo výšky 2,0 m s okami 5x5 cm na oceľových stlpikoch.   

Osobitne sa doplní oplotenie nádrže priesakových vôd po jej obvode s jednou 

uzamykateľnou bráničkou. Toto vnútorne oplotenie slúži ako zábrana pre prístup drobnej zveri 
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(líšky, zajace, túlavé psi atď.) k nádrži, postačuje teda len do výšky 150 cm, avšak je potrebné 

zabezpečiť jeho spodný okraj proti podliezaniu zverou. 

 

SO-35.1 Kazeta č. II   

Najdôležitejším stavebným objektom predmetného rozšírenia skládky je II. kazeta, ktorá 

plošne zahŕňa pôvodnú II. a III. kazetu so samostatným odvodnením. Kazeta je projektovaná 

ako klasická vaňa budovaná na dne a svahoch minerálnym ílovým tesnením 2 x 250 mm 

zhutnenom na 96-98 % PS a  koeficient filtrácie nesmie klesnúť pod 1,0 x 10-9 m/s. Na toto 

minerálne tesnenie bude zhotovená umelá tesniaca bariéra z HDPE fólie hrúbky 1,5 mm  

ukotvená v kotviacom zákope po obvode skládky. Na ochranu fólie sa  zhora  položí vrstva 

geotextílie  min. 1064 g/m2.  

Drenážny systém skládky bude tvorený plošnou a potrubnou drenážou. Potrubnú drenáž 

tvorí drenážne potrubie z PEHD perforovaných rúr DN 315, pričom každá časť kazety bude 

odvodňovaná samostatnou vetvou potrubia (potrubie z hornej časti II. kazety bude v dolnej časti 

kazety bez perforácie). Pred vyústením drenážneho potrubia do nádrže priesakových vôd bude 

osadená revízna šachta, v ktorej bude na každej vetve uzatváracie šupatko. V prípade 

mimoriadnych udalostí – poškodenie tesnosti nádrže priesakových vôd, hrozí preliatie nádrže, 

čistenie nádrže bude možné dočasne uzatvoriť prítok. Zároveň bude v prvej etape skládkovania 

dolná vetva drenážneho potrubia zvedená pomocou prírub a kolena do kanalizácie po obvode 

nádrže a výtoku do eróznej rokliny. 

Plošnú drenáž tvorí praný drenážny štrk frakcie 16-32 mm o hrúbke 500 mm, bez 

vápnitých prímesí, ťažený nie drvený, s koeficientom nerovnorodosti d80/d15 = 4. Z frakcie 32-48  

bude vytvorený cca 0,6 m vysoký a 1,20 m široký filter okolo drenážnych rúr a až následne 

prekryť celú skládku plošnou drenážou 16-32 mm. Na oddelenie jednotlivých frakcií štrku 

doporučujeme použiť geotextíliu (min. 200 g/m2). 

 

SO-35.2 Medzihrádzka:  

Namiesto fyzického rozdelenia na dve samostatné kazety bude II. kazeta rozdelená len 

malou medzihrádzkou (výška v korune 2,0 m nad dnom kazety). Funkčne bude zabezpečovať 

rozdelenie zrážkových vôd na dva samostatné okruhy. Podľa predbežných výpočtov bude 

horná časť II. kazety zaplnená po úroveň terénu za obdobie cca 10 rokov. Po celé toto obdobie 

bude môcť zrážková voda z dolnej časti II. kazety voľne odtekať do recipientu a nebude 

potrebné ju spätne prečerpávať z nádrže priesakových vôd. Medzihrádzka bude vybudovaná 

ako samostatná zemná hrádza, pričom jej koruna bude zároveň slúžiť na ukotvenie fólie. 
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SO-35.3 Dolná hrádza:   

Bočné svahy II. kazety bude tvoriť vybagrovaný terén po rozšírení skládkovej vany, 

horný svah tvorí súčasna dolná hrádza I. kazety, štvrtý svah bude umelo vytvorená zemná 

hrádza kolmo predeľujúca eróznu roklinu. Do stabilizačných časti hrádze bude potrebné doviesť 

štrkovitú zeminu z výkopku resp. vhodného zemníka v okolí. Šírka v korune je 3,0 m, dĺžka 

hrádze je 76 m, výška nad dnom kazety 5,0 m, vzdušná časť hrádze bude zatrávnená.  

