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A. Údaje identifikujúce prevádzkovateľa  

1. Základné informácie  

1.1 Názov prevádzkovateľa Komunálna spoločnosť s. r. o.  

1.2 Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným  

1.3 Druh žiadosti Jestvujúca prevádzka podľa §29 ods. 1 z. o IPKZ  

Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ  

Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ  

Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné 

konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o 

IPKZ 

 

Zmena vydaného integrovaného povolenia 

podľa § 7 zákona o IPKZ 

X 

1.4 Adresa sídla 

prevádzkovateľa 

Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy 

1.5 Poštová adresa ( pokiaľ sa 

líši od vyššie uvedenej )  

- 

1.6 www adresa www.komunalnaspolocnost.velkekosihy.sk 

1.7 Štatutárny zástupca, funkcia 

v spoločnosti 

Ing. Lajos Csóka, konateľ spoločnosti 

Ing. Rozália Szalay, konateľka spoločnosti                                      

Imrich Bugár, konateľ spoločnosti 

1.8 IČO 36 538 809 

1.9 Kód OKEČ ( NACE ),  

NOSE-P 

kód OKEČ ( NACE ): 38.21.0, NOSE-P: 109.06 

1.10 Výpis z obchodného registra  Oddiel: Sro 

vložka č. 12217/N 

Príloha žiadosti č. - 

1.11 Splnomocnená kontaktná 

osoba 

STAVBY - SK s. r. o., Fialková 8, 945 01 Komárno, IČO: 

44 155 735,  

v zastúpení: Mgr. Eva Szűcsová, konateľka spoločnosti, 

tel.: 0902 894 297, email: stavbysk.eva@gmail.com 

1.12 Identifikácia spracovateľa 

predkladanej žiadosti 

STAVBY - SK s. r. o., Fialková 8, 945 01 Komárno, IČO: 

44 155 735 

 

2. Informácie o povoľovanej prevádzke  

2.1 Názov prevádzky Skládka odpadov Veľké Kosihy 

2.2 Adresa prevádzky Komunálna spoločnosť s. r. o., Hlavná 125, 946 21 Veľké 

Kosihy 

2.3 Umiestnenie prevádzky lokalita „Arcibiskupský Lél“, katastrálne územie Veľké 

Kosihy 

2.4 Počet zamestnancov 7 

mailto:stavbysk.eva@gmail.com
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2.5 Dátum začatia 

a predpokladaného ukončenia 

činnosti prevádzky 

Začatie prevádzky: rok  2001 

Ukončenie prevádzky: rok 2026 

2.6 Kategória činnosti, do ktorej 

prevádzka spadá podľa prílohy 

č. 1 zákona o IPKZ 

5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t 

denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, 

výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.  

2.7 Hodnota príslušného 

rozhodovacieho parametra 

v danej kategórii ( podľa 

prílohy č. 1 zákona o IPKZ ) 

viac ako 10 t / deň, kapacita väčšia ako 25 000 t 

2.8 Projektovaná hodnota vyššie 

uvedeného rozhodovacie 

parametra 

Celková prepočítaná kapacita skládky  určená záväzným 

stanoviskom MŽP SR č. 4867/2016-1,7/hp zo dňa 

13.10.2016  je  183 800 m3 

2.9 Prevádzkovaná kapacita 

a prevádzkovaná doba ( hod. ) 

Prevádzková doba pondelok - piatok: 

700- 1600 hod. 

Nepravidelná prevádzka mimo uvedenú dobu sa 

dohodne vopred. 

2.10 Zoznam vykonávaných 

činností podľa prílohy č. 2 a 3 

zák. č. 223/2001 

D1 

2.11 Kategorizácia zdrojov 

znečisťovania ovzdušia podľa 

vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 

Z. z.  

malý zdroj znečistenia 

2.12 Trieda skládky odpadov Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. 

 

3. Ďalšie informácie o prevádzke 

 

3.1 Hodnotenie vplyvu prevádzky na 

životné prostredie  

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný 

orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na 

životné prostredie podľa § 53 písm. c) a § 56 písm. 

b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 

OU-KN-OZSP-2021/002154-016 zo dňa 

11.03.2021, že predmetná činnosť „VEĽKÉ KOSIHY 

- SKLÁDKA ODPADOV NA ODPAD, KTORÝ NIE JE 

NEBEZPEČNÝ - 4. KAZETA“ sa v prípade dodržania 

pripomienok a odporúčaní uvedených v rozhodnutí 
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nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie.  

3.2 Cezhraničné vplyvy  nie 

 

4. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky 

 

4.1 Kolaudačné rozhodnutie Číslo rozhodnutia viď. 5.2 

4.2 Stavebné povolenie Číslo rozhodnutia 

a dátum jeho vydania 

viď. 5.2 

4.3 Rozhodnutie, povolenie na 

užívanie zdroja na odber 

podzemnej vody 

Číslo rozhodnutia 

a dátum jeho vydania 

OÚ Komárno, OŽP - 2000/00739 -

Ve - 3  z 14.09.2001 

4.4 Parcelné čísla a druh 

stavebného pozemku, 

s uvedením vlastníckych 

alebo iných práv podľa 

katastra nehnuteľnosti  

Parcelné číslo: 1744/13 vo výmere 7489 m2 (register „C“ ) 

podľa LV č. 758 

Parcelné číslo: 1744/12 vo výmere 723 m2(register „C“ ) 

podľa LV č. 758 

Vlastnícke právo prevádzkovateľa  k týmto pozemkom: 1/1 

4.5 Parcelné čísla susedných 

pozemkov a susedných 

stavieb alebo súvisiacich 

pozemkov, s uvedením 

subjektov, ktoré majú 

vlastnícke alebo iné práva 

k týmto pozemkom 

p. č.: 1741/4 podľa LV č. 937, vlastník:  Hanák Arnošt, 

Eötvösova 2786/28, 945 01 Komárno 

p. č.: 1741/3 podľa LV č. 476 vlastník: Obec Veľké Kosihy, 

Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy 

p. č. 1722 podľa LV č. 476, vlastník: Obec Veľké Kosihy, 

Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy 

Vlastnícke právo k týmto pozemkom:  1/1 

4.6 Členenie stavby na stavebné 

objekty 

Navrhované stavebné objekty 4. kazety: 

- SO 01 Skládkovací priestor 

- SO 02 Drenáž 

- SO 03 Odplynenie 

- SO 04 Rekultivácia 

4.7 Členenie stavby na 

prevádzkové súbory 

Prevádzkové súbory ( využije sa zariadenie existujúcej, 

povolenej prevádzky ).  Kazeta 4 : 

- Čerpadlá drenážnych vôd ( zahrnuté sú v SO 02 

Drenáž  

 

5. Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

 

5.1 Názov prevádzky podľa 

platného integrovaného 

povolenia 

Skládka odpadov Veľké Kosihy 
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5.2 Číslo platného 

integrovaného povolenia 

529/OIPK/04-Ko/720040103 zo dňa 07.04.2004 v znení 

zmeny č. 5269-25709/37/2013/Sob/720040103/ZI zo dňa 

02.10.2013, v znení zmeny č. 3948-

3564/2016/Rum/720040103/Z2-SP zo dňa 14.11.2016 

a v znení zmeny č. 6874-

36309/2017/Rum/720040103/Z3zo dňa22. 11. 2017 

5.3 Hodnotenie vplyvov na 

životné prostredie zmenou 

zariadenia 

Áno x Áno  

viď. bod 3.1  Príloha č.   

5.4 Zdôvodnenie žiadosti 

o zmenu integrovaného 

povolenia 

Predmetom žiadosti je udelenie súhlasu na realizáciu 4. 

kazety, t.j. o dostavbu plochy na zneškodňovanie nie 

nebezpečného odpadu skládkovaním v prevádzke, kde 

v súčasnosti existujú 3 kazety realizované na základe 

stavebných povolení a dané do užívania na základe 

kolaudačných rozhodnutí.   

Ďalej sa žiada podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o 

IPKZ - udelenie súhlasu prevádzkovanie zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov a na vydanie prevádzkového 

poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, resp. sa 

žiada udelenie súhlasu na odber podzemných vôd podľa § 

80 e ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a § 

21 ods.1 účinnom od 15. marca 2018 

 

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie 

stavby „VEĽKÉ KOSIHY SKLÁDKA ODPADOV - 4. KAZETA“ a súvisiacich súhlasov: 

 

a) v oblasti ochrany ovzdušia: 

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a)  bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 17 

ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o ovzduší“) - súhlas o vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja 

znečisťovania ovzdušia, 

 

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: 

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 21 

ods. 1 písm. b)  bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) - povolenie na odber 

podzemných vôd z vŕtanej studne úžitkovou vodou na prevádzkové a sociálne účely, 

umiestnenej v areáli prevádzky s max. odberom do 1250 m3/ mesiac  a do 15 000 m3 /rok. 

 

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 21 

ods. 1 písm. d) vodného zákona - povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do 

podzemných vôd, 
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- podľa ustanovenia§ 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 27 

ods. 1 písm. c) vodného zákona - súhlas na uskutočnenie stavby „VEĽKÉ KOSIHY 

SKLÁDKA ODPADOV - 4. KAZETA“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného 

zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, 

 

c) v oblasti odpadov: 

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 97 

ods. 1 písm. a)  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) - súhlas na prevádzkovanie 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov, 

 

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 97 

ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o odpadoch - súhlas na vydanie prevádzkového poriadku 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov, 

 

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny: 

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 9 ods. 1 

písm. c)  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny - vyjadrenie vydaniu 

stavebného povolenia na stavbu „VEĽKÉ KOSIHY SKLÁDKA ODPADOV - 4. KAZETA“, 

 

e) v oblasti stavebného poriadku: 

- podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 62 stavebného 

zákona vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „VEĽKÉ KOSIHY SKLÁDKA 

ODPADOV - 4. KAZETA“ 

Charakter stavby -Trvalá stavba: 

 

- Druh stavby - Inžinierska stavba - 23  ostatné inžinierske stavby, skládka odpadov. Zaradená 

podľa § 25 ods. 1 Vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z. z. na odpad, ktorý nie je nebezpečný, 

s celkovou kapacitou nad 25 000 t .Účelom  stavby je zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 

-Uloženie na povrchu zeme. Miesto stavby: katastrálne územie Veľké Kosihy p. č. 1744/12 

a 1744/13. 

- Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Dodávateľ bude určený na základe výberového 

konania. Stavebník oznámi do 15 dní  obchodné meno dodávateľa stavby, meno odborne 

spôsobilej osoby a v lehote do 15 dní od zahájenia stavby oznámi dátum zahájenia SIŽP - stále 

pracovisko Nitra, prípadne iným účastníkom konania alebo dotknutým ak o to  v stanoviskách  

v stavebnom konaní požadovali. 

- Predpokladaná náklad stavby 721 tis   Euro, vrátane DPH. 

- Predpokladaná lehota výstavby  do 7 mesiacov. 

- Projektant: projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Alexander Kubis, KUBING s.r.o., 

Hadovce 171, 945 01 Komárno, ASI reg. č. 0623*SP*A2 
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- Parcelné čísla, druhy a vlastnícke práva  stavebného pozemku: prevádzka je umiestnená 

v kat. území Veľké Kosihy na pozemkoch. „C“-KN uvedených na liste vlastníctva č. 758, Správa 

katastra Komárno, parc.“ č. 1744/2, 1744/5, 1744/7, 1744/8, 1744/9, 1744/10, 1744/11, 

1744/12,1744/13, ktorých vlastníkom je Komunálna spoločnosť s.r.o. Veľké Kosihy v právnom 

vzťahu 1/1. 

- Parcelné čísla a vlastníci susedných pozemkov: 

 1722 - zastavané plochy a nádvorie, 3 365 m2, LV 476 - pozemky registra „C“,  

 1741/4 - trvalé trávnaté porasty, 1 532 m2, LV 937 - pozemky registra „E“,  

 1741/3 - trvalé porasty 1 941 m2, LV 476 - pozemky registra „E“. 

- Parcelné čísla susedných stavieb, ktoré sa majú dočasne použiť ako stavenisko: 

Parc. čísla 1744/14, 1744/7 - pozemky, na ktorých sú umiestnené inžinierske stavby vo             

vlastníctve stavebníka, LV č. 758, za účelom napojenia navrhovanej hrádze kazety č. 4 na 

jestvujúce hrádze kazety č.1 a č.3, ako aj prepojenie rekultivačných vrstiev navrhovanej kazety 

č. 4 so susednými kazetami  č. 1 a č. 3. 

- Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania: 

STAVBY - SK s. r. o., Fialková 8, 94501  Komárno - splnomocnenec stavebníka 

Obec Veľké Kosihy, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy (parc. reg. „C“ č. 1722, parc. reg. „E“ č.  

1741/3, LV 476) 

Arnošt Hanák, Eötvösova 2786/28, 945 01 Komárno (parc. reg. „E“ č.  1741/4, LV 937) 

KUBING s.r.o., Ing. Alexander Kubis, Hadovce č. 171, 945 01 Komárno - projektant 

- Zoznam a adresy dotknutých účastníkov stavebného konania: 

Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na 

životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 14, 945 01 

Komárno 

Obec Veľké Kosihy, stavebný úrad, štátna správa ochrany ovzdušia, Hlavná 125, 946 21 Veľké 

Kosihy 

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra 

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

SVP, š.p., Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 

 

6. Utajované a dôverné údaje 

P. č.  Označenie 

príslušného bodu 

žiadosti 

Utajovaný/dôverný údaj Dôvody, pre ktoré je tento údaj 

považovaný za utajovaný/dôverný 

 - - - 

 

B. Údaje o prevádzke a jej umiestnení  

B1.Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 
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Opis prevádzky  

Skládka odpadov Veľké Kosihy je v prevádzke od roku 2001. Skládkovaciu činnosť vykonáva  na 

základe povolení, ktoré sú v súlade so zákonom a právnymi predpismi a riadi svoju činnosť podľa 

schváleného  prevádzkového poriadku. Skládka bola budovaná postupne a upravená na vybudovanie 

celkom 4 kaziet skládkovania odpadov, ktoré majú spojené obvodové hrádze a vnútri skládky sú 

oddelené prehrádzkami. Pri výstavbe prvej etapy skládky boli vybudované všetky podmienené objekty 

infraštruktúry a technického vybavenia a to oplotenie, mostovú váhu, nádrž priesakovej kvapaliny, 

prevádzkovú budovu, mechanizmy na rozhŕňanie a hutnenie odpadu garáž, osvetlenie, studňu, 

oklepávaciu rampu, umývaciu rampu, trafostanicu, ktoré budú slúžia počas celej prevádzky skládky 

odpadov až do naplánovaného ukončenia - rok 2026.Skládka je technicky vybavená na 

zneškodňovanie odpadu činnosťou  D1 - uloženie na povrchu zeme. Skládka zabezpečuje 

skládkovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný  zo spádových oblasti obcí Veľké Kosihy, Tôň a Kližská 

Nemá  celkom 11 obcí. 

B2. Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu 

P. č.  Názov listu Referenčné číslo mapového 

listu z katastrálnych máp  

Príloha č.  

B2.1 Kópia z katastrálnej mapy Je súčasťou predkladanej 

dokumentácie pre stavebné 

konanie 

 

 

B2.2 Prehľadná situácia skládky  Je súčasťou predkladanej 

dokumentácie pre stavebné 

konanie 

 

B3. Opis prevádzky  - viď. bod B1 

 B4. Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky - bez zmeny 

C. Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke 

používajú alebo vyrábajú - bez zmeny 

 

D. Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách 

a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom 

významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí - 

bez zmeny 

 D1. Znečisťovanie ovzdušia - bez zmeny 

 D2. Znečisťovanie povrchových vôd - bez zmeny 

 D3. Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd - bez zmeny 

 D4. Nakladanie z odpadmi - bez zmeny 

 D5. Zdroje hluku - bez zmeny 

 D6. Vibrácie - bez zmeny 
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E. Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

1. Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia 

1.1 Mapa lokality a širšie vzťahy 

 

P. č.  Názov mapy  Príloha č. 

 Situácia územia Je súčasťou predkladanej dokumentácie  pre  stavebné 

konanie  

2. Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia - bez zmeny 

 

F. Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na 

predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií - bez zmeny 

G. Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku 

odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke - bez zmeny 

H. Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických 

zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia - bez zmeny 

I. Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou - bez zmeny 

J. Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na 

hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich 

prípadných následkov - bez zmeny 

K. Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného 

znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho 

z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do 

uspokojivého stavu - bez zmeny 

L. Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne 

zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

Stručné zhrnutie údajov a informácií  

Prevádzkovateľ: Komunálna spoločnosť s. r. o., Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy 

Názov prevádzky: Skládka odpadov Veľké Kosihy 

Umiestnenie prevádzky: kataster Veľké Kosihy 

Číslo platného integrovaného povolenia:  

529/OIPK/04-Ko/720040103 zo dňa 07. 04. 2004 v znení zmeny č.: 5269-

25709/37/2013/Sob/720040103/ZI zo dňa 02. 10. 2013 v znení zmeny č.: 3948-

3564/2016/Rum/720040103/Z2-SP zo dňa 14. 11. 2016 a v znení zmeny č. 6874-

36309/2017/Rum/720040103/Z3 zo dňa 22. 11. 2017 ( rozhodnutie o vydaní súhlasu na 

prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a udelenie súhlasu na vydanie 

prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súvislosti s kolaudáciou stavby 

„VEĽKÉ KOSIHY - SKLÁDKA ODPADOV, 3. KAZETA“  a rozšírenie zoznamu odpadov povolených 

zneškodňovať skládkovaním o odpad kategóriu č. 200308 - drobný stavebný odpad ). 

Predmetom žiadosti je : 
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V oblasti stavebného poriadku:  

- podľa ustanovenia §3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona  vydanie 

povolenia na uskutočnenie stavby „ VEĽKÉ KOSIHY SKLÁDKA ODPADOV - 4. KAZETA“ 

V oblasti odpadov: 

- podľa ustanovenia  § 3 ods. 3 písm. c )  bod. 4  zákona o IPKZ, udelenie súhlasu na 

vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka 

odpadov Veľké Kosihy„ 

V oblasti podzemných vôd:    

- podľa § 80 e ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a § 21 ods.1 účinnom od 

15. marca 2018 , povolenie na odber podzemných vôd z  jestvujúcej studne 

Stavba „VEĽKÉ KOSIHY - SKLÁDKA ODPADOV 4. KAZETA“ pozostáva zo stavebných objektov:  

- SO 01 Skládkovacie priestory 

- SO 02 Drenáž 

- SO 03 Odplynenie 

- SO 04 Rekultivácia 

a prevádzkového súboru: 

- PS Čerpadlá drenážnych vôd 

Ostatné objekty a pridružené stavby ako aj technologicko-organizačné zabezpečenie prevádzky 

zostávajú bez zmien.  

M. Návrh podmienok povolenia 

Žiadame povoľujúci orgán, aby hore uvedené konania a zmeny začlenil do integrovaného povolenia. 

 

N. Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý 

orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

 

P.  č. Zoznam účastníkov konania  

1. STAVBY- SK s.r.o., Fialková 8, 945 01  Komárno, splnomocnenec stavebníka 

2. Obecný úrad Veľké Kosihy, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy 

3. Arnošt Hanák, Eötvösova 2786/28, 945 01 Komárno  

4. KUBING s.r.o., Ing. Alexander Kubis, Hadovce č. 171, 945 01 Komárno 

  

 

 

 

O. Prehlásenie 

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné. 
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Podpísaná ( Splnomocnenec  ) :    

 

 

 

 

Mgr. Eva Szűcsová  ........................................................  dňa: 11. 05. 2021 

 

 

 

 

 
Pečiatka alebo pečať podniku:  

 
 
 

 
 
 

 

 

P. Prílohy žiadosti 

 

Stručné zhrnutie údajov a informácií na účely zverejnenia v listinnej podobe  5 x 

Dokumentácia pre stavebné konanie  predkladaná v listinnej podobe 3 x 

Záverečná správa z podrobného hydrogeologického prieskumu v listinnej podobe   3 x 

Plnomocenstvo pre zastupovanie v elektronickej aj písomnej podobe 1 x 

Prevádzkový poriadok v listinnej podobe ( v elektronickej podobe 1 x ) 3 x 

 

 

 


