SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo 5197-28427/2008/Hut/750090104/Z2

Košice 02.09.2008

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. c)
bod 1 a bod 7 zákona v spojení s § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe
vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov
mení a dopĺňa
integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1810/120-OIPK/2004-To/75 009 01 04
zo dňa 18.10.2004 v znení zmeny vydanej rozhodnutím IŽP Košice č. 122/22-OIPK/2006To/750090104/z1 zo dňa 31.01.2006 ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke
„Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce“
prevádzkovateľovi:
Obchodné meno:
Sídlo
IČO:

OZÓN Hanušovce, a. s.
094 31 Petrovce 129
36 450 758

na činnosť kategorizovanú v zozname priemyselných činnosti v prílohe č. 1 k zákonu
č. 245/2003 o IPKZ pod bodom 5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň
alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné
odpady a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zaradenú v skupine NOSE-P 109.06.
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Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 písm. c)
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:
-

udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa
§ 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1810/120-OIPK/2004To/75 009 01 04 zo dňa 18.10.2004 v znení zmeny vydanej rozhodnutím IŽP Košice č. 122/22OIPK/2006-To/750090104/z1 zo dňa 31.01.2006 (ďalej len „integrované povolenie“) sa mení
a dopĺňa nasledovne:
V časti II. Záväzné podmienky sa podmienka 1.2.26 na strane 7 integrovaného povolenia
nahrádza týmto nasledovným znením:
1.2.26 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade s prevádzkovým
poriadkom vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu
odpadového hospodárstva, schváleným týmto rozhodnutím a v súlade so schválenou
projektovou dokumentáciou.
V časti II. Záväzné podmienky sa podmienky 9.2.3 a 9.3.1 na strane 12 integrovaného
povolenia nahrádzajú týmto nasledovným znením:
9.2.3. Pri meraní zložiek skládkového plynu budú stanovené objemové koncentrácie:
CH4, CO2, O2, H2S, NH3, H2.
9.3.1 Monitorovanie (kontrola kvality) podzemných vôd bude uskutočňované podľa
nasledujúcej tabuľky:
Ukazovatele
Frekvencia
znečistenia
teplota vody, farba, 1 x za 3 mesiace
zápach, zákal, pH,
vodivosť, CHSKMn,
As, Cr+6, Pb, Hg,
NEL, SO42-, kyanidy,
amónne ióny
Úroveň hladiny vody

1 x za 3 mesiace

Podmienky merania Metódy analýzy
Technika
1), 2)
Určené
akreditovaným
laboratóriom

1), 2)

Určené
akreditovaným
laboratóriom

1) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom
2) Vzorky podzemných vôd budú odoberané z monitorovacích vrtov K-1, K-2 a K-3 zo skládky odpadov.
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V časti II. Záväzné podmienky sa podmienka 9.4.1 na strane 13 integrovaného povolenia
nahrádza týmto nasledovným znením:
9.4.1 Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny bude uskutočňované tak, ako je to
uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Ukazovatele
Frekvencia
Podmienky merania Metódy analýzy
znečistenia
Technika
teplota vody, farba, 1 x za 3 mesiace
3), 4)
Určené
zápach, zákal, pH, (4 x za rok)
akreditovaným
vodivosť, CHSKMn,
laboratóriom
+6
As, Cr , Pb, Hg,
NEL, SO42-, kyanidy,
amónne ióny
Úroveň hladiny
1 x za týždeň
vizuálne
prevádzkovateľom
3) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom
4) Vzorky priesakových kvapalín budú odoberané z drenážnej šachty pred akumulačnou nádržou