 

SO-36 Nádrž priesakových vôd:  

Tesne za dolnou hrádzou bude vybudovaná otvorená nádrž priesakových vôd o objeme 

max. 950 m3. Konštrukčne bude riešená podobne ako dno kazety – 2x250 mm zhutnený íl 

a HDPE fólia hrúbky 2,5 mm. Ako tretia tesniaca bariera sa medzi ílovú tesniacu vrstvu a HDPE 

fóliu doplní geosyntetická bariéra z bentonitových rohoží. Vytvorí sa tak viacvrstvová izolácia, 

ktorá aj pri zlyhaní jednej vrstvy je schopná  zabezpečiť dostatočnú ochranu pred únikom 

znečistenia do okolia skládky. 

 

SO-37 Recirkulácia priesakových vôd:  

Pri východnom okraji nádrže priesakových vôd bude vybudovaná čerpacia šachta, ktorá 

bude spojená s nádržou prepojovacím potrubím na jej dne. Recirkulácia bude zabezpečená 

pomocou fekálneho vozidla prevádzkovateľa. V šachte bude tiež osadené kalové čerpadlo, 

ktoré bude zabezpečovať výtlak priesakových vôd až na úroveň I. kazety. Výtlačne  potrubie 

bude z PEHD rúr DN 90, pričom na troch miestach bude osadený podzemný hydrant 

s možnosťou napojenia rozstrekovača. Dĺžka výtlačného potrubia bude cca 110 m.  

 

SO-39 Odplynenie:   

Navrhovaný spôsob odplynenia skládky Husák počíta s kombináciou horizontálnych 

drenov a vertikálnych vrtov. Presný spôsob odplynenia skládky po jej uzavretí určí projektant v 

samostatnom projekte podľa produkcie skládkového plynu na skládke počas jej prevádzky.  

 

SO-40 Rekultivacia:   

Projekt rekultivácie skládky bude predložený na schválenie pred kolaudáciou stavby po 

ukončení stavebných prác. Vlastná rekultivácia pozostáva zo štandardných objektov - tesniaca, 

drenážna a pokryvná vrstva. 
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A) Zoznam a popis surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa 
v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenie hlavnej činnosti a kategórie 
priemyselných činností, pokiaľ je uvedená v prílohe č.1  

 zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa používajú 

v prevádzke 

Pri výstavbe novej kazety skládky budú používané materiály a suroviny v zmysle 

projektovej dokumentácie pre jednotlivé stavebné objekty. 

 voda používaná na prevádzkové účely 

bez zmeny 

 voda používaná na pitné a sociálne účely 

bez zmeny 

 vstupy energie a palív v prevádzke používané 

bez zmeny 

 vlastná výroba energie a palív 

nevyrábajú sa 

 merná spotreba energie 

bez zmeny 

 

B) Zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzky a údaje o predpokladaných množstvách 
a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia pre všetky 
znečisťujúce látky uvedené v prílohe č.3 spolu s opisom významných účinkov emisií 
na životné prostredie a na zdravie ľudí  

 
 zoznam zdrojov a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia 

1. skládka odpadov – skládkové plyny 

2. pri výstavbe novej kazety skládky, prašnosť z nákladnej dopravy (dovoz 

stavebných materiálov) 

 zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. 

zachytávania 

1. teleso kazety skládky odpadov  - skládkové plyny - metán CH4, oxid uhličitý CO2 

2. výstavba novej kazety – v areáli skládky odpadov z nákladných automobilov 

dovážajúcich stavebné materiály 

 zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd 

skládka odpadov 
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 zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania 

