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PREDMET: NÁVRH NA OBSTARANIE ZMENY

ÚZEMNÉHO PLÁNU V LOKALITE KÚDELNÍK

Predkladá: Ing. Jela Bednárová. prednostka i%IsÚ

Spracoval(i): Ing. arch. Teodor Štubňa. vedúci oddelenia ÚPaSP

Ing. Anna da Cruz. samostatná odborná referentka

Brantner Nova s.r.o.. Sadová 13. Spišská Nová Ves

PrizvanýQ): Brant cr Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves.

Podpisy:

Návrh na uznesen e:
Mestské zastupitef tvo v Spišskej Novej Vsi

bene na vedomie
ínformáciu spoločnosti Brzmtner Nova. s.r.o. o zámerc rozšírcnia Regioná]nej skládky

odpadov Kúdelník II. Spišská Nová Ves o4. a 5. etapu

súhlasí
a) s obstaraním zmeny územného plánu v lokalite Kúdelník za účelom rozširenia

kapacity eKistujúcej skládky. všetkv náklady s trn spojené uhradí investor:
Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves.

b) s rozšírením Regionálnej skládky odpadov Kúdelnik 11. Spišská Nová Ves o 4.
a 5. etapu.



MsZ:13. 7. 2017                                                             K bodu rokovania č. 10 

2 
 

Informácia o zámere rozšírenia  

Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. Spišská Nová Ves  

Návrh na zmenu územného plánu v lokalite Kúdelník 

 

 Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o., od roku 1996 prevádzkuje Regionálnu skládku 
odpadov Kúdelník II. Spišská Nová Ves, na ktorej je  ukladaný prevažne komunálny odpad 
(KO) a je zaradená do triedy skládok na odpad, ktorý nie je nebezpečný.  

 V roku 1994 boli projektom Zadanie stavby –Skládka KO Kúdelník II. navrhnuté tri 
etapy výstavby skládky , pričom celková kapacita bola prepočítaná na 1 100 00 m3 KO.  

1. etapa skládky  
začiatok skládkovania   11/1996 
objem     250 000 m3 

 
2. etapa skládky  

začiatok skládkovania   11/2005 
objem     434  000 m3 

 
3. etapa skládky  

začiatok skládkovania   08/2014 
objem     333 210 m3 

V posledných rokoch skládkovania došlo k nárastu množstva ukladaných odpadov. Na 
skládke sa zneškodňuje viac ako 60 000 t/rok KO a skládka slúži pre cca 250 000 obyvateľov 
regiónu Spiš.  

Z analýzy ročných množstiev uloženého odpadu na skládke a z geodetického zamerania 
skládky k termínu 1. 1. 2016 bola voľná kapacita       268 312 m3 

Zavezenie skládky za rok 2016            44 300 m3 

Voľná kapacita k 1. 1. 2017      224 012 m3  

Za predpokladu ročného zavážania skládky KO 50 000 m3/rok  bude životnosť 
skládky do 1. 1. 2022.  

 

Základná podnikateľská úloha spoločnosti Brantner Nova, s.r.o. je v termíne 
od 04/2017 do 12/2021 realizovať rozšírenie jestvujúcej Regionálnej skládky odpadov 
Kúdelník II. Spišská Nová Ves o 4. a 5. etapu skládkovania.  
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Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. je stabilizačným prvkom pre zachovanie 
trvale udržateľného rozvoja odpadového hospodárstva obcí a miest, vrátane 
separovaného zberu.  

Motivujúcim ekonomickým prvkom zneškodňovania KO a ďalších odpadov 
a bonusom pre obce a mestá nášho regiónu oproti iným skládkam je jednotková cena 
za 1 tonu uloženého odpadu. Na Regionálnej skládke odpadov Kúdelník II. je dlhodobo 
najnižšia cena a to v objeme 20,40 EUR/t.  

Iné skládky na nie nebezpečný odpad (NNO) majú podstatne vyššie ceny a to 
v rozmedzí 35 – 60 EUR/t. Napríklad Spaľovňa KOSIT v Košiciach má cenu 72 EUR/t.  

Prevádzkovanie Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. v katastri mesta Spišská 
Nová Ves prináša pre mesto a jeho občanov niekoľko výhod. Jednak je to nízka cena za 
zneškodňovanie odpadov, ale zároveň blízkosť skládky nenavyšuje náklady na dopravu na 
zneškodnenie odpadov. Zároveň Mesto Spišská Nová Ves, nakoľko na jeho území je 
skládka, má príjem z poplatku za uloženie odpadov, čo predstavuje ročne až cca 
250 000,- EUR. 

Pre navrhovanie rozšírenia skládky o 4. a 5. etapu sa využije celá infraštruktúra 
súčasnej jestvujúcej skládky. Jedná sa o objekty:  

- objekty prevádzkového dvora – prevádzková budova, sociálne zariadenia, mostová 
váha, garáže, sklad PHM, jímka odpadovej vody, manipulačné plochy, 

- akumulačná nádrž a čiastočne zariadenie pre recykláciu priesakových kvapalín, 
- zdroj vody a vodovod, 
- prípojka elektrickej energie a elektrorozvody, 
- prístupová komunikácia a vnútorné komunikácie, 
- oplotenie a jestvujúci vstup do skládky.  