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1810/120-OIPK/2004To/750090104 zo dňa 18.10.2004 v znení zmeny vydanej rozhodnutím IŽP Košice
č. 122/22-OIPK/2006-To/750090104/z1 zo dňa 31.01.2006 s výnimkou zmien uvedených
v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. c)
bod 1 a bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP
Košice č. 1810/120-OIPK/2004-To/75 009 01 04 zo dňa 18.10.2004 v znení zmeny vydanej
rozhodnutím IŽP Košice č. 122/22-OIPK/2006-To/750090104/z1 zo dňa 31.01.2006, ktorým
bola povolená činnosť v prevádzke Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce na základe
žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 01.04.2008.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade ustanoveniami § 12 zákona č. 245/2003
Z. z. o IPKZ. Vzhľadom k tomu, že predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného
povolenia nebola podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice správny poplatok podľa
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Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov nevybral.
IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona o IPKZ posúdil a v súlade
s ustanoveniami § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa
a dotknutý orgán štátnej správy o začatí konania listom č. 5197-15014/57/2008/Hut zo dňa
02.05.2008.
IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ
určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutému orgánu 30 dňovú lehotu.
Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou, štátna správa odpadového
hospodárstva a štátna správa ochrany vôd, Námestie Slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
ako dotknuté orgány štátnej správy sa vyjadrili k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
listom č. 2008/00682-02/KB zo dňa 19.05.2008 a listom č. 2008/00683-2/MS zo dňa
26.05.2008, pričom k vydaniu zmeny integrovaného povolenia nemali pripomienky
a námietky. Účastník konania, prevádzkovateľ skládky odpadov, sa v stanovenej lehote
nevyjadril k oznámeniu o začatí konania.
Predmetom predloženej žiadosti prevádzkovateľa o zmenu integrovaného povolenia
bolo udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov s názvom „Prevádzkový poriadok skládky odpadov Hanušovce nad Topľou –
Petrovce“, ktorý bol vypracovaný v máji 2008 a udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z.
z. o IPKZ, z dôvodu zmeny podmienok monitorovania skládky odpadov, zrušenia vybraných
ukazovateľov monitoringu kvality vôd a zrušenie monitoringu zložiek skládkového plynu
(S-2 a H2), ktoré na základe vykonaného monitoringu vykazovali minimálne hodnoty, t.j. pod
prahovou citlivosťou meracích zariadení.
Pri podzemných, povrchových vodách a priesakovej kvapaline prevádzkovateľ požiadal
v monitoringu nahradiť ukazovateľ S-2 ukazovateľom CN-, na základe vykonanej nultej
analýzy vykonanej pred uvedením skládky odpadov do prevádzky. IŽP Košice vyhovel
žiadosti prevádzkovateľa a zmenil monitoring podzemných vôd a priesakovej kvapaliny tak,
ako je uvedené v bodoch 9.3.1 a 9.4.1 tohto rozhodnutia.
IŽP Košice doplnil a zmenil podmienku povolenia 9.3.1 Monitorovanie (kontrola
kvality) podzemných vôd a povrchových vôd časť II. integrovaného povolenia tým, že zrušil
vykonávanie monitoringu povrchových vôd, nakoľko na skládke odpadov nie sú prítomné
povrchové vody.
Prevádzkovateľ požiadal o zmenu podmienky 9.2.3. časť II. integrovaného povolenia,
ktorá sa týkala vyňatia vodíka ako monitorovanej zložky skládkového plynu, nakoľko objem
H2 v skládkovom plyne bol na hranici merateľnosti. IŽP Košice nevyhovel prevádzkovateľovi
v tomto bode žiadosti, nakoľko monitorovanie skládkového plynu musí byť reprezentačné pre
každú časť skládky odpadov. Prevádzkovateľ je naďalej povinný merať vodík v skládkovom
plyne. Spoločnosť OZÓN Hanušovce, a. s. taktiež požiadala o doplnenie monitoringu
skládkového plynu o NH3. IŽP Košice na základe uvedeného uložil prevádzkovateľovi
povinnosť monitoringu NH3 v skládkovom plyne.
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Vzhľadom k tomu, že navrhovaná zmena nemá charakter podstatnej zmeny podľa § 8
ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 22
ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia podanej žiadosti a od ústneho
pojednávania.
Súčasťou zmeny vydaného integrovaného povolenia činností prevádzky boli konania
podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:
c) v oblasti odpadov
- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa
§ 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a stanoviska
dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky
neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia
písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po
vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť,
jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu
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Doručuje sa:
1. Ozón Hanušovce a.s., 094 31 Petrovce 129
Po nadobudnutí právoplatnosti:
1. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOH, Nám. slobody 5, 093 01 Vranov nad
Topľou
2. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOV, Nám. slobody 5, 093 01 Vranov nad
Topľou