- priesakové kvapaliny z telesa skládky sú zachytávané v nádrži priesakových 

vôd 

- odpadové vody zo sociálneho zariadenia sociálno-prevádzkového objektu sú 

odvádzané do nepriepustnej žumpy o objeme 10 m3 a následne podľa potreby 

vyvážané vlastným cisternovým vozidlom na zneškodnenie do zariadenia 

prevádzkovaného oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu  

 zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do 

verejnej kanalizácie alebo recipientu 

nie sú 

 odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov 

nie sú 

 charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia 

v mieste vypúšťania, prietoky) 

v blízkosti skládky sa nachádzajú menšie  potoky Olšava a Toroškov potok 

čiastkové povodie:  Uh( hydrol.č. 4-30-06-001)  

povodie:   Bodrog (hydrol.č. 4-30) 

 zoznam produkovaných ostatných odpadov a nebezpečných odpadov z činnosti 

pôvodu, prevádzkovaním zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním , 

vr. pomocných  činností (dotrieďovanie odpadov z KO)    

1. počas prevádzkovania - bez zmeny 

2. počas výstavby novej kazety skládky môžu vznikať tieto druhy odpadov. 

- 17 02 01 drevo        O 

- 17 02 03 plasty        O 

- 17 04 05 železo a oceľ       O 

- 17 04 07 zmiešané kovy       O 

- 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03  O 

- 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05  O 

- 17 09 04 zmiešané odpady  zo stavieb a demolácii iné ako uvedené 

v 170901, 170902 a 170903      O 

– 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok   N 

Celkové množstvo predpokladáme do 30 t. 

Spôsob nakladanie s týmito odpadmi: zhromažďovanie. 



IPKZ – zmena č. 3                                                                                    Skládka odpadov Husák 

 

18 

Spôsob zneškodňovania týchto odpadov: ostatné odpady budú zneškodnené 

na najbližšej skládke odpadov, nebezpečné odpady oprávnenou 

organizáciou. 

 úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká 

bez zmeny 

 prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.) 

Zdroje hluku počas stavebných prác – stavebné mechanizmy a nákladná doprava. 

Zdroje vibrácií a žiarenia nie sú. 

 

C) Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste  
 

 popis miesta a okolia prevádzky  

Skládka odpadov je umiestnená 2 km od obce Husák, mimo zastavané územie obce.  

Nachádza sa v eróznej rokline, na okolitých pozemkoch sa nachádzajú lúky, lesy, 

neudržiavané ovocné sady a zrekultivovaná stará skládka TKO Husák. Najbližším 

vodným tokom je Toroškov potok, tečúci 500 m západne proti svahu. Pod ústim 

eróznej rokliny, 700 m východne od skládky odpadov tečie potok Olšava. Lokalita 

skládky odpadov je dopravne napojená na štátnu cestu III. triedy Vyšné Nemecké – 

Husák. 

Skládka sa nachádza v lokalite neogénnych sedimentov a neovulkanitov Vihorlatu, 

pričom jej podložie tvorí vrstva ílovitých hlín až ílov neogénu v hrúbke 9,9 až 13,0 

m. Pod touto vrstvou sa nachádzajú zvetrané andezitové horniny. Podložie tvoria 

pevné sivé andezity. Výskyt podzemných vôd je bezvýznamný. Podľa 

vodohospodárskej mapy predmetná lokalita leží priamo na rozvodnici povodí 

potokov Olšava a Toroškov potok. 

 chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma 

V bezprostrednej blízkosti skládky odpadov sa nenachádzajú žiadne chránené 

územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia 

 

 staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia 

V areáli skládky  sa nachádza  uzavretá a rekultivovaná stará skládka 

komunálnych odpadov,   ktorá však nie je evidovaná v Registri environmentálnych 

záťaži MŽP SR.  
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V širšom okolí areálu skládky nám nie sú známe žiadne ďalšie staré 

environmentálne záťaže. 

 

D)  Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník 
na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií. 

 
 stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov 

na životné prostredie 
bez zmeny 

 používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie 
emisii 
nie sú 

 navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie 
emisií 
nie sú 

 nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým 
znečistením 
nie sú 

 

E)  Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie 
vzniku odpadov, ktoré vznikajú v prevádzke, a k úprave s cieľom ich opätovného 
použitia, recyklácie a využitia  

 
 používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie 

alebo zneškodňovanie odpadov 

nie sú 

 navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie 

alebo zneškodňovanie odpadov 

nie sú 

 

F) Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických 
zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia vrátane 
monitorovania pôdy a podzemných vôd 

 
 popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia 

bez zmeny 

 pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií 

nie sú 
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G) Porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšou dostupnou technikou  
 

 komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (t.j. spotreby surovín, 

energií, emisie atď.) s uvedením ich zdroja  

bez zmeny 

 porovnanie parametrov povoľovanej prevádzky s parametrami najlepšej dostupnej 

techniky 

BAT = vyhláška č. 283/2001 v znení neskorších predpisov: 

§ 24 Výber lokality na skládku odpadov 
 

Pri vypracovaní projektovej dokumentácie boli zohľadnené všetky zákonné kritéria a 
požiadavky na výber lokality na skládku odpadov. Výber lokality regionálnej skládky odpadov 
bol vykonaný ešte v čase pred výstavbou I. kazety - viď pôvodná PD z apríla 1994 
 

§ 26 Požiadavky na tesnenie skládky odpadov 

(2) Podložie skládky odpadov a jej bočné steny tvorí geologická bariéra hrúbky a priepustnosti podľa 

týchto požiadaviek: 

b) skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný: kf < 1,0 . 10-9, hrúbka > 1 m. 

(3) Umelo doplnená geologická bariéra (minerálna vrstva) musí mať hrúbku najmenej 0,5 m 

s priepustnosťou pre skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný kf < 1,0 . 10-9. Tesnenie 

skládky odpadov sa doplní najmenej jednou vrstvou fólie z HDPE s hrúbkou 1,5 mm pre skládky odpadov 

na odpad, ktorý nie je nebezpečný. 

(4) Umelá minerálna tesniaca vrstva sa ukladá v dvoch vrstvách po 0,25 m. 

(6) Medzi plastovú fóliu a drenážnu vrstvu sa s cieľom ochrániť plastovú fóliu pred jej mechanickým 

porušením ukladá ochranná vrstva najmenej 0,2 m hrubá, tvorí ju piesok alebo štrk s veľkosťou zrna do 

priemeru 8 mm. Ako prídavnú ochrannú vrstvu možno použiť aj rôzne typy vhodných geotextílií. 

Navrhovaná tesniaca vrstva dna a svahov telesa novej kazety skládky bude pozostávať 
zo zhutneného podložného terénu 92 %PS, na to sa navezie a následne zhutní ílová vrstva 2x 
250 mm zhutnená 96% PS s koeficientom filtrácie menej ako 1x10-9 m/s. Potom nasleduje 
vrstva tesniacej fólie HDPE hrúbky 1,5 mm a ochrannej GTX s pp 1064 g/m2.  
 

 
§ 27 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávania skládkového plynu 

(2) Drenážna vrstva skládky odpadov musí mať hrúbku najmenej 0,5 m. Ako materiál sa používa štrk 

s priemerom 16/32 mm, ktorý neobsahuje vápenaté prímesi. Drenážne potrubie má priemer najmenej 

200 mm. Proti vniknutiu jemných častíc sa potrubie obaľuje vhodnou geotextíliou. 

(3) Drenážne potrubie musí zaúsťovať do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Na kontrolu 

a čistenie drenážneho potrubia sa vybudujú revízne šachty s vnútorným priemerom najmenej 1,0 m, 

vzdialené od seba najviac 150 m.  
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(4)Pozdĺžny spád drenážneho potrubia musí byť najmenej 1 % a sklony vnútornej drenáže najmenej 2 

%. 

Potrubnú drenáž na dne novej kazety skládky bude tvoriť štrkopieskové lôžko hr. 100 
mm, v ňom osadené potrubie PEHD DN 315/18,7 SDR 17 PN 10 s kruhovou perforáciou, 
obsypane štrkovým drenom frakcie 32-48 mm o šírke min. 1200 mm a výške min. 600 mm. 
Celý dren je obalený separačnou geotextíliou pp 200. Bočné odvodňovacie perá tvorí potrubie 
DN 200 zaústené do hlavného drenu v osi kazety. 

Nasleduje drenážna vrstva – plošný dren zo štrku frakcie 16-32 mm o hrúbke 500 mm. 
Na svahoch tvoria drenážnu vrstvu tvoria použité pneumatiky (max. priemeru 850 mm) 
a vrchnú vrstvu drenáže bude tvoriť štrková vrstva o hrúbke do 100 mm (štrk frakcie 16-32 
mm). 

Pozdĺžny sklon drenážneho potrubia je 3-5 %, priečny sklon dna kazety je 3 % 
 
(6) Na odvedenie povrchových vôd z okolia skládky odpadov sa musí vybudovať dostatočne dimenzovaný 

obvodový odvodňovací systém. 

Jestvujúce obvodové rigoly okolo I kazety budú predlžené aj okolo II. kazety a zaústené 
do eróznej rokliny na južnom okraji skládky v súlade s pôvodným projektom a stavebným 
povolením z r. 1995. 
 

 

(7) Skládkový plyn sa musí zachytávať zo všetkých skládok odpadov, na ktoré sa ukladajú biologicky 

rozložiteľné odpady. 

Anaeróbne podmienky sa v komunálnom odpade vytvoria podľa publikovaných údajov 
v odbornej literatúre až pri minimálnej hrúbke odpadu cca 3-5 m a dokonalom  zhutnení, kedy 
už vzdušný kyslík nemá prístup do hlbších partií odpadu. Aj na základe skúsenosti z iných 
skládok sa odplyňovací systém na zachytávanie skládkového plynu vybuduje na II. kazete 
skládky až v rámci uzatvárania jednotlivých sekcií tejto kazety skládky po dosiahnutí 
projektom predpísanej výšky stropu odpadu. odplynenie bude pozostávať z horizontálnych 
drénov a od vŕtania vertikálnych odplyňovacích studní. Spôsob nakladania s plynom bude 
závisieť od výsledkov meraní - pasívne odvetrávanie, oxidácia na biofiltroch, aktívne 
odsávanie a výroba energie. 

 
 

§ 28 Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov 

(1) Na skládke odpadov musí byť vybudovaná 

a) informačná tabuľa 

 Informačná tabuľa je osadená pri vstupnej bráne na skládku. 

b) príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov 

 Bola vybudovaná a skolaudovaná  v prvej etape výstavby skládky  

 

c) oplotenie a uzamykateľná brána 

 Bolo vybudované a skolaudované  v prvej etape výstavby skládky 

d) váha 

 Váha a systém váženia sa nemení, ďalej sa bude používať existujúca váha. 
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e) prevádzkový objekt s potrebným vybavením 

 Naďalej sa bude využívať existujúci sociálno-prevádzkový objekt v areáli skládky. 

f) protipožiarne zariadenie 

 Nezmenené k predošlému povolenému stavu: zariadenia má vlastný vodovod, vodojem 

a spevnené cesty v areáli zariadenia. 

g) tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov 

 Tesniaci systém skládky bude vybudovaný podľa projektovej dokumentácie, je popísaný 

v kap. G pri § 26.  

h) drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín  

Drenážny systém skládky bude vybudovaný podľa projektovej dokumentácie, je popísaný 

v kap. G pri § 26.  

i) drenážny systém skládkových plynov 

 Bude riešený až naplnení kapacity jednotlivých sekcií II. kazety skládky výstavbou 

vertikálnych odplyňovacích studní a horizontálnych drénov 

j) monitorovací systém podzemných vôd 

 Bez podstatnej zmeny, podľa pôvodného IPKZ.  

k) monitorovací systém skládkových plynov 

 Bez zmeny, podľa pôvodného IPKZ – prípadne zmeny až pri kolaudácií stavby v novom 

Prevádzkovom poriadku podľa schváleného Projektu monitoringu. 

l) odvodňovací systém pre povrchové vody 

Jestvujúce obvodové rigoly okolo I. kazety budú predlžené aj okolo II. kazety a zaústtene do 

eroznej rokliny južne od skládky v súlade s pôvodným projektom a stavebným povolením. 

m) zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov 

V súlade s požiadavkou STN 83 8102 bude pre vozidlá opúšťajúce areál skládky 

vybudované zariadenie na očisťovanie kolies vozidiel. Konštrukčne sa jedná 

o betónovú vaňu o rozmeroch 10,0 x 3,0 x 0,3 m s izolačným vodu nepriepustným 

poterom (SIKA), odtok z tejto plochy je cez BIRCO žľaby napojený na sediemntačnú 

nádrž. Hrubé nečistoty zachytené na vozidle budú mechanický očistené (metlou) 

priamo do vane a podľa potreby odstraňované lopatou a uložené na skládku.  

 

 návrh na dosiahnutie parametrov najlepšej dostupnej techniky  

nie sú 
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H) Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, opatrení na 
hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich 
prípadných následkov podľa §21 ods. 2 

 

 Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov 

– pripravované alebo uvažované zmeny a zlepšenia voči súčasnému stavu. 

Pre protipožiarne opatrenia bude slúžiť voda z akumulačnej nádrže a úžitková voda 

z vodojemu v areáli skládky . Tiež zásoba vhodnej zeminy, ktorá bude uložená vo 

vyčlenenej časti skládky počas celej jej životnosti, bude slúžiť na prekrytie časti 

plochy skládky v prípade uhasenia prípadného vzniknutého požiaru. 

   

 Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania 

zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky (napr. vykonávanými aktivitami ako 

búracie práce, sanácia, prestavba na iný účel) 

Po ukončení prevádzky novej  kazety skládky sa vykoná uzavretie a rekultivácia  

podľa projektovej dokumentácie, čím dôjde k eliminácii potenciálnych rizík 

znečistenia životného prostredia. Následne sa ešte po dobu 30 rokov bude 

vykonávať monitoring podzemných, povrchových a priesakových vôd a monitoring 

skládkového plynu. 

 

 Opatrenia systému environmentálneho manažmentu   

nie sú 

 

 Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového 

integrovaného povolenia 

bez zmeny 

 

I)  Opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opis 
všetkých opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania ŽP alebo ohrozenia 
zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom ukončení jej činnosti 
a na uvedenie miesta prevádzkovania prevádzky do uspokojivého stavu 

 
 len u nových prevádzok, alebo pri zmenách v prevádzke, ako preukázanie výberu 

najlepšej techniky a technológie 
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V lehote 3 mesiace pred plánovaným uzavretím skládky alebo jej časti predloží prevádzkovateľ 

aktualizovanú projektovú dokumentáciu na uzavretie a rekultiváciu skládky vrátane 

aktuálneho rozpočtu stavebných nákladov a nákladov na monitorovanie skládky po dobu 

minimálne 30 rokov od jej uzavretia a rekultivácie. 

 

J)  Posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia na 
základe povolenia podľa osobitného predpisu, ak ide o prevádzku spaľovacieho 
zariadenia s menovitým el.výkonom 300 MW a vyšším 

  Netýka sa prevádzky  

 

K)  Opis hlavných alternatív k navrhovanej technológii, technike, opis opatrení, ktoré 
prevádzkovateľ preskúmal 

   Nie sú známe iné technológie výstavby a prevádzky skládky, ako tie ktoré sú 

navrhované.  