 

Technické údaje pre rozšírenie skládky:  

- kapacita 4.etapa   600 000 m3 
- plocha rozšírenia     39 500 m2 

 
Po zaplnení 4. etapy skládky bude možné pokračovať rozšírením – 5. etapou, ktorá vznikne 
prepojením 2., 3. a 4. etapy skládkovania. 

- kapacita 5. etapa    360 000 m3 
- plocha rozšírenia       5 280 m2 

 
Životnosť rozšírenia skládky pre 4. a 5. etapu (960 000 – 1 000 000 m3 skládkovacieho 
objemu) pri zavážaní skládky cca 50 000 m3/rok bude:  

pre 4. etapu samostatne (600 000 m3)  cca 12 rokov t.j. do roku 2034 

pre 4. a 5. etapu (cca 1 mil. m3)   cca 20 rokov t.j. do roku 2042 
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Obrázok č. 1  dáva prehľad o jestvujúcej skládke odpadov za etapy skládkovania 1.etapa, 
2.etapa a 3.etapa, a tiež o zámere na rozšírenie skládky o etapy č. 4 a č. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.2: Vzorové priečne rezy 
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Povoľovanie stavby z hľadiska stavebného (Zákon IPKZ) predstavuje 2 stupne : 
- územné konanie  
- stavebné konanie.  

 

Dokumentácie pre prípravu stavby rozšírenia skládky sú:  

a) Investičný zámer skládky 
b) Dokumentácia E.I.A. 

- Zámer činnosti – dokumentácia pre zisťovacie konanie  
- Hodnotiaca správa – dokumentácia E.I.A. pre povinné hodnotenie 

 

Projektové dokumentácie:  

c) Dokumentácia pre územné konanie  
d) Projekt stavby pre stavebné konanie  
e) Projekt stavby pre realizáciu stavby 
f) Dokumentácia skutočného vyhodnotenia stavby 
g) Iné doplňujúce dokumentácie.  

 

 Opodstatnenosť rozšírenia prevádzky Regionálnej skládky na zvyškový odpad 
Kúdelník II. v komunálnej sfére bude pre zabezpečovanie odpadového hospodárstva 
neopomenuteľný a podmienky jej dosiahnuteľnosti, resp. zabezpečenia uloženia zvyškov 
zmesného odpadu po úprave, môžu výrazne ovplyvniť celkovú cenotvorbu nakladania 
s odpadmi.  

Projekt je v súlade s opatrením 5. 3 Zlepšenie environmentálnej infraštruktúry 
rozvojového programu č. 4. Zelené mesto a je priamym pokračovaním jeho opatrenia 5.3.7 
Rozšíriť Regionálnu skládku odpadov Kúdelník II. v Spišskej Novej Vsi vybudovaním 
3. etapy. 

Proces prípravy a realizácie rozšírenia Regionálnej skládky zvyškového odpadu 
Kúdelník II. musí byť integrovaný do stratégie odpadového hospodárstva mesta Spišská 
Nová Ves, regiónu Spiš a okolie a Združenia SEZO- Spiš . Taktiež integrovaný do plánov 
odpadového hospodárstva na všetkých stupňoch POH:  

- na úrovni dotknutých obcí a miest regiónu Spiš 
- na úrovni Košického a Prešovského kraja 
- na úrovni POH SR.  

 
Ako jeden z prvých krokov, aby tento zámer rozšírenia skládky bol realizovaný, je 

potrebné zmeniť územný plán v lokalite Kúdelník, tak ako je to znázornené v priloženej 
situácii rozšírenia skládky (obr. 3, obr. 4). 
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Obr. 3. Situácia rozšírenia Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci územnoplánovacieho rozdelenia územia sú pozemky, na ktorých je 
navrhované rozšírenie regionálnej skládky odpadov Kúdelník II., súčasťou súboru funkčných 
plôch 2 – Roveň. Tento súbor reprezentuje východnú časť katastrálneho územia, s prioritným 
intenzívnym poľnohospodárskym využitím. Parcely susedia s existujúcou riadenou skládkou 
komunálneho odpadu Kúdelník II., s potrebou výhľadovej rekultivácie.  

Z hľadiska funkčného využitia patria tieto pozemky čiastočne do navrhovanej 
funkčnej plochy 14 – zeleň hospodárskeho zázemia sídla, významná ekostabilizačná, 
líniová, ochranná, izolačná a sprievodná zeleň a čiastočne do plochy 2b – pôdy 
hospodársky využívané formou trvalých trávnych porastov (lúky, pasienky) (Obr. 4) 

V lokalite, kde sa predmetné parcely nachádzajú, sa vyskytujú spoločenstvá 
biotopov, ktoré sa považujú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva 
zákon č. 543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov za biotopy 
európskeho významu - Tr5 Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty a Lk1 – Nížinné 
a podhorské kosné lúky. 



MsZ:13. 7. 2017                                                             K bodu rokovania č. 10 

7 
 

Obr. 4 Kópia z ÚPN mesta Spišská Nová Ves v predmetnej lokalite s vyznačením 
navrhovaného umiestnenia rozšírenia skládky o 4. etapu a 5. etapu 

 

 

  

 

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. pripravuje územno-plánovaciu dokumentáciu na 
vlastné finančné náklady a žiada mesto Spišská Nová Ves o podporu pri zmene územného 
plánu mesta. 


