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Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

Stále pracovisko Nitra 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

 

 

 

Z V E R E J N E N I E 
 

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o IPKZ“). 

 
a 
 

V Ý Z V A 
 

 dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,  

 dotknutej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, 

 verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 

 

1. Žiadosť o zmenu povolenia: 

1.1. Žiadosť zo dňa: 11. 05. 2021 

1.2. Doručená na správny orgán: SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,  

Stále pracovisko Nitra 

1.3. Doručená dňa: 12. 05. 2021 

1.4. Evidovaná pod číslom: 16380/2021/Rum 

1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho 

orgánu www.sizp.sk: 17. 06. 2021 

1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho 

orgánu/obce: 

 

 

 

 

............................... 

Dátum zverejnenia 

pečiatka a podpis 
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1.7. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli 

správneho orgánu/obce: 

 

 

............................................... 

Dátum ukončenia zverejnenia 

pečiatka a podpis 

 

 

2. Prevádzkovateľ:  

2.1. Názov: Komunálna spoločnosť s.r.o. 

2.2. Adresa: Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy 

2.3. IČO: 36 538 809 

 

3. Prevádzka:  

3.1. Názov: Skládka odpadov Veľké Kosihy  

3.2. Adresa: - 

3.3. Katastrálne územie: Veľké Kosihy 

3.4. Parcelné čísla: 1744/13, 1744/12 registra „C“ – podľa LV č. 758 

3.5. Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:  

5.4. Skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú 

celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov. 

 

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení: 

4.1. Číslo: 529/OIPK/04-Ko/720040103 

4.2. Zo dňa: 07. 04. 2004 

4.3. Právoplatné dňa: 28. 04. 2004 

 

5. Informácie pre verejnosť:  

5.1. Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, 

podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu 

konania verejnosťou je potrebné zaslať na: adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa 

možností na elektronickú adresu martina.rumanovska@sizp.sk, 

sizpipknr@sizp.sk 

5.2. Podľa ustanovenia § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné 

prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť 

podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa 

k začatiu konania verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j.  

do 17. 07. 2021. 

 

6. Do  žiadosti, spolu s prílohami  je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy 

a výpisy):  

6.1. Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného 

prostredia Bratislava – Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného 

povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch 

v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len „Inšpekcia“) 

http://www.sizp.sk/
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6.2. Mesto/Obec: Obec Veľké Kosihy v stanovených stránkových dňoch 

6.3. Webové sídlo: www.sizp.sk; www.velkekosihy.sk 

 

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:  

7.1. Príslušný orgán: Okresný úrad Komárno 

7.2. Výsledok procesu: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania  

7.3. Číslo: OU-KN-OSZP-2021/002154-016 

7.4. Zo dňa: 11. 03. 2021 

7.5. Právoplatné dňa: - 

7.6. Webové sídlo: - 

 

8. Súčasťou konania je:  

8.1. v oblasti: ochrany ovzdušia 

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

písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o ovzduší“) – konanie o udelenie súhlasu na vydanie 

rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

v súvislosti s realizáciou stavby „VEĽKÉ KOSIHY, SKLÁDKA 

ODPADOV – 4. KAZETA“ 

8.2. v oblasti: povrchových vôd a podzemných vôd 

8.2.1. podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 

písm. b) bod 1. 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 (ďalej 

len “vodný zákon”) – konanie o vydanie povolenia na odber podzemných 

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

umiestnenej v areáli prevádzky, 

8.2.2. podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 

písm. c) vodného zákona – konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie 

stavby „VEĽKÉ KOSIHY, SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA“, na 

ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže 

ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd 

8.3. v oblasti: odpadov 

8.3.1. podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 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“) – konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia 

na zneškodňovanie odpadov, 

8.3.2. podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 

písm. e) bod 1. zákona o odpadoch – konanie o udelenie súhlasu na vydanie 

prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

8.4. v oblasti: ochrany prírody a krajiny 

8.4.1. podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c)  

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia 

k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „VEĽKÉ KOSIHY, SKLÁDKA 

ODPADOV – 4. KAZETA“ 
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8.5. v oblasti: stavebného poriadku 

8.5.1. podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – 

konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „VEĽKÉ KOSIHY, 

SKLÁDKA ODPADOV – 4. KAZETA“ (projektovú dokumentáciu 

vypracoval Ing. Alexander Kubis, KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 

Komárno, ASI reg. Č. 0623*SP*A2, arch. č. 19-2020 v termíne máj 2020) 

z dôvodu rozšírenia skládkovacích plôch v rámci prevádzky „Skládka 

odpadov Veľké Kosihy“ 

 

9. Zoznam dotknutých orgánov:  

9.1. Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 

945 01 Komárno 

   – štátna vodná správa 

9.2. – štátna správa v odpadovom hospodárstve 

9.3. – štátna správa ochrany prírody a krajiny 

9.4. Obec Veľké Kosihy, ochrana ovzdušia, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy 

9.5. Obec Veľké Kosihy, stavebný úrad, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy 

9.6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 

945 01 Komárno 

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

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

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

 

10. Zoznam dotknutej verejnosti: 

10.1. - 

 

11. Ústne pojednávanie:  

Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. V prípade, ak 

účastník konania o nariadenie ústneho podania nepožiada, Inšpekcia ústne pojednávanie 

nemusí nariadiť, ak § 15 ods. 1 neustanovuje inak. 

