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R O Z H O D N U T I E  
 

 

Slovenská inšpekcia ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Košice, 

odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŢP Košice“), ako príslušný orgán 

štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o 

 ţivotné prostredie a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania ţivotného 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 8  a § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ 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 

 

i n t e g r o v a n é  p o v o l e n i e  

 

vydané rozhodnutím IŢP Košice č. 1810/120-OIPK/2004-To/75 009 01 04 zo dňa 18.10.2004 

v  znení zmien  vydaných  rozhodnutiami IŢP Košice č. 122/22-OIPK/2006-To/750090104/ 

z1 zo dňa 31.01.2006 a č. 5197-28427/2008/Hut/750090104/Z2 zo dňa 02.09.2008, ktorým 

bola povolená činnosť v prevádzke: 

   

„Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce“  

094 31  Petrovce 129 

 

prevádzkovateľovi: 

obchodné meno:  OZÓN Hanušovce a.s.  
sídlo:                    094 31  Petrovce 129   

IČO:                    36 450 758 
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Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 

zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ: 

a) v oblasti odpadov 

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c)  bod 8 

zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí  

- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 

   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.  

 

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŢP Košice č. 1810/120-OIPK/2004-To/75 

009 01 04 zo dňa 18.10.2004 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŢP Košice 

č.  22/22-OIPK/2006-To/750090104/z1  zo  dňa  31.01.2006  a  č.  5197-28427/2008/Hut/ 

750090104/Z2 zo dňa 02.09.2008 (ďalej len „integrované povolenie“) sa mení a dopĺňa  

nasledovne: 

 

V časti II. Záväzné podmienky sa kapitola 4 Opatrenia na  zamedzenie vzniku  

odpadov,  poţiadavky  na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov na strane 10 

integrovaného povolenia nahrádza nasledovným znením: 

 

4. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov 

 

1. Prevádzkovateľ je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s týmto 

rozhodnutím. 

 

2. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s vyprodukovanými 

nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŢP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou 

sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg 

odpadov“), uvedenými v Prílohe č. 1   tohto rozhodnutia, ktoré spočíva v ich triedení, 

zhromaţďovaní a dočasnom skladovaní maximálne 1 rok na určených miestach 

v prevádzke, tak ako je uvedené v tomto rozhodnutí, vrátane ich prepravy. 

 

3. Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v Prílohe 

č. 1 tohto rozhodnutia, po dobu troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. 

 

4. Prevádzkovateľ je povinný poţiadať IŢP Košice o predĺţenie súhlasu na nakladanie 

s nebezpečným odpadom najneskôr tri mesiace pred jej uplynutím, ak nedošlo k zmene 

skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu. 
 

5. Prevádzkovateľ je povinný zhromaţďovať oddelene odpady podľa ich druhov 

a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným neţiaducim únikom.  

 

6. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a mnoţstve 

odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení. 

 

7. Prevádzkovateľ môţe skladovať nebezpečné odpady aj v sklade výrobkov a prípravkov 

s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady, 
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pričom nebezpečné odpady musia byť uloţené tak, aby nedošlo k ich zámene.  

8. Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných 

odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady označiť identifikačným 

listom nebezpečného odpadu v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom 

odpadového hospodárstva. 

 

9. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uloţené, musia byť odlíšené 

od zariadení neurčených a nepouţívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, 

opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími 

vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť neţiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik poţiaru, 

výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom 

a zodpovedať poţiadavkám podľa osobitných predpisov. 

 

10. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky 

a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami. Prevádzkovateľ je povinný 

dodrţiavať tieto predpisy. 

 

11. Prevádzkovateľ je povinný zhromaţďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály  

a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, tekuté    

nebezpečné odpady v plechových alebo  plastových sudoch zabezpečených záchytnými 

vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov 

v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch.  

 

12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných 

odpadov prednostne pred ostatnými. 

 

13. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady len osobám oprávneným nakladať 

s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu 

odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv. 

 

14. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných 

odpadov, u dopravcu oprávneného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu 

odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných 

odpadov. 

 

15. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodrţiavať  povinnosti 

ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu 

o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných 

odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách 

sprievodných listoch nebezpečných odpadoch v súlade so všeobecne záväzným 

právnym predpisom odpadového hospodárstva. 

 

16. Prevádzkovateľ  je  povinný, pri vzniku kaţdého nového druhu nebezpečného odpadu 

z technológie výroby, zabezpečiť analýzu jeho vlastností a zloţenia v ustanovenom 

rozsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva a 

určiť jeho zaradenie podľa Katalógu odpadov. 
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17. Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať odpadový olej do povrchových vôd, podzemných vôd, 

kanalizácie a pôdy. 

 

18. Prevádzkovateľ nesmie riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov 

alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú  nebezpečné na účely zníţenia 

koncentrácie škodlivín. 

 

19. Komunálny odpad  vznikajúci  pri  prevádzkovaní  skládky,  zaradený  podľa  Katalógu 

odpadov   pod  katalógovým  číslom  20 03 01 -  zmesový  komunálny  odpad,  

kategória O - ostatný,  bude zneškodňovaný  na  predmetnej  skládke.  

 

20. Prevádzkovateľ je povinný dodrţiavať postupy na nakladanie, zneškodňovanie alebo  

zhodnocovanie odpadov, opatrenia na zníţenie produkovaných odpadov uvedené  

vo svojom  Programe odpadového  hospodárstva, schválenom príslušným orgánom 

štátnