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VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podt‘a

1 ods. 1 písm. a) a 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o Štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ako správny orgán podl‘a I ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podl‘a 3 písm. k) v spojení
s 54 ods. 2 písm. f) zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorýcb zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podl‘a 29
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podl‘a 46 a 47 zákona č. 7 1/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho
konania k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Zabany — skládka na nic nebezpečný
odpad — rozšírenie“ navrhovateľa Mesto Michalovce, Námestie osloboditel‘ov 30, 071 01
Michalovce takto:

Zrnena navrhovanej činnosti „Žabany — skládka na nic nebezpečný odpad — rozšírenie“
uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zároveň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky určuje podl‘a 29 ods.
13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zmenu navrhovanej činnosti „Zabanv —

skládka na nic nebezpečný odpad — rozšírenie“ nasledovné podmienky:

I. Zabezpečíť súlad navrhovanej zmeny s územnoplánovacou dokumentáciou Mesta
Michalovce.

2. Realizovat inžinierskogeologický prieskum v priestore navrhovaných etáp skládky
odpadov, v súlade so zákonom Č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický
zákon).

3. Vynechat‘ zo zoznamu povolených odpadov odpady Č.: 01 01 01 — odpad z t‘ažby rudných
nerastov, 02 01 03 — odpadové rastlinné tkanivá, 17 01 01 — betón, 17 01 02 — tehly,
17 01 03 — škrid[y a obkladový materiál a keramika, 20 03 08 — drobný stavebný odpad,

4. Vysadit‘ na západnej a južnej strane areálu plánovaného rozšírenia skládky stromy
a kríkovú zeleň.

‘I
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Odůvodnenie:

Navrhovatel‘, Mesto Michalovce, Námestie osloboditel‘ov 30, 071 01 Michalovce (d‘alej
len „navrhovatel“), doručil, doručil dňa JI. JO. 2017 na Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MZP
SR“) podl‘a 18 ods. 2 písm. c) a podl‘a 29 ods. 1 písm. b) zákona Č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (d‘atej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zabany
— skládka na nie nebezpečný odpad — rozšírenie“ (ďalej len ‚.zmena navrhovanej činnosti“)
vypracované podl‘a prílohy Č. 8a k zákona.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podl‘a I
ods. 1 písm. a) a 2 ods. 1 písm. c) zákona Č. 525/2003 Z. z. o Štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doptnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ako správny orgán podl‘a ods. J ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (d‘alej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán
podl‘a 3 k) v spojení s 54 ods. 2 písm. f) zákona, upovedomilo podt‘a 18 ods. 3 správneho
poríadku známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti začalo podl‘a I 8 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania vplyvov
na životné prostredie.

MŽP SR podl‘a 29 ods. 6 zákona zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
povol‘ujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu a zároveň
vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote.

Oznámenie o zmene navrhovane činnosti bob zverejnené na webovom sídle MŽP SR,
na adrese:

h ttp //enviroportal.sklsk/eia/detail/zabany-skladka-na-n le-n ebezpecny-odpad
rozsirenie

MŽP SR informovalo všetkých známych úČastníkov konania, že podl‘a 33 ods. 2
správneho poriadku, účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnost‘, aby sa pred vydaním
rozhodnutia mohli vyjadrit‘ kjeho podkladu i k spósobu jeho zistenia, prípadne navrhnút‘ jeho
doplnenie. Do spisu je možné nahliadnut‘ (robit‘ z nebo kópie, odpisy, výpisy) na MZP SR.
Táto informácia bola taktiež zverejnená ako súčasť inforrnácie pre verejnost‘ na vyŠŠie
uvedenej adrese webového sídla MZP SR.

Stručný popis súčusnéh o stavti:

Navrhovaná činnost‘ „Skládka 3. stavebnej friedy Michalovce“ bola posudzovaná v roku
]997. MZP SR odporúčalo v Záverečnom stanovisku zo dňa 30. 12. 1997 navrhovanú činnost‘
realizovat‘. Odporúčalo variant 1. v lokalite Zabany.

Dokumentácia z posudzovania navrhovanej činnosti podl‘a zákona č. 127/1994 Z. z.
o posudzovanf vplyvov na životné prostredie „Skládka 3. stavebnej triedy Michalovce‘ je
uložená v archíve Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici pod číslom
187/1997. Podl‘a situácie v mierke 1: 10 000 holi v roku 1997 posúdené a odporúčané dve etapy
skládky 1. a II. I. etapa zodpovedala súčasnému umiestneniu realizovaných existujúcich etáp I.
a 11. I I. etapa hola v roku 1997 plánovaná v priestore v súčasnosti navrhovaných etáp III. a f V.
Situáciu z roku 1997 MZP SR doplnilo z archívu na webové sídlo, prostredníctvom zverejnenia
na adrese:

http://enviroportal .sk/sk!eia/detai l/zabany-skladka-na-nie-nebezpecny-odpad-rozsirenie.
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I. etapu skládky povolil Okresný úrad Michalovce rozhodnutím č. 99/04076/ŽP—Bn zo dňa
04. 05. 1999 ač. 99/1099/ZP-RE z 28. 05. 1999 a zmena stavby: Skládka 3. stavebnej triedy
Michalovce pred jej dokončením bota povolená rozhodnutím Okresného úradu v
Michalovciach č. 200 l/13733/ZP- RE z 30. 11. 2001. Skládka nic nebezpečného odpadu
Zabany - I. etapa s celkovou kapacitou 180 000 m3 (cca 1 39 000 t) bota uvedená do prevádzky
v októbri 2002 a v súčasnosti je uzavretá a zrekultivovaná (prebieha proces kolaudácie). II.
etapa skládky odpadov s celkovou kapacitou 97 000 rn3 (cca 111 550 t) bola uvedená do
prevádzky vjanuári 2014 a v súčasnosti je funkčná.

Skládka na nie nebezpečný odpad má vydané Slovenskou inšpekciou životného
prostredia, lnšpektorátu životného prostredia Košice nasledovné integrované povolenia:

998/97-01PK12004-Mi z 15. 04. 2004 ajeho d‘atšie zmeny
7678-31249/201 l/Mil,Mer/750030103/Zl z 09. 12. 2011
5729-30815!2013/MerMil/750030103!ZK2 z 06. 12. 2013
7941-2676/Val/750030103/Z3 z27. 01. 2017

Popis nuvrhc) vane] zrneny

Predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je rozšírenie eXistujúcej skládky na
nie nebezpečný odpad, situovanej v lokalite Zabany (k.ú. Stráňany - miestna čast‘ Michalovce),
v súlade s požiadavkami platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve o 111. a IV. etapu
(celkové rozšírenie 0249618 m3).

Skládka odpadov sa plánuje rozšírif tak, že okrajové domy osady Žabany budú vo
vzdušnej vzdialenosti cca 385 m od navrhovaných etáp.

Zrnena navrhovanej činnosti má byt‘ realizovaná v Košickom kraji, v okrese Michalovce,
v obci Michalovce, v k. ú. Stráňavy na parcelách 1630/2, 1630/9, 1636, 1748/1. 1750.

Rozšírenie skládky odpadov na nie nebezpečný odpad Žabany bude nadväzovat‘ na 1. a II.
etapu skládky. Celková utesnená plocha rozšírenia skládky bude 30 320 ni2, z toho utesnená
plocha telesa III. etapy skládky bude 14 555 m2 a utesnená plocha telesa IV. etapy skládky
bude 15 765 n2. Celková úložná kapacita rozšíreného telesa skládky bude 249 61 8 m3, z toho
úložná kapacita telesa III. etapy skládky bude 109 736 m3 a úložná kapacita telesa IV. etapy
skládky bude 139 882 m3.

rozšírenie skládky plocha v kapacita v m3 predpokladaná kapacita v t
111. etapa 14 555 109 736 126 196
IV. etapa 15765 139882 160864
spolu 30320 24961$ 287060

Hlavné údaje o III. etape skládky nic nebezpečného odpadu:

- najnižšia kóta dna telesa skládky (fólie) 120,70 ni n. m.
•

- maximálna kóta skládky po jej uzavretí a rekultivácii 136,00 ni n. m.
•

- maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou 134,80 ni n. m.
‚

- maximálna hrúbka uloženého odpadu (134.80 - 122,10 ni n. m.) = 12,70 ni

- celková utesnená plocha skládky - III. etapa: 14 555 m2
- celková úložná kapacita skládky - lll. etapa: 109 736 m3

Hlavné údaje o IV. etape skládky nic nebezpečného odpadu:
•

- najfližšia kóta dna telesa skládky (fólie) 119,50 ni n. rn.
- maximálna kóta skládky po jej uzavretí a rekultivácii I 36,00 ni fl. ni.
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•
- maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou 134.80 rn n. m.

•

- rnaximálna hrúbka uloženého odpadu (134,80 - 120,50 m n. m.) = 14,30 m
•

- celková utesnená plocha skládky - IV. etapa: 15 765 m2
•

- celková úložná kapacita skládky - IV. etapa: 139 882 m3

Vrcímciposudzovaniu vptyvov na životné prostredie boto konštatovaué nastedovné

Výstavba rozšírenia skládky odpadov bude prebiehat‘ 6 až 8 rnesiacov. V počiatočných
fázach výstavby bude stavba spojená so zvýšenou tvorbou hluku, emisií z výfukových plynov
a zvýšenou prašnost‘ou a to až do času položenia izolačnej fólie resp. geokompozitných
materiálov. Keďže bude stavba realizovaná na ploche, ktorá je vzdialená od osady Zabany
(4 obytné objekty vybudované spolu s pol‘nohospodárskymi objektami, ktoré sú využívané
v súčasnosti na chov hydiny) cca 385 m a od najbližších obytných objektov (rodinné domy)
mesta Michalovce cca 970 rn, móže byt‘ 49 obyvatel‘ov osady Zabany počas výstavby hlavne v
suchom období ovptyvnených prachom. Počas výstavby bude vplyv na obyvatel‘stvo spojený
aj s dopravou materiálu, potrebného k výstavbe skládky, ktorý bude dovážaný po miestnych
komunikáciách.

Prevádzka skládky odpadov je spojená s dovozom odpadov zo zvozovej oblasti, s čím je
neoddelitel‘ne spojená zvýšená emisná záfaž z výfukových plynov, hluk a prašnost‘ vozidiel
dovážajúcich odpad a kompaktora (32 t hutniace zariadenie) na skládke.

Ďalším aspektom prevádzky skládky je hluk. Tento bude generovaný prevádzkou
hutniaceho mechanizmu na telese skládky a vozidlami prepravujÚcimi odpad na skládku.
Najvýraznejším zdrojorn hluku na skládke je a aj bude hutniaci mechanizmus upravujúci
povrch skládky. Hutniaci stroj bude hutnit‘ odpad iba počas dňa, preto nebude mat‘ negatívny
vplyv mechanizmu na hlukovú situáciu v priestore obytných domov v lokalite Zabany.

Hluk z dopravy odpadov sa oproti súčasnému stavu nezmení, pretože Mesto Michalovce
nemá záujem o zväčšovanie zvozového okruhu. Hlukom z dopravy sú najviac zat‘ažení
obyvatelia bývajúci v okolí prístupovej komunikácie na skládku Zabany. V roku 2016 bola
intenzita dopravy na skládku 6100 nákladných automobilov, priememá mesačná intenzita
dopravy bola 508 NA, čo predstavovalo priemerne 24 NA za deň. Hluk z dopravy odpadu
vzhl‘adom na prevádzkové hodiny skládky (6,00-16,00 bod) pósobí len počas vymedzenej doby
počas pracovných dní. Večerná a nočná hladina hluku, ktoráje obyvatel‘stvorn obzvlášt‘ citlivo
vnímaná, nebude prevádzkou skládky ovplyvnená.

Na súčasne prevádzkovanej II. etape skládky a Ĺ etape (už uzavretej a zrekultivovanej)
dochádza k produkcii bioplynu. Pri postupnom vylučovaní biologicky rozložitel‘ného odpadu
na skládku (tlak novej legislatívy v odpadovom hospodárstve, prevádzka kompostárne v rneste).
dósledným prekrývaním a hutnením odpadu sa prípadná tvorba zápachu na skládke znižuje.
Vplyvy na zdravie obyvatel‘stva pri dodržiavaní prevádzkového poriadku skládky
nepredpokladáme.

Podl‘a rozptylovej štúdie, ktorú vypracoval RNDr. Ivan Pirman fodborne spósobilá osoba
na posudzovctnie vptyvov na životné prostredie v odbore činnosti 2n ochrana ovzdušiu podt‘a ‘

1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia $lovenskej republiky č. 113/2006 Z. z. ktorou sa
ustanovit/ú podrobnosti o odhornej spósobitosti na účely posudzovania vplyvov na životné
prostredie pod čístorn 151/97-OP V), možno konštatovat‘, že posudzovaný zdroj znečist‘ovania
ovzdušia ako ijeho plánované rozšírenie o III. a IV. etapu splňa požiadavky z hl‘adiska rozptylu
emisií a pri daných pararnetroch zdrojaje zabezpečený dostatočný rozptyl znečist‘ujúcich látok
v ovzduší. V zmysle použitej metodiky produkcia skládkových plynov nepredstavuje riziko pre
obyvatel‘stvo žijúce v okolí. Výpočet bol spracovaný pre oblast‘ v rozsahu 7 000 x 5 600 rn,
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v ktorom bob možné očakávat‘ dosah možných vplyvov činnosti. Z výsledkov výpočtu
vyplýva, že negatívne ovplyvnenie širšieho okolia emisiami skládkových plynov je vylúčené.

Minimátna vzdialenost‘ skládky odpadov od sídla má byt‘, podl‘a STN 83 8101, 500 m
v smere prevládajúcich vetrov od zariadenia. V smere prevládajúcich vetrov od skládky
odpadov sa nachádza obec Stráňany, ktorej najbližšie domy sú vzdiatené 970 m od skládky
odpadov. PodI‘a Smerovej veternej ružice za obdobie 01. 01. 1981 až 31. 12. 2010
z Meteorologickej stanice Michalovce. ktorej správnost‘ údajov potvrdil SHMU Košice
22. 11. 2017, až 97,47 % vetrov veje v smere, ktorý nezasahuje osadu Zabany. Vetrov smerom
na západ, k osade Zabany bob pozorovaných za uvedené obdobie iba 2,53 %‚ je teda
pravdepodobnosť ich minimálnebo výskytu aj v budúcnosti.

Plánovaná 111. a IV. etapa rozšírenia telesa skládky nezasahuje priamo do žiadnych
vel‘koplošných ani maloplošných chránených území, podl‘a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa územie nachádza v 1. stupni ochrany a územie
nie je ani súčast‘ou území zaradených do Natury 2000 a nie je ani súčasťou chránenej
vodohospodárskej oblasti ani ochranných pásiem zdrojov vód v zmysle zákona
Č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady Č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
Chránená vodohospodárska oblast‘ Vihorlat je v dostatočnej vzdialenosti od lokality rozšírenia
skládky nie nebezpečného odpadu Zabany.

Vybudovanie nových etáp rozšírenia telesa skládky nebude zásadnou zmenou využívania
krajiny, nakol‘ko v území skládka odpadov existuje už od roku 2002.

Výstavbou 111. a IV. etapy rozšírenia telesa skládky nie nebezpečného odpadu Žabany
dójde k záberu 48 486 m2 pol‘nohospodárskej pódy. Na odňatie pol‘nohospodárskej pódy na
nepol‘nohospodárske využitie je potrebný súhlas a rozhodnutie orgánov ochrany
pol‘nohospodárskej pódy podl‘a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
pol‘nohospodárskej pódy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisfovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Navrhovaná činnost‘ je podl‘a prílohy Č. 8 zákona zaradená do kapitoly 9. lnfraštruktúra,
položky č. 3. skládky odpadov na odpad, ktorý nieje nebezpečný s kapacitou od 250 000 rn3.
Zmena navrhovanej činnosti podlieha zist‘ovaciemu konaniu podl‘a 18 ods. 2 písm. c) zákona.

MŽP SR v súlade s 29 ods. 8 a ods. 9 zákona upovedomiio rezortný orgán, povol‘ujúci
orgán, dotknutý orgán a dotknutú obec, že móžu doručit‘ príslušnému orgánu písomné
stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho
doručenia a o povinnosti dotknutej obce informovat‘ verejnosť.

Mesto Michalovce. ako dotknutá obec, zverejnila informáciu o doručení Oznámenia
o zmene na úradnej tabuli aj svojom webovom sídle 30. 10. 2017 a uviedla, kde a kedy je možné
do oznámenia o zmene nahliadnut‘ a že verejnosť móže doručit‘ písomné stanovisko aj dotknutej
obci, Mestu Michalovce, Námestie osboboditel‘ov 30, 071 01 Michalovce.

Kpredtoženému oznámeniu o zmene navrhovonej činnosti zastati stanovisko:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky odbor odpadového hospOfltírstVa
— rezortný orgán (‘list č.47759 zo dňu 30. 10. 2017.) v stanovisku uvádza. že:
Z hl‘adiska záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich predovšetkým zo smeniice
Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc, ktorá
stanovuje náročné ciele pre opátovné použitie a recykláciu odpadov, ako i zo záväzkov
vyplývajúcich zo smemice 1999/3IĺES o skládkach odpadu, ktorá stanovuje radikálne
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zníženie skládkovania biologicky rozložitel‘ných odpadov, je budovanie nových skládok
odpadov v riamom rozpore s koncerjčnými ciel‘mi Slovenskej republiky v oblasti
odpadového hospodárstva. Vytvorenie nových kapacít na skládkovanie odpadov by
splnenie vyššie uvedených ciel‘ov značne ohrozilo.
Na str. 5 umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti je uvedené, že najbližšia zástavba k
lokatite skládky a jej rozšíreniu (k päte vzdušného svahu obvodovej hrádze) sú okrajové
domy osady Zabany vo vzdušnej vzdialenosti cca 385 ni. Navrhovatel‘a upozorňuje, že v
zmysle STN838101 Skládkovanie odpadov Všeobecné ustanovenia - bod 3.8: skládka
odpadov sa nesmie zriaďovat‘ v bezprostrednej blízkosti sídel. Minimálna vzdialenosť
skládky odpadov od sídla má byt‘ 500 ni v smete revládajúcich vetrov.
Odpady, vznikajúce počas výstavby a prevádzkovania navrhovaného zariadeniaje potrebné
v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva prednostne odovzdat‘ na materiálové
zhodnotenie, energetické zhodnotenie a až potom na zneškodnenie.

Navrhovatel‘a žiada, aby zo zoznamu povolených nie nebezpečných odpadov skládkovaných
na skládke odpadov Zabany vypustil nasledovné druhy odpadov: 17 01 01 — betón, 17 01 02
— tehly 17 0] 03 — škridly a obkladový materiál a keramika 20 03 08 — drobný stavebný
odpads odóvodnením, že ide o odpady vhodné na recykláciu alebo opätovné použitie.
NavrhovateFa upozorňuje na skutočnosf, že pri výstavbe a prevádzke skládky nie
nebezpečných odpadov je potrebné dodržiavat‘ všetky platné právne predpisy odpadového
hospodárstva, ato najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
a vyhlášku č. 372/20 15 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti,
najmä ustanovenia v 3 Stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov.
V závere stanoviska Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor
odpadového hospodárstva na základe vyššie uvedených pripomienok a na základe
navrhovaného rozšírenia skládky nie nebezpečných odpadov Zabany odporúča d‘alšie
posudzovanie podl‘a zákona.

Vy/adrenie MŽP SR; Podl‘a doplnenej rozptylovej štúdie, kíorú vypracoval RNDr. Ivfm
Pirman možno konštatovat že posudzovaný zdroj znečisťovania ovzdušža ako i jeho
plánované rozšírenie o Iii a IV. etapu splňa požiadavky z hľadiska rozptylu emisií a pri
daných parametroch zdroja je zabezpečený dostatočný rozptyl znečistijúcich látok
v ovzduší. V zmysle použitej metodiky produkcia skládkových plynov nepredstavuje riziko
p; obyvatel‘stvo ži/úce v okolí. V smere prevtádajúcich vetrov od skládky odpadov sa
nachádza obec Stráňanv, ktorej na/htižšie domy sú vzdialené 970 ni od skládky odpadov.
Podľa Smerovej veternej ružice za obdobie 01. 01. 1981 až 31. 12. 2010 z Meteorologickej
stanice Michalovce, ktorej správnost‘ áda/ov potvrdil SHMU Košice 22. 1]. 2017, až
97,47 % vetrov veje v smere, ktoiý nezasahuje osadu Zabany. Vetrov smerom na západ,
k osade Zabany bob pozorovaných za uvedené obdobie iba 2,53 %‚ je teda pravdepodobnost‘
ich minimálneho výskytu aj v budúcnosti. Vypustenie druhov odpadov 17 0] 01 — betón,
17 01 02— teh/y 17 0] 03— škridly a obkladový materiál a keramika 20 03 O8je podmienkou
rozhodnutia. Povol‘ujúce orgány möžzz o povolení zmeny navrhovanej činnosti rozhodnúť na
základe informácií, ktoré sú už v súčasnosti známe.

Ministerstvo životného prostredia Stovenskej republiky, odbor integrovaného
povot‘ovania a kontroly (list č. 47141ĺ2017zo dňa 26. 10. 2017) v stanovisku uvádza, že
súhlasí s realizáciou ak budú dodržané ustanovenia zákona č. 39/20 13 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečist‘ovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (d‘alej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) o integrovanej prevencii a kontrole
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znečist‘ovania životného prostredia.

> Ministerstvo životného prostredia Stovenskej republiky, Sekcia geotógie a prírodných
zdrojov (list č. 49120/2017 zo dňa 09. 11. 2017) v stanovisku s prílohou uvádza:
1. V posudzovanom oznámení o zmene navrhovanej činnosti sú v podkapitole 6.2 Horninové
prostredie stručne uvedené poznatky o geologickej stavbe územia, geodynamických javoch
a ložiskách nerastných surovín. Doporučujeme podkapitolu nazvat‘ Geologické pomery.
Vhodné by bob doplniť zdroj, na základe ktorého sú stručne opísané geologické pomery
staveniska. Odporúča realizovat‘ inžinierskoeoloický prieskum územia, na základe
ktorého budú doplnené a spresnené údaje o inžinierskogeoloických a hydroeoIoických
pomeroch územia. stanovené fyzikálno-mechanické vlastnosti zemín.
Upozorňuje, že inžinierskogeologický prieskum móže vykonávat‘ iba fyzická osoba —

podnikatel‘ atebo právnická osoba, ktorá má geologické oprávnenie podl‘a * 4 ods. 1 písm.
a zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších
predpisov a zároveň zodpovedný riešitel‘, ktorý splňa kritéria odbornej spósobilosti pre
inžinierskogeologický prieskum podl‘a 9 ods. 2 písm. d) zákona č. 569ĺ2007 Z. z.
o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
Navrhuje tiež doplnit‘ údaje o seizmicite územia, zaradit‘ ho podl‘a STN EN 1998-I/NA/Z I
s aktualizovanou mapou seizmického ohrozenia Slovenska a Podkapitolu 6.4 Hydrologické
pomery, ktorá sa zaoberá povrchovými aj podzemnými vodami, odporúča ju nazvat‘
Hydrologické a hydrogeologické pomery.
Dutej v bodoch 2. až 7. uvádza infbrmácie o záujmovom zemí z registrov Stá/ucho
geologického ústavu Dionýza Stúra, ktoré sú dostupné na www.geotogy.sk a ich zobrazeuie
v grafickej prítohe:
2. Posudzované územie je z hl‘adiska stability zaradené do rajónu stabilných území
bez výskytu svahových deformácií. V lnformačnom systéme environmentálnych zát‘aží
v posudzovanom území nie sú evidované environmentálne zát‘aže.
3. V katastrálnom území mesta Michalovce, kataster Stráňany (d‘alej len „predmetné
územie“) sa nachádza:
výhradné ložisko „Michalovce - Biela Hora; keramické íly (127)“ s určeným chráneným
ložiskovým území (CHLU), ktorého ochranu zabezpečuje Státny geologický ústav Dionýza
Stúra Bratislava, Bratislava,
výhradné ložisko „Zbudza; kamenná sol‘ (384)“ s určeným chráneným ložiskovým území
pre PROROGO, s.r.o., Strážske.
Uvádza, že požaduje dodržat‘ ustanovenia 18 a 19 zákona Č. 44/1988 Zb. o ochrane
a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov tak, aby bola
zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo st‘aženiu ich dobývania.
4. V predmetnom území sa nachádza prieskumné územie (PU) „Zbudza; kamenná sol“;
určené pre držitel‘a prieskumného územia BRAND FOOD INVEST, s.r.o., Košice,
s platnost‘ou do 22. 10. 2018. Upozorňuje, že podl‘a 22 ods. 1 o geologických prácach
(geologický zákon) v znení neskorších predpisov móže ministerstvo lehotu prieskumného
územia predlžit‘.
5. V predmetnou území je evidovaná skládka odpadov tak, ako je zobrazená na priboženej
mape.
6. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to
zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko móže negatívne ovplyvnit‘ možnosti
d‘alšieho využitia územia. Podľa 20 ods. 3 o geologických prácach (geologický zákon)
v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia
územia výskyt stredného radónového rizika. Vhodnost‘ a podmienky stavebného využitia
územia s výskytom stredného radónové rizikaje potrebné posúdit‘ podl‘a zákona č. 355/2007
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Z. z. o ochrane. podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhtášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky Č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na
obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.
7.Infoniiácie o geotermáinej energii v predrnetnom území sú k dispozícii na webovej stránke
Státneho geologického ústavu Dionýza Stúra — aplikácia Atlas geotermálnej energie
http ://api .geoiogy.sk/mapportal//aplikacia/ 14.

Mesto Michalovce — dotknutá obec, ktorá je zároveň navrhovateľorn (list č. 45523/2017 zo
dňa 08. 1]. 2017) vo svojom stanovisku uvádza, že:

zvozový región skládky bude tvorit‘ mesto Michalovce. a 9 okolitých obcí (Pozdišovce,
Krásnovce, Samudovce, Vrbnica, Hatalov, Lastomír, Vinné, Zhudza a Suché)
v meste Michalovce, ako aj v okolitých obciach sa realizuje triedený zber komunálneho
odpadu;
v meste Michalovce sa triedia komodity ako papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové
kombinované materiály, elektroodpad, jedlé oleje, nebezpečné zložky komunálneho odpadu
a biologicky rozložiteľný odpad, takže na skládku sa ukladá len odpad po vytriedení.
V závere uvádza, že pre mesto Michalovce neexistuje v súčasnom období má reálna
a ekonomicky priiateľná alternatíva a žiada MZP SR, aby so zmenou navrhovanei činnosti
súhlasito a nepožadovalo posudzovanie podl‘a zákona. Upozorňuje, že lokalita prešla v roku
1997 procesom posudzovania podl‘a zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vptyvov na
životné prostredie.

Úrad Košického samosprávneho kraja (list č. 5629/2017/ORRÚPŽP/32905 zo dňa
06. 11. 2017) v stanovisku uvádza, že pri rninimálnom zásahu do životného prostredia
a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej činnosti na ovzdušie, povrchové vody, podzemné
vody, pódu, za dodržania všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou v ochrane vód.
ochrane ovzdušia ako aj zosúladenie s legislativou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej
realizácie opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie
súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti v predloženom variante a ukončením
posudzovania činnosti v zist‘ovacom konaní. Zároveň upozorňuje, že na uvedenej skládke
je zakázané ukladanie, zneškodňovanie nebezpečných odpadov, čo je potrebné striktne
dodržat‘.

Regionáiny úrad verejného zdravotníctva so sídtom vMichalovciach - dotknutý orgán (list
Č. 2017/005424 zo dňa. 09. 11. 2017,) uvádza, že nie sú výhrady voči zmene navrhovanej
činnosti.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republik;‘, sekcia vód (list Č. 17926/2017,
2798/2017-4.] zo dňa 09. 1]. 2017) v stanovisku uvádza, že z vecnej pösobnosti sekcie
vód, nemá ripomienky. Z hl‘adiska ochrany vodných pomerov požaduje dodržanie
ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o Životné prostredie - dotknutý orgán (list
Č. OU-MI-OSZP-2017/014776-7zo dňa 10. 11. 2017) v stanovisku:

z hľadiska záujmov štátnel vodnej správy uvádza, že z hl‘adiska ochrany vodných
pomerov k predmetnej zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienkv:

• z hl‘adiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia uvádza, že nemá pripomienky
a konštatuje, že skládka Zabany je malým zdrojom znečist‘ovania ovzdušia a na jeho
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zmenu (rozšírenie musí byt‘ vydaný súhlas na povolenie a následne súhlas na užívanie
v zmysle 17 ods. I písm. a) zákona č. 137/20 10 Z. z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov príslušným orgánorn ochrany ovzdušia t. j. Mesto Michalovce;
z hl‘adiska záujmov štátnej správy v odDadovom hospodárstve s realizáciou činnosti
podl‘a predmetnej zmeny súhlasí a zároveň odporúča zo zoznamu odpadov, ktoré sú
povolené na sktádke zneškodňovat‘, v záujme plnenia platných predpisov v odpadovom
hospodárstve a v záujme zvyšovania životnosti skládky vylúčit‘ také odpady, ktoré sú
biologicky rozložitel‘né (napr. 02 01 03 — odpadové rastlinné tkanivá), ktoré sú
recyklovatet‘né (napr. J 7 01 OJ — betón, 17 01 02 — tehly) a ktoré sú z hl‘adiska záujrnov
mesta nezaujímavé (napr. 01 01 01 - odpad z t‘ažby rudných nerastov).
z hľadiska ochrany prírody a krajiny konštatuje, že záujmová lokalita sa nachádza
v území s prvým stupňom ochrany podl‘a zákona č. 543/2002 Z. z. o ohrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov a zároveň nic je súčast‘ou území Natura 2000,
v záujmovom území nie je dokumentovaný výskyt chránených druhov rastlín
a živočíchov, že s oznámením o zmene navrhovanej činnosti súhlasí a zároveň
upozorňuje na plneníe povinnosti v zmysle 4 ods. I zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, že: „každý pri vykonávaní činností,
ktoré rnóžu ohrozit‘, poškodit‘ alebo zničit‘ živočíchy alebo ich biotopy, je povinný
postupovat‘ tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu
a ničeniu“.

Okresné riaclitet‘stvo hasičského ct záchranného zboru v Michatovciach - dotknutý orgán
(list Č. ORHZ-MI1-987-00]/2017zo dňa 31. 10. 2017) uvádza, že nemá pripomienky.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia - povol‘ujúci
orgán (list č. 7978-33848/57/2017/Mil zo dňa 09. 11.2017) v stanovisku uvádza, že súhlasí
s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti za dodržania nastedovných podmienok:

1. Posudzovaní činnost‘ — zmena navrhovanej činnosti podlieha vydaniu zmeny
integrovaného povolenia podl‘a zákona č. 39/20 13 Z. z. o IPKZ.

2. Vzhl‘adom k tomu, že ide o integrované povol‘ovanie prevádzky, ktoré vyžaduje
povolenie stavby, súčast‘ou integrovaného povol‘ovania sú všetky stavebné konania
podl‘a osobitného predpisu. Inšpektorát životného prostredia Košice má v týchto
prípadoch pósobnost‘ stavebného úradu podl‘a osobitného predpisu okrem pösobnosti vo
veciach územného rozhodovanía a vyvlastnenia, podl‘a 3 ods. 4 zákona
č. 39/2013 Z. Z. O IPKZ.

3. Ziadosf o zmenu integrovaného povolenia musí obsahovat‘ náležitosti podl‘a 7 ods.1
a 7 ods. 2 zákona č. 39/20 13 Z. z. o IPKZ a 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona a projektová dokumentácia pre stavbu musí byt‘
spracovaná v súlade s osobitnými predpismi.

4. V d‘alšom stupni projektovej dokumentácieje potrebné dopracovat‘:
porovnanie technického riešenia navrhovaných technológií v súlade s požiadavkami
najlepšej dostupnej techniky podl‘a hl‘adísk uvedených v prílohe č. 2 k zákonu
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- zabezpečenie všetkýcb vnútorných a vonkajších manipulačných plóch

a skladovacích priestorov, kde sa bude zaobchádzaf 50 znečist‘ujúcimi látkami
a obalmi so znečist‘ujúcich látok, vrátane manipulačných plóch a stáčacích miest
v súlade SO všeobecne záváznými právnymi predpismi vodného hospodárstva tak,
aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových, podzemných vód a pódy v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva tak, aby
nedošlo k úniku týchto látok do povrchových, podzemných vód a pódy v súlade
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s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon)

V závere uvádza, že nepožaduje d‘alšie posudzovanie.

V zákonom stanovej lehote sa k oznámeniu o zmene nevyjadrili Obec Kaluža - povol‘ujúci
orgán, Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia - dotknutý orgán, Okresný úrad
Michalovce, pozemkový a lesný odbor. Podl‘a 29 ods. 9 zákona sa uvedené stanoviská
považujú za súhlasné.

Po zákonom stanovenej lehote bol doručený list, Podnetvo ved „Žabany—skládka na n/e
nebezpečný odpad — rozš/ren/e“, ktorého pisatel‘, advokát JUDr. Daniel Gajdoš, Strážnická 2,
811 08 Bratislava, sa domnieva, že navrhované rozšírenie skládky odpadov „tesne
podliezajúceho prahovú hodnotu“ malo podliehat‘ povinnému hodnoteniu. Uvádza, že skládka
bola posúdená ‚Jen v režime v režime zákona č. 127/1994 Z. z.“, spochybňuje inforrnácie
v oznámení o zmene, že nedójde k zvýšeniu intenzity dopravy, že nepredpokladá kumulatívne
vplyvy, chránené územia, so vzdialenost‘ami 2 km a viac, sú podl‘a nebo v tesnej blízkosti
skládky odpadov. Upozorňuje na nesúlad s územnoplánovacou dokumentáciou a na nesúlad
s hierarchiou odpadového hospodárstva. Cituje z Programu odpadového hospodárstva
Slovenskej republiky ‚ podl‘a ktorého rozširovanie existujúcich skládok bude potrebné
posudzovat‘ vel‘mi citlivo na základe reálnych potrieb skládkových kapacit dotknutého regiónu.
V závere žiada, aby bol upovedomený o postupe a vykonaných opatreniach v danej veci. Na
základe uvedenej požiadavky mu MZP SR dalo na vedomie 29. 11. 2017 informáciu o prerušení
konania aj 05. 01. 2018 informáciu o doplnení podkladov rozhodnutia zverejnených na
enviroportáli. Vzhl‘adom na skutočnosf, že uvedené pripomienky neboli doručené podľa 24
zákona, MZP SR neuznalo JUDr. Daniela Gajdoša za účastníka konania. Navrhovatel‘ sa
rozhodol rectgovať v doptnení podktadov rozhodnutia aj na tieto priponzien/cy

MŽP SR, upovedomilo listom č. 8803/2017-l .7/mo zo dňa 08. 1 1. 2017 účastníka konania,
navrhovatel‘a, Mesto Michalovce, ktoré je zároveň aj dotknutou obcou, o podkladoch
rozhodnutia, ku ktorým sa móže pred rozhodnutím vyjadrit‘ podl‘a 33 ods. 2 správneho
poriadku.

Mesto Michalovce využilo možnost‘ nahliadnut‘ do spisu 28. 11. 2017 na MŽP SR, kde
boli zástupcorn navrhovatel‘a poskytnuté kópie všetkých doručených stanovísk. Zároveň
splnomocnený zástupca Mesta Michalovce požiadal o prerušenie správneho konania podl‘a

29 správneho poriadku na 30 dní listom zaevidovaným pod č. 53 011. Na prerokovaní zároveň
odovzdali listom zo dňa 23. II. 2017 rozptylovú štúdiu s prílohami I. Smerová veterná ružica
za obdobie 01. 01. 1981 až 31. 12. 2010 a 2. Situáciu rozšírenia skládky so smerovou ružicou.
Vzhl‘adom na poznámku k bodu 3.8 v STN 83 81 01 $ktádkovanie ac/padov, Všeobecné
ustanoven/a, v ktorej je uvedené že „Skrátenie určených vzdialeností je možné posúdit‘
iýpočtom rozptylu emisií“, uvádza závery rozptylovej štúdie a interpretáciu veternejružice,
z ktorej vyplýva, že 97, 47 % vetrov fúkalo a bude fúkat‘ mým smerom, ako k osade Zabany.
Uvádza, že pre zníženie vizuálnej exponovanosti skládky vysadí na západnej a doplní najužnej
strane areálu plánovaného rozšírenia skládky stromy a kríkovú zeleň. V liste popisuje aj
eXistujúci systém triedeného zberu v Michalovciach aj pril‘ahlých obciach, uvádza, že
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce prevádzkujú 2 zberné dvory, triediacu linku
na dotried‘ovanie zložiek komunálnych odpadov a fermentačnú linku EWA, v ktorej
zhodnocuje biologicky rozložitel‘ný odpad a kompost využíva mesto na úpravu zelených plóch
(čo je uvedené a na fotograjiách zobrazené aj v oznámení o zmene,) Uvádza, že akceptuje
požiadavku rezortného orgánu vylúčit‘ zo zoznamu zneškodňovaných odpadov odpady č. 17 01
01, 1701 02, 1701 03,2003 08.
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MŽP SR listom Č. 8803/2017-1.7/mo zo dňa 29. 11. 2017 prerušilo konanie podFa 20
zákona a zároveň aj 29 správneho poríadku rozhodnutím na návrh navrhovatcl‘a na
30 dní.

Dňa 04. 01. 2018 doručilo Mesto Michalovce list 45523/2017-Fc Zo dňa 28. 12. 2017,
„Zabany — skládka na nie nebezpečný odpad — rozšírenie“ - doplnenie podkladov k oznámeniu
o zmene, na základe rozhodnutia MZP SR č. 8803/2017-1.7/mo zo dňa 29. 11. 2017
o prerušenÍ konania a stanovisko investora stavby k pripomienkam JUDr. Daniela Gajdoša,
Strážnická 2, Bratislava.

MŽP SR dňa 05. 01. 2018 zverejnilo na http://enviroportal.sklskieia/detail/zabany
skladka-na-nie-nebezpecny-odpad-rozsirenie doplnenie informáci í, kde okrem listu,
v ktorom navrhovatel‘ odůvodňuje potrebu sktádkovej kapacity pre región, popisuje, podt‘a
požiadavky MZP SR, ktorá vyplynula z rokovania pri nahtiadnutí do spisu, nulový variant,
možné spösoby riešenia bez vlastnej skládky odpadov a zctoherá sa aj pripomienkami
doručenými po zákonom stanovenej tehote je vložená rozptylová štúdia s prílohami I. Smerová
veterná ružica za obdobie 01. 01. 1981 až 31. 12. 2010 a 2. Situáciu rozšírenia skládky 50

smerovou ružicou. MZP SR zverejnilo aj póvodnú situáciu z roku 1997 v mierke 1: 10 000, kde
je zobrazené rozšírenie skládky.

Z uvedeného listu uvádza MZP SR iba argumentáciu, ktorou navrhovatel‘ od6vodňue
potrebu skládkovei kapacity pre Michalovce a okolité obce:

„V prípade, že nedójde k realizácii rozšírenia a zvýšenia kapacity eXistujúcej skládky na
nie nebezpečný odpad (d‘alej len „MNO“) o III. a IV etapu, dané územie bude využívané na
skládkovanie odpadu už len po dobu 2 rokov, kedy dójde k zaplneniu jej kapacity a následne
dójde k jej uzavretiu a rekultivácii. Po tomto období bude nutné zabezpečovat‘ i nad‘alej
kontrolu vplyvu skládky na okolité životné prostredie (monitoring kvality podzemných vód po
dobu min. 30 rokov). V prípade, že sa kapacitné možnosti 11. etapy skládky budú zmenšovaf
do úplného uzatvorenia a zrekultivovania bude riziko negatívnych vplyvov v predmetnej
lokalite irienšie. Avšak vzhl‘adom na väčšiu vzdialenost‘ k mým okolitým prevádzkovaným
skládkam odpadov, napríklad v Hcimennom alebo Strážskom, prípadne d‘alších a tým zvýšenú
finančnú náročnost‘ a ekonomickú zat‘aženost‘ obyvatel‘stva, by mohlo dóst‘ k negatívnym
vplyvom na životné prostredie v širšom území a to živelným vytváraním „divokých“ skládok
odpadov. Okolitá pol‘nohospodárska póda bude naďalej využívaná na pol‘nohospodárske účely.

Zneškodňovanie odpadu mesta Michalovce a okolitých obcí bude realizované na niektorej
z povolených skládok odpadov napr. skládky NNO v Humennom a Strážskom, ktoré sú
vzdialené od Michaloviec 16 km (skládka Hórka — Pláne v Strážskom) a 23 km (skládka
Myslina - Lúčky v Humennom). Ďalšie skládky NNO sú ešte vo väčšej vzdialenosti, napr.
skládka Vef‘ké Ozorovce 30 km a skládka Sirník 37 km. Týmto riešením sa zvýši cena za
zneškodnenie odpadu z dóvodu predovšetkým vyšších prepravných nákladov.

Mesto Michalovce má spracovanú „Ekonomickú analýzu efektívnosti rozšírenia skládky
na nic nebezpečný odpad Zabany‘. Z uvedenej analýzy vyplýva, že pri preprave odpadu
vozidlami Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce na najbližšiu skládku
NNO Hórky - Pláne v Strážskom, je rozdiel 18,43 € na I tonu odpadu, čo ročne Činí navýšenie
nákladov na prepravu o 258 032 €.

Pri preprave odpadu vozidlami TaZS na skládku NNO Myslina - Lúčky v Humennorn, je
rozdiel 25,37 € na I tonu, Čo ročne činí navýšenie nákladov na prepravu o 355 171 €. V prípade.
že by sa odpad prepravoval týmto spósobom, je potrebné zakúpit‘ d‘alšie vozidlo s ramenovým
nakladačom, čo by výrazne ovplyvnilo zvýšenie nákladov. Pri tejto alternatíve nieje potrebné
vybudovat‘ prekládkovú stanicu. Takto realizovaná preprava odpadu je ekonomicky vel‘mi
náročná, Čo by výrazne ovplyvnilo aj výšku poplatku.
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Ak by sa preprava odpadu realizovala cez prekládkovú stanicu, došlo by k navýšeniu
nákladov na prepravu:

skládka NNO Hórky — Pláne v Strážskom - navýšen je o 67 022 €‚
skládka NNO Myslina — Lúčky v Humennom - navýšenie o 90 334 €.
V tomto prípadeje potrebné počítat‘ s d‘alšími nákladmi na vybudovanie a prevádzkovanie

prektádkovej stanice, zakúpenie vozidla na prepravu odpadu, zakúpenie lisovacích kontajnerov
a nárast prepravnej vzdialenosti v km, nakol‘ko t‘ažkotonážne nákladné auta nemóžu používať
komunikácie po trase Michalovce — Zabany — Zbudza — Staré — Strážske. Uvedené navýšenie
nákladov je vypočítané na prepravu pri uložení 14 000 ton odpadu ročne, na hore uvedené
skládky NNO. Zároveň je potrebné uviesť, že aj celková cena za uloženie I tony odpadu na
skládke NNO Hórky — Pláne a MNO Myslina — Lúčky, je podstatne vyššia, ako je vypočítaná
celková cena za uloženie 1 tony odpadu na skládke v Zabanoch III. a IV. etapa.

V prípade rozšírenia skládky v Žabanoch o 111. a IV. etapu, sa uvažuje z využitím časti
ínfraštruktúry, ktorá bude zachovaná a využívaná pre novovybudované kazety. Uvažuje sa
s využitím akumulačnej nádrže priesakových kvapatín, čerpacej stanice postreku,
vnútroareálovej komunikácie, osvetlenia skládky, mostovej váhy, sociálno-prevádzkového
objektu a priestorov na vytriedený odpad v celkovej hodnote 1 028 000 € s DPH. O uvedenú
sumu sa znížia náklady na výstavbu III. a IV. etapy rozšírenia skládky.

V prípade, že by bol zvoz a zneškodnenie odpadu z Michaloviec a okolitých obcí
realizovaný na najbližšej skládke NNO v Strážskorn (Hórky — Pláne), došlo by k zvýšeniu
ceny za uloženie a prepravu o cca 70 % oproti súčasnej cene a v prípade zneškodňovania
odpadu na skládke NNO v Humennom (Myslina — Lúčky), by došlo k zvýšeniu o cca 120 %.
Využitie d‘alších skládok NNO v regióne vzhl‘adom na ich vzdialenost‘ od mesta Michalovce
by neúmerne zvýšilo náklady, nakot‘ko tieto skládky sú vzdialené od mesta Michalovce cca 40
až 50 km (Skládka NNO Papín — Ekos Plus KE — 51 km, skládka MNO Janol Dol — Chemes
Humenné — 35 km, sktádka NNO Petrovce OZON - Hanušovce — 59 km, skládka NNO
Holčíkovce — Holčíkovce — 44,5 km, skládka MNO Sirník — Sirník — 37 km, skládka NNO
Veľké Ozorovce — Vel‘ké Ozorovce — 30 km).

Dalším dósledkom nerozšírenia skládky odpadov v Zabanoch je zvýšenie
pravdepodobnosti zakladania nových „divokých‘ skládok odpadu.

Nerealizovaním výstavby 111. a IV. etapy skládky NNO sa nevyužij ú eXistujúce inžinierske
siete a objekty, ktoré boli vybudované pre 1. a 11. etapu skládky Zabany (akumulačná nádrž
na priesakové kvapaliny, čerpacia stanica postreku, mostová váha,
osvetlenie skládky, vnútroareálové komunikácie, sociálno-prevádzkový objekt, priestory pre
zber vytriedených druhov odpadov).

Zároveň je potrebné uviest‘, že vol‘ná kapacita skládky NNO v Strážskom (Hórky — Pláne)
bola k 31. 10. 2016 132 275 m3. V roku 2016 bob na uvedenej skládke v sekcii na
nie nebezpečný odpad zneškodnených 48 163,9 t odpadov kategórie ostatné odpady (z toho
odpadu katalógové číslo 20 03 01 — zmesový komunálny odpad 15 48 1,44 t). Pri uvedenom
tempe zneškodňovania odpadu na skládke NNO v Strážskom (Hórky — Pláne), je vol‘ná kapacita
na uloženie odpadu z mesta Michalovce minimálna.“

MŽP SR. zároveň so zverejnením doplnenia informácif, upovedornilo Mesto Michalovce
ako účastníka konania tistom č. 480/2018-1.7/mo zo dňa 05. 01. 20180 podkladoch rozhodnutia
podl‘a 33 ods. 2 správneho poriadku a zároveň požiadalo Odbor odpadového hospodárstva
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o stanovisko k oznárneniu o zmene po
doplnení dokumentácie.

Odbor odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
doručil stanovisko listč. 1991/2018 zo dňa 12. 01. 2018, v ktorom uviedot tie isté pripomienky
ako v stanovisku z 30. 10. 2017. kde v závere odporúča d‘alšie posudzovanie podľa zákona
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a upozorňuje, že rozširovanie kapacít eiistujúcich skládok odpadovje potrebné posudzovat‘
vel‘mi citlivo na základe reálnych potrieb skládkových kapacít dotknuého regiónu. V stanovisku
neuvádza žiadnu požiadavku, čo by mat v spiáve o hodnotení navrhovateľpreukózat doptnit
atebo vysvettiť

Svoju možnost‘ vyjadrit‘ sa k podkladu rozhodnutia využilo Mesto Michalovce aj listom
45523/20l7-Fe zo dňa 22. 01. 2018 podpísaným prednostom úradu, v ktoromje uvedené:

„V rámci zist‘ovacieho konania sa k predmetnému oznámeniu vyjadrovali: povol‘ujúci
orgán, dotknuté orgány, rezortné orgány, ako aj Mesto Michalovce ako dotknutá obec.

Vyjadrenia všetkých hore uvedených orgánov boli kladné a nepožadovali d‘alšie
posudzovanie, ale navrhli ukončenie posudzovania činnosti v zist‘ovacom konaní. Len
rezortný orgán Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového
hospodárstva mal pripomienky, ktoré boli v stanovisku Mesta Michalovce zo dňa 28. 12. 201 7
pod číslom 45523/2017-Fe podrobne vyhodnotené a odóvodnené. Pripomienka odboru
odpadového hospodárstva, že podľa STN 83 8101 — minimálna vzdialenost‘ skládky odpadov
od sídla má byt‘ 500 m v smere prevládajúcich vetrov a vzdialenosf skládky odpadov od sídla
Zabanyje 385 m nepovažujú za postačujúce, uvádzame, že uvedená norma pripúšt‘a skrátenie
určenej vzdialenosti, čoje možné posúdit‘ výpočtorn rozptylu emisií. Uvedené sme uskutočnili
doplnením nášho podania o rozptylovú štúdiu — Zabany skládky na nie nebezpečný odpad —

rozšírenie, ktorou sme preukázali, že 97,47% vetrov na skládke fúkalo a bude fúkat‘ vždy mým
smerom len nie k „osade Zabany“. Súvislá zástava obytných domov je vzdialená cca 970 m
južným smerom. Pre zníženie vízuálnej exponovanosti skládky investor vysadí na západnej
a doplní najužnej strane areálu plánovaného rozšírenia skládky NNO stromy a kríkovú zeleň,
ktoré vytvoria zelenú bariéru. Pripomienku na vypustenie odpadov 17 OJ 01 — betón, 17 01 02
tehly, 17 01 03 — škridly a obkladový materiál a keramika, 17 05 08 — štrk zo železničného
zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 a 20 03 08 — drobný stavebný odpad, zo zoznamu
povolených zneškodňovat‘ na skládke Zabany, sme akceptovali, čo sme písomne aj potvrdili.

Taktiež sme písomne vyhodnotili pripomienky JUDr. Daniela Gajdoša, Strážnická 2,
Bratislava, aj ked‘ svoje pripomienky doručil po termíne.

V prípade rozšírenia skládky v Zabanoch o III. a IV. etapu, sa uvažuje z využitím časti
infraštruktúty, ktorá bude zachovaná a využívaná pre novovybudované kazety. Uvažuje sa
s využitím akumu lačnej nádrže priesakových kvapal ín, čerpacej stanice postreku,
vnútroareálovej komunikácie, osvetlenia skládky, mostovej váhy, sociálno-prevádzkového
objektu a priestorov na vytriedený odpad v celkovej hodnote 1 028 000 € s DPH. O uvedenú
sumu sa znížia náklady na výstavbu lIJ. a IV. etapy rozšírenia skládky.

V prípade, že by bol zvoz a zneškodnenie odpadu z Michaloviec a okolitých obcí
realizovaný na najbližšej skládke NNO v Strážskom (Hórky — Pláne), došlo by k zvýšeniu
ceny za uloženie a prepravu o cca 70 % oproti súčasnej cene a v prípade zneškodňovania
odpadu na skládke NNO v Humennom (Myslina — Lúčky), by došlo k zvýšeniu o cca 120 %.
Využitie d‘alších skládok NNO v regióne vzhl‘adom na ich vzdialenost‘ od mesta
Michalovce by neúmerne zvýšilo náklady, nakol‘ko tieto skládky sú vzdialené od mesta
Michalovce cca 40 až SO km.

Investor Mesto Michalovce nebuduje novú skládku odpadov, ale uvažuje o rozšírení
kapacity eXistujúcej skládky. Ked‘že v súčasnorn období neexistuje pre mesto Michalovce má
reálna a ekonomicky prijatel‘ná alternatíva. navrhujeme MZP SR odboru posudzovania vplyvov
na ZP, aby s navrhovanou činnost‘ou súhlasil a nepožadoval d‘alšie posudzovanie podl‘a
zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ZP, aj vzhľadom na skutočnost‘, že lokalita
ako i stavba skládky na nie nebezpečný odpad Zabany, prešla v roku 1997 procesom
posudzovania v zmysle zákona NR SR Č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie. Máme za to, že Mesto Michalovce v zist‘ovacom konaní predložilo kvalitne
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spracovaný materiál ako aj dostatočne vyhodnotilo pripomienky, aby nemuselo byť d‘alšie
posudzovanie podl‘a zákona č. 24/2006 Z. z., tak ako to odporučilo MZP SR, odbor odpadového
hospodárstva.“

K uvedenému zverejnenému doplneniu sa znovu vyjadril JUDr. Daniel Gajdoš, ktorý
uvádza, že zotrváva na svojich pripomienkach, doručených po zákonom stanovenej lehote
a žiada, aby boli upovedomení o postupe a vykonaných opatreniach v danej veci.

MŽP SR posúdilo Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Žabany — skládka na nie
nebezpečný odpad — rozšírenie“, ktoré vypracovala spoločnost‘ ENVICONSULT, spol. s r.o.,
Obežná 7, 010 08 Žilina. Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení orgánov štátnej správy a dotknutej obce a doplnenia
informácií navrhovatel‘om, rozhodlo, že navrhovaná činnosf uvedená v predloženom oznámení
o zmene navrhovanej činnosti sa nebude posudzovat podl‘a zákona a dňa 09. 02. 201 8 vydalo
rozhodnutie vydané v zisfovacom konaní č. 480/2018-1.7/mo a určilo podmienky uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V odóvodnení rozhodnutia MŽP SR uviedlo nasledovné: Pri posudzovaní zmeny
navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní
d‘alšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní, použilo MZP SR aj Kritériá pre
zist‘ovacie konanie podl‘a 29 zákona, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktoráje transpozíciou
prílohy č. III Smernice 201 1/92/EU o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných
projektov na životné prostredie. Ziadne z doručených stanovísk nebolo nesúhlasné, nebolo
doručené žiadne stanovisko verejnosti z dotknutej obce a odporúčanie d‘alšieho posudzovania
navrhovanej zmeny činnosti, v stanovisku rezortného orgánu, Odboru odpadového
hospodárstva Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky neobsahuje žiadnu
požiadavku, čo by malo byt‘ v správe o hodnotení uvedené. Na základe dostupných podkladov
a skúsenosti z doterajším pósobením navrhovatel‘a, móžu povol‘ujúce orgány rozhodnút‘
o vyňatí pol‘nohospodárskej pódy, o zmene územného plánu, aj povolení navrhovaného
rozšírenia skládky odpadov aj bez d‘alšieho posudzovania vplyvov, ktoré, okrem záberu
pol‘nohospodárskej pódy, budú rovnaké ako sú v súčasnosti. K zmierňovaniu negatívnych
vplyvov skládkovaných odpadov na ovzdušie móžu v budúcnosti prispiet‘ legislatívne
obrnedzenia, ktoré by úplne obmedzili ukladanie neupraveného komunálneho odpadu
a energeticky využitel‘ného odpadu na skládky odpadov, čím by sa úplne obmedzil zápach aj
riziko požiaru a kapacita skládky by slúžila na nezhodnotitel‘ný odpad pre potreby regiónu na
dlhšie obdobie.

Proti rozhodnutiu č. 480ĺ2018-l.7/mo zo dňa 09. 02. 2018 bol v zákonnej lehote dňa
06. 03. 2018 doručený rozklad JUDr. Daniela Gajdoša, Strážnická 2. 811 08 Bratislava,
v ktorom uvádza. že rozhodnutie je nesprávne a nezákonné a žiada napadnuté rozbodnutie
zrušit‘ a vec vrátit‘ prvostupňovému orgánu na nové konanie a rozhodnutie.

MŽP SR listom č. 480/201 9-1 .7/mo zo dňa 20. 03. 2018 upovedomilo účastníkov konania
o obsahu podaného rozkladu a vyzvalo ich na vyjadrenie do 10 dní od doručenia upovedomenia.
Rozklad bol 20. 03. 2018 zverejnený na webovom sídle MZP SR aj s informáciou pre verejnost‘.

Mesto Michalovce ako navrhovatel‘ (list č. 45523/2017-Fe zo dňa 09. 04. 2012) uviedlo,
že pripomienky podávatel‘a rozkladu detailne vyhodnotili v liste zo dňa 22. 12. 2017 a následne
MZP SR uvedenú argumentáciu zohl‘adnilo aj v rozhodnutí, voči ktorému rozklad smeruje.
S argumentami podávatel‘a rozkladu sa nestotožňuje a nesúhlasí sjeho tvrdeniami.

MŽP SR napadnuté rozhodnutie, rozklad a vyjadrenie k rozkladu ako aj príslušný spisový
materiál predložilo v zmysle 61 správneho poriadku odvolaciemu orgánu, ministrovi



Strana č. 15 rozhodnuíia Č. 143/2019-1.7/mo, zo dňa 27. 02. 2019

životného prostredia Slovenskej repubtiky na rozhodnutie Iistom Č. 480/2018-1.7/mo zo dňa
16. 04. 2018.

Odvolací orgán v súlade s * 59 ods. 1 správneho poriadku preskúmal napadnuté
rozhodnutie MZP SR v celom rozsahu, zaujal stanovisko ku všetkým námietkam uvedeným
v rozklade a rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky č. 5759/201 8-
1.7.1 (18/2018) zo dňa 27. 08. 2018 zrušil rozhodnutie MZP SR vydané v zist‘ovacom konaní
Č. 480/20 1 8-1 .7ĺmo zo dňa 09.02. 2018 a vrátil ho na nové prejednanie a rozhodnutie.

V odóvodnení konštatuje, že:
- v uvedenej veci bob potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výroku napadnutého

rozhodnutia;
- MZP SR malo doručit‘ prvostupňové rozhodnutie aj JUDr. Danielovi Gajdošovi;
- úroveň spracovania oznámenia o zmene bola nedostatočná;
- podklady k rozhodnutiu neboli dostatočným podkladom pre zobl‘adnenie kumulatívnych

vplyvov;
- pri rozhodovaní neboli dostatočne zohl‘adnené kritériá podľa častí podl‘a častí II. a III.

prílohy Č. 10 zákona;
- záverečné stanovisko MZP SR podl‘a zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na

životné prostredie vydané dňa 30. 12. 1997 neuvádza konkrétne vymedzenie
posudzovaného úzernia (parcelně čísla, kapacity ani rozlohy skládky a nieje v ňom uvedená
zmienka o plánovaní II. etapy

- nieje priložené územné rozhodnutie

a žiada, aby MŽP SR ako prvostupňový orgán dožiadalo územný plán a posúdibo jeho
súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti.

MŽP SR listom č. 480/2018-1.7/mo zo dňa 18. 10.201$ oznámilo účastníkom konania, že
vrátením veci správnemu orgánu sa začalo nové prejednanic zmeny navrhovanej činnosti
podt‘a 1 8 sptávneho poriadku vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné
prostredie podl‘a zákona o posudzovaní vplyvov. V súvislosti s ustanovením 32 ods. 1
správneho poriadku, podl‘a ktorého je správny orgán povinný zistit‘ presne a úplne skutočný
stav veci a za tým účelom si obstarat‘ potrebné podklady pre rozhodnutie, zároveň MZP SR
vyzvalo navrhovatel‘a. aby v zmysle rozhodnutia o rozklade predtožil kópiu územného
rozhodnutia pre stavbu „Skládka 3. stavebnej triedy Michalovce“ a kópie stavebných povolení
pre I. a II. etapu tejto skládky odpadov. Zároveň upozornilo na konštatovanie odvolacieho
orgánu, že v záverečnom stanovisku k navrhovanej činnosti „Skládka 3. stavebnej triedy
Michalovce“ zo dňa 30. 12. 1997 nieje uvedená presnejšia informácia o bokalizácii v tom čase
posudzovanej činnosti, pretože nie sú v ňom uvedené čísla parciel na ktorých sa výstavba
uvedenej skládky odpadov plánovala realizovat‘ a nie sú v ňom uvedené základné
charakteristiky posudzovanej činnosti o celkovej kapacite a rozlohe skládky, ani základné
charakteristiky týkajúce sa 1. a II. etapy skládky. Uvedené podklady rozhodnutia MZP SR
žiadalo predložiť v lehote do 90 dní.

Navrhovatel‘ doručil na MŽP SR dňa 05. 12. 2018 požadované doplňujúce informácie
listom č. 49441/2018-Fc zo dňa 28. 11.2018. Doplňujúce informácie holi doručené v rozsahu
17 príloh: ‚

1. Rozhodnutie o umiestnení stavby: „SKLADKA 3. STAVEBNEJ TRIEDY
MICHALOVCE‘ číslo: 98/526l/ZP-Pá, zo dňa 12. 08. 1998;

2. Geometrický plán č. 10718966-116/97;
3. SKLÁDKA 3. STAVEBNEJ TRIEDY MICHALOVCE, situácia, 11/1997;
4. SKLÁDKA 3. STAVEBNEJ TRIEDY MICHALOVCE, príjazdná cesta — situácia,

11/1997;
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5. STAVEBNÉ POVOLENIE — Skládka 3. stavebnej triedy Michalovce, číslo:
99/1099/ZP-Re, zo dňa 28. 05. 1999;

6. Oprava rozhodnutia, Č. 99/07996/ZP, zo dňa 28. 06. 1999;
7. Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením: Skládka 3. stavebnej triedy Michalovce,

Císlo: 2001/13733/ZP-RE, zo dňa30. 11.2001;
8. Skládka 3. stavebnej triedy Michalovce - povolenie na výstavbu vodohospodárskych diel

podl‘a 9 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
- súhlas k zriadeniu žumpy a skladov látok ohrozujúcich akosť vody podl‘a 13 zákona
Č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, číslo:
99/04076/ZP-Bn, zo dňa 04. 05. 1999;

9. STAVEBNÉ POVOLENIE — MESTO MICHALOVCE — „SO — 018 Príjazdná
komunikácia a SO—O 19 Vnútroareálová komunikácia“ realizovanej ako čast‘ hlavnej
stavby „Skládka 3. stavebnej triedy Michalovce“, č. 98/05676-08, zo dňa
OJ. 12. 1998;

10. Zmena nedokončenej stavby „SO 01 8 Príjazdná komunikácia“, reatizovanej ako
súčasť hlavnej stavby „Skládka 3. stavebnej triedy Michalovce“ umiestnenej na
pozemku p. Č. 1748, 1749 a 1630/2 podľa GP 10718966-116/97 k. ú. Stráňany,
Č.: 2000/09980-06. zo dĎaOl. 12. 2000;

11. Povolenie pripojenia účelovej kornunikácie na štátnu cestu Č. 111/050222 v ckm 3,00
k. ú. Stráňany - čast‘ Zabany po pravej strane v smere Michalovce — Zbudza v rámci
stavby „Skládka 3. stavebnej triedy Michalovce,“ Č.: 98/05676-05, zo dňa 17. 11. 1998.

12. Integrované povolenie, ktorým sa povol‘uje vykonávanie činnosti v prevádzke „Zabany
skládka na nie nebezpečný odpad“ — I. etapa, C.j. 998/97-OIPK/2004-Mi, C.i. 75 003
01 03, o dňa 15. 04. 2004;

13. Zmena a doplnenie integrovaného povolenia vydaného IZP Košice rozhodnutím
č. 998/97-OIPK/2004-Mi zo dňa 15. 04. 2004, ktorým bob vykonávanie činnosti
v prevádzke „Zabany — skládka na nie nebezpečný odpad“ — 1. etapa, Michalovce —

Zabany, Č.: 7678-31249/2011/Mil, Mer/750030103/Z1, zo dňa 09. 12. 2011;
14. Zmena a doplnenie integrovaného povolenia vydaného lnšpektorátom životného

prostredia Košice rozhodnutím č. 998/97- OIPK/2004-Mi zo dňa 15. 04. 2004 zmenené
Inšpektorátom životného prostredia Košice rozhodnutím č. 7678-31249/2011/Mil,
Mer/75003O103/Z1 zo dňa 09. 12. 2011, ktorým bob povolené vykonávanie činnosti v
prevádzke „Zabany — skládka na nie nebezpečný odpad,“ Michalovce-Zabany, Okres
Michalovce, číslo: 5729-30815/2013/ Mer, Mil /750030J03/ZK2, zo dňa 06. 12. 2013;

15. Zmena integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím Inšpektorátu životného
prostredia Košice č. 998/97-OIPK!2004-Mi zo dňa 15. 04. 2004 zmenené IZP Košice
rozhodnutiami Č. 7678-31249/2011/Mil, Mer/750030103/Z1, zo dňa 09. 12. 2011 ač.
5729-30815/2013/Mer, Mil/750030103/ZK2 zo dňa 06. 12. 2013, ktorým bola
povolená činnost‘ v prevádzke „Zabany—skládka na nie nebezpečný odpad,“ Michalovce
— Zabany, Okres Michalovce, číslo: 7941-2676/201 7/Val/750030 I 03/Z3, zo dňa 27. OJ.
2017;

16. Stavebné povolenie, Žabany — Skládka na nie nebezpečný odpad — ti. etapa. SO — 11
obslužná panelová komunikácia, č. 6462/2011-Be, zo dňa 27. 09. 2011;

17. Porealizačné zameranie stavby — dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby. zák.
Č.: 36186031-33-4412, dátum 12/2012.

MŽP SR listom Č. 480/2018-1.7/mo zo dňa 11. 12. 2018 upovedomilo účastníkov konania
o predložení doplňujúcich informácií a podľa 33 ods. 2 správneho poriadku oznámilo, že
úČastník konania a zúčastnená osoba má možnost‘, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli
vyjadrit‘ kjeho podkladu i k spósobu jeho zistenia, prípadne navrhnút‘jeho doplnenie. Do spisu
bob možné nahliadnut‘ (robit‘ z neho kópie, odpisy a výpisy) na MZP SR, na adrese Nárnestie
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Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 14:00, v termíne
do 11.01.2019. Možnost‘ nahliadnut‘ do spisu nevyužil žiadny účastník konania.

Po preštudovaní doplňujúcich informácií v doručených rozhodnutiach a grafických
prílohách sa potvrdilo, že:

umiestnenie skládky odpadov navrhované v správe o hodnotení „Skládka 3. stavebnej triedy
Michalovce“ a zobrazené v prílohe v mierke 1: 10 000 na pozernkoch v k. ú. Stráňany je
zhodné s jej súčasným urniestnenírn. V roku 1997 boli posúdené a odporúčané dve etapy
skládky 1. a 11. I. etapa zodpovedala súčasnému urniestneniu realizovaných eiistujúcich etáp
I. a II.;
II. etapa bola v roku 1997 plánovaná v priestore v súčasnosti navrhovaných etáp III. a IV.
Správa o hodnotení obsahuje aj technické údaje:

- celková plocha skládky: 11,02 ha (I. a II. etapa) = 110200 m2;
- celková kapacita skládky: 513 600 rn3;
- životnost‘ skládky celkom: 28 rokov;
- plocha skládky I. etapa: 5,82 ha = 58 200 m2;
- plocha telesa skládky]. etapa: 3,83 ha = 38 300 m2;
- kapacita I. etapy: 315 000 m3;
- a životnost‘ I. etapy: 16,5 rokov,

z ktorých vybral spracovatel‘ záverečného stanoviska iba údaje o životnosti I. etapy a životnosti
skládky celkorn (16,5 a 28 rokov).

Porovnanírn údajov v prílohách 1. Rozhodnutie o urniestnení stavby: „SKLÁDKA 3.
STAVEBNEJ TRIEDY MICHALOVCE“ Č. 98/5261/ZP-Pá, zo dňa 12. 08. 1998
a 2. Geometrický plán č. 10718966-116/97 je zrejrné, že po vydaní záverečného stanoviska pre
navrhovanú činnosť „Skládka 3. stavebnej triedv Michalovce“ zo dňa 30. 12. 1997 boli
póvodné parcelné čísla 5363 až 5373 nahradené v priestore navrhovanej skládky jednýrn
parcelným číslorn 1630/2. Bol to priestor súčasnej I. aj 11. etapy. Celková plocha skládky, ku
ktorej vydal Okresný úrad v Michalovciach úzernné rozhodnutie číslo: 98/526l/ZP-Pá, zo dňa
12. 08. 1998 pre Mesto Michalovce bola 51 500 rn2 a celková výmera plochy skládky 35 000
rn2, teda plochy rnenšie, ako navrhovaných 5,82 ha a 3,83 ha v správe o hodnotení. V prílohe
Č. 3 SKLADKA 3. STAVEBNEJ TRIEDY MICHALOVCE, situácia, 11/1997, v rnierke 1:
500, ktoráje prílohou územného rozhodnutia číslo: 9$/5261/ZP-Pá zo dňa 12. 08. 1998 je už 1.
etapa rozdelená na 1. kazetu s dvoma sekciami a 11. kazetu. ktorá zodpovedá súčasnej II. etape
skládky.

V prílohe Č. 5 STAVEBNÉ POVOLENIE — Skládka 3. stavebnej triedy Michalovce, Číslo:
99/l099/ZP-Re, zo dňa 28. 05.1999 je už uvedené členenie na I. a II. etapu. Stavebné povolenie
pre I. a II. etapu bob jedno, kapacita skládky bola 368 700 m3

V prílohe Č. 12 Integrované povolenie, ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti
V ptevádzke „Zabany-sktádka na nic nebezpečný odpad“ — 1. etapa, Č. 998ĺ97-OIPKJ2004-Mi,
C.i. 7500301 03, zo dňa 15. 04. 2004 je uvedené pre 1. etapu s kapacitou 139 097 t (180 000
rn3), ktorá bola uvedená do prevádzky 08. 10. 2002, umiestnenie na pozernkoch v k. ú. Stráňany
s parc. číslarni 1630/5, 1630/6, 1630/7, 1630/8, a 1630/9. Nové parcelné čísla sú v prílohe
č. 17. Porealizačné zarneranie stavby — dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, zák.
č.: 36186031-33-4412, dátum 12/2012. Nové parcelné čísla vznikli vyčlenenírn z parcely
1630/2.

V prílohe Č. 13. Zmena a doplnenie integrovaného povolenia vydaného Inšpektorátom
životného prostredia Košice rozhodnutím Č. 998/97-OIPK/2004-Mi zo dňa 15. 04. 2004,
ktorým bob vykonávanie činnosti v prevádzke „Zabany — skládka na nic nebezpečný odpad“
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— I. etapa, Michalovce — Žabany, číslo: 7678-31249/201 J/Mil, Mer/750030103/Zl, zo dňa
09. 12.2011 sa povol‘uje 11. etapa skládky. Prevádzkaje umiestnená na parc. Č. 1630/2, 1630/5,
J630/6, 1630/7, 1630/8, a 1630/9. Samotná II: etapa je na parc. Č. 1360/2 s kapacitou 92 000
m3 (78 000 t). Celková kapacita skládky je uvedená 272 000 m3 (180 000 m3 + 92 000 m3).
Podl‘a údajov v listoch vlastníctva, ktoré sú prílohami oznámenia o zmene má plocha telesa
skládky 1. etapy — pozemok s parc. č. 1630/9 výmeru 31 853 rn2 a plocha telesa skládky II. etapy
—pozemok sparc. č. 1630/2 výmeru 16 128 n-i2. Plocha I. a II. etapy je 47 98J m2.

Po novom prejednaní MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti a
konštatuje, že umiestnenie skládky odpadov zodpovedá umiestneniu posúdenému v roku 1997,
plochy telies 4 etáp skládky budú spolu 78 301m2 a súčet povolenej a navrhovanej kapacity
bude 521 618 m3 čoje 08018 m3 viac ako bob navrhnuté v roku 1997. Uzemný plán Mesta
Michalovce je zverejnený na stránke www.michalovce.sk. Okolo eXistujúcej 1. a 11. etapy
zobrazenej skládky je v okruhu 300 m ochranné pásmo skládky Zabany. Zmena navrhovanej
činnosti bude umiestnená v priestore súčasného ochranného pásma skládky odpadov. Jednou z
podmienok realizácie zmeny navrhovanej činnosti uvedenou vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia je aj nad‘alej súlad s územným plánom Mesta Michalovce, ktoré je zároveň aj
navrhovatel‘om. Povol‘ovaciemu konaniu musí preto predchádzat‘ zmena územného plánu.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podat‘ do 15 dní od jeho doručenia rozklad podl‘a 61
ods. J správneho poriadku na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Verejnosť má podľa 24 zákona právo podat‘ odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy,
ak nebola účastníkom zisfovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní
takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zist‘ovacom
konaní podl‘a 29 ods. 15 zákona. Verejnost‘ podaním odvolania móže prejavit‘ záujem na
navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutieje preskúmatel‘né súdorn podl‘a zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny
poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

Doručí sa elektronicky:
1. JUDr. Daniel Gajdoš, Strážnická 2, 811 08 Bratislava
2. Mesto Michalovce, Námestie oslobodítel‘ov 30, 071 01 Michalovce
3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,

odbor integrovaného povot‘ovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice
4. Obec Kaluža, Obecný úrad. Kaluža 4. 072 36 Kaluža
5. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie. Námestie slobody 1,

071 01 Michalovce
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6. Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor, Námestie slobody 1, 071 01
Michalovce

7. Okresný úrad Michalovce. odbor krízového riadenia. Námestie slobody 1, 071 0!
Michalovce

8. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Micha]ovciach, S. Chalupku 5,

071 01 Míchalovce
10. Okresné riaditel‘stvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa KráI‘a 21,

071 01 Michalovce
11. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, odbor výstavby a

rutinnej štandardnej údržby, Detašované pracovisko VÝCHOD, Komenského 39/A,
040 01 Košice

12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového
hospodárstva a integrovanej prevencie, TU

13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných
zdrojov, TU

14. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vód, TU
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