 

12. Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté 

prevádzkovateľom: 

 

Základné údaje: 

Údaje identifikujúce prevádzkovateľa  

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  
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Zdôvodnenie  žiadosti 

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 § 3 ods. 3 písm. a)  bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 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 § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 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 maximálnym odberom do 1250 m3/mesiac a do 

15 000 m3/rok.         

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 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 § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 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 § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 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 § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 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 § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona vydanie 

povolenia na uskutočnenie stavby „VEĽKÉ KOSIHY SKLÁDKA ODPADOV - 

4. KAZETA“ 

 

v rozsahu: 

 stavebných objektov: 

 SO 01 Skládkovací priestor – 4. kazeta 

 SO 02 Drenáž 

 SO 03 Odplynenie 

 SO 04 Rekultivácia 

  prevádzkových súborov: 

PS Čerpadlá drenážnych vôd 
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  Umiestnenie stavby: 

  katastrálne územie:  Veľké Kosihy 

 parcelné čísla: 1744/13, 1744/12 (register „C“) – podľa LV č. 758 

účel stavby: inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné 

inžinierske stavby inak neuvedené 

  charakter stavby: trvalá. 

 

Predmetom stavby je rozšírenie kapacít jestvujúcej skládky odpadov vybudovaním 

nových skládkovacích priestorov 4. kazety napojením na jestvujúcu časť 1. kazety, 2. 

kazety a 3. kazety skládky odpadov. Nový záber územia pre rozšírenie 4. kazety 

predstavuje výmeru 4 800 m2 a kapacitu priestorov 4. kazety predstavuje objem 44 800 

m3. Po  naplnení kapacity  4. kazety budú jednotlivé kazety skládky tvoriť jeden celok. 

 

Navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Veľké 

Kosihy – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – 4. kazeta“ a schválená 

rozhodnutím zo zisťovacieho konania č. OU-KN-OSZP-2021/002154-016 zo dňa 11. 03. 

2021. 

 

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. 

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

Hadovce 171, 945 01 Komárno, ASI reg. č. 0623*SP*A2 

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, p. č. 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: 

P. č. 1722 - zastavané plochy a nádvorie, LV 476 - pozemky registra „C“, vlastník Veľké 

Kosihy 

P. č. 1741/4 - trvalé trávnaté porasty, LV 937 - pozemky registra „E“, vlastník Hanák 

Arnošt, Eötvösova 2786/28, 945 01 Komárno 

 P. č. 1741/3 - trvalé porasty LV 476 - pozemky registra „E“, vlastník Veľké Kosihy 

P. č. 1744/14 – ostatná plocha, LV 758 – pozemky registra „C“, vlastník Veľké Kosihy 

P. č. 1744/2 – ostatná plocha, LV 758 – pozemky registra „C“, vlastník Veľké Kosihy 

P. č. 1744/5 – ostatná plocha, LV 758 – pozemky registra „C“, vlastník Veľké Kosihy 

P. č. 1744/7 – zastavaná plocha a nádvorie, LV 758 – pozemky registra „C“, vlastník 

Veľké Kosihy 

P. č. 1744/8 – stavba umelá nádrž, LV 758 – pozemky registra „C“, vlastník Veľké 

Kosihy 

P. č. 1744/9 – stavba požiarna nádrž, LV 758 – pozemky registra „C“, vlastník Veľké 

Kosihy 
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P. č. 1744/10 – stavba vrátnica, LV 758 – pozemky registra „C“, vlastník Veľké Kosihy 

P. č. 1744/11 – stavba váha, LV 758 – pozemky registra „C“, vlastník Veľké Kosihy 

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

P. č. 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. 

Projektované kapacity :   

Kapacita celkom: 183 800 m3  

Kapacita realizovaných kaziet č. 1 a 2.: 80 920 m3 

Kapacita kazety č. 3: 31 700 m3   

Kapacita kazety č. 4: 44 800 m3 

Predpokladaný termín ukončenia činnosti: rok 2026 

 

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

skládky odpadov až do naplánovaného ukončenia - rok 2026. Skládka zabezpečuje 

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

Tôň a  Kližská Nemá  celkom 11 obcí. 

 

 Konštrukcia skládkovacích plôch 4. kazety je navrhnutá nasledovne: 

-  upravené a zhutnené podložie skládky,   

- minerálne tesnenie hr. 600 mm (3x200 mm) kf ≤ 1.10-9 m.s-1 

-  ochranná vrstva – geotextília 800 g.m-2 

- geoelektrický monitorovací systém tesnosti fólie 

-  fóliové tesnenie HDPE hr. 1,5 mm 

-  ochranná vrstva – geotextília 800 g.m-2 

- ochranná vrstva piesku 200 mm 

- drenážna vrstva štrk frakcie 16-32mm, hrúbky 500mm.  

Priestor navrhovanej  časti rozšírenia skládky odpadov sa zemnými prácami upraví do tvaru 

vhodného pre vybudovanie konštrukcie dna a svahov skládky tak, aby boli zabezpečené 

všetky požiadavky výstavby bezpečnej a organizovanej skládky odpadov. 

http://www.sizp.sk/