 

L) Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch 
všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

  

Prevádzkovateľ skládky Husák - spoločnosť Fúra, s.r.o. Rozhanovce po naplnení kapacity I. 

kazety pristúpil k zámeru výstavby II. kazety skládky. Projekt na vybudovanie regionálnej 

skládky odpadov, pozostávajúcej z troch kaziet,  bol schválený v roku 1994. Stavebne bola 

pripravená zatiaľ len I. kazeta, ktorá je tesne pred zaplnením. V súvislosti so zmenou 

legislatívnych predpisov v období rokov 1994-2007, investor dodatočne podrobil celý zámer 

posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA) podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Po získaní 

kladného rozhodnutia bol vypracovaný nový projekt pre územné konanie, nakoľko boli do 

objektovej stavby skládky doplnené niektoré nevyhnutné nové objekty (nádrž priesakových vôd, 

vnútro skládková komunikácia, atď.). Zároveň došlo aj k rozšíreniu pôdorysu skládky na susedné 

parcely. Predložená žiadosť o zmenu IPKZ a vydanie stavebného povolenia pre II. kazetu 

skládky rieši vybudovanie II. kazety skládky ako aj ďalšie stavebné objekty s tým súvisiace: 

obvodové rigoly na záchyt povrchových vôd, oplotenie, predlženie vnútro skládkovej cesty, nová 

nádrž priesakových vôd, necirkulačné potrubie a pod. Kapacita skládky Husák sa po vybudovaní 

objektov zvýši o 145 000 m3, čo postačí pre súčasný zvozový rajón na dobu cca 30 rokov.         
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M)  Zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu  
návrhu so závermi o najlepších dostupných technikách 

 

 Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, 

vody a pôdy v prevádzke 

Nová  kazeta skládky bude mať vybudovaný tesniaci systém, ktorý bude spĺňať kritéria 

zabraňujúce znečisteniu pôdy a povrchových a podzemných vôd.  Priesakové kvapaliny 

zo skládky budú zvedené do akumulačnej nádrže. Povrchové vody budú zachytávané 

v obvodových rigoloch, ktoré budú cez  lapač splavenín zaústené do eróznej rokliny. 

Prašnosť z povrchu skládky sa bude eliminovať udržiavaním potrebnej vlhkosti 

odpadov, a to spätným vypúšťaním priesakovej vody z akumulačnej nádrže po telese 

skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekrývaním odpadu zeminou, príp. inertnými 

odpadmi. 

 Dopravné vozidlá opúšťajúce skládku budú očistené od nečistôt, aby neznečisťovali 

priľahlé komunikácie. 

 
 Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne 

Emisné limity sa neurčujú. 

 

 Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník 

Prevádzkovateľ zodpovedá za dobrý  stav všetkých stavebných objektov, zariadení 

a technických prostriedkov používaných pri činnostiach na skládke pravidelným 

vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení a mechanizmov 

a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať 

s nebezpečnými látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do 

povrchových alebo podzemných vôd a pôdy. 

V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí odhrňovanie snehu a posyp komunikácií 

ku skládke a v areáli skládky. 

 

 Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie 

alebo zneškodnenie 
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Odpad, ktorý vznikne pri stavebných prácach kategórie O – ostatný bude 

zneškodňovaný na najbližšej skládke nie nebezpečného odpadu, odpad kategórie N – 

nebezpečný bude zhromažďovaný v existujúcich skladovacích priestoroch pre 

nebezpečný odpad a zneškodňovaný oprávnenou organizáciou. 

Odpad vznikajúci pri čistení kolies vozidiel, zaradený pod kat.číslom 17 05 04 – zemina 

a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, kat. O – ostatný, bude mechanicky 

odstraňovaný a zneškodňovaný priamo na skládke. 

 

 Podmienky hospodárenia s energiami  

Nemenia sa oproti súčasným 

 

 Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov  

Pracovníci zabezpečujúci stavebné práce musia byť zaškolení a poučení, hlavne so 

zameraním na manipuláciu s odpadmi a na riešenie havarijných situácii 

a mimoriadnych stavov, ako aj o hygienických a bezpečnostných predpisoch v rozsahu 

možných ohrození v areáli skládky. Stavebné práce budú prebiehať v súlade 

s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko. 

 
 Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu 

znečisťovania 

Prevádzka ani výstavba novej kazety nespôsobujú diaľkové znečistenie a nemá 

cezhraničný vplyv. 

 

 Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste 

prevádzky 

Prevádzka ani výstavba novej kazety nespôsobujú vysoký stupeň celkového 

znečistenia. 

 

 Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné 

evidovať a poskytovať do informačného systému 

Metódy monitorovania budú riešené v žiadosti o povolenie prevádzky novej II. 

kazety skládky. 
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 Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti 

v prevádzke 

Nie sú  

 

o Návrh ďalších podmienok povolenia 

 Neurčujú sa 

 

 

N) Zoznam právoplatných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov vydaných  podľa 
osobitných predpisov vzťahujúcich sa k prevádzke 
 

Rozhodnutie o integrovanom povolení č. 246/23-OIPK/2005-Be/570220204   

zo dňa 22. 04. 2005  

Rozh. o zmene integrovaného   povolenia č. 4188/374-OIPK/2005-Be/570220104/z1 zo 

dňa 23. 12. 2005 

 
 

O) Písomné záväzné stanovisko podľa §4 ods.3 a 5, ak bolo vydané 
 

 Nie je 
 
 

Q) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí 
dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže 
mať cezhraničný vplyv  

 

Obec Husák, Husák č. 25,  072 51  Krčava 

Urbárska a pasienková spoločnosť Husák, 072 51  Krčava 

Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tyršova 12, 073 01 Sobrance 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Chalúpku 5, 071 01 Michalovce 

Slovenský pozemkový fond, RO Michalovce, Špitalská 10, 071 01 Michalovce 

Slovenský vodohospodársky podnik, šp, OZ Košice, Správa povodia Bodrogu, M.R. 

Štefánika 25,075 34 Trebišov  
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Prehlásenie prevádzkovateľa 

  

 
Týmto prehlasujem a potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti o vydanie zmeny 

povolenia sú pravdivé, správne a kompletné. 

 

 

 

Dátum: 

 

Meno a priezvisko:    

 

Podpísaný:                         –––––––––––––––––––––– 

 

Funkcia:    konateľ spoločnosti 

 

Pečiatka: 

  



IPKZ – zmena č. 3                                                                                    Skládka odpadov Husák 

 

29 

Prílohová časť  

 

1. doklad o zaplatení správneho poplatku 

2. kopia katastrálnej mapy s kolkom 

3. výpis z LV č. 443 s kolkom 

4. výpis z LV č. 233 s kolkom 

5. kópia Situácie z DUR overená stavebným úradom 

6. zmluva medzi VVS, a.s a Fúra, s.r.o. o dodávke pitnej vody pre skládku Husák 

7. zmluva medzi VSE, a.s. a Fúra, s.r.o. o dodávke el. energie pre skládku Husák  

 

Ostatné doklady k vydaniu SP sú v časti F. projektovej dokumentácie (16 ks) 

 

1. Širšie vzťahy – okolie skládky Husák v mape 1:50 000 

2. Širšie vzťahy – pôvodná skládka Husák 1:10 000 

3. Stavebné povolenie č. 428/94 z 29.6.1994 

4. Rozh. ObÚŽP Michalovce, odd. štátnej vodnej správy č. ŠVS-2544/1995 zo 7.12.1995 

o povolení užívania vodohospodárskych diel 

5. Kolaudačné rozhodnutie č. 1354/95 z 15.12.1995 

6. Kópia katastrálnej mapy 

7. Geometrický plán č. 13/2012 

8. Výpisy z listov vlastníctva č. 443, 233, 251 a 380 

9. Nájomná zmluva na pozemky s Urbárskou spoločnosťou Husák 

10. Nájomná zmluva na skládku s Mestom Sobrance 

11. Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 9/2008-17/2008 z 18.2.2008 

12. Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 157/2009-100/2009 z 1.12.2009 

13. Rozhodnutie č. 212/2011-201/2011, z 12.12.2011 o predĺžení  rozh.o umiestnení stavby 

14. Kópia výpisu z OR spoločnosti Fúra s.r.o. 

15. Stanovisko SVP,šp. Povodie Bodrogu č. 2916/97/03220 k rozšíreniu skládky Husák 

16. Situácia overená stavebným úradom z PD k I. etape výstavby z IV.1994 

 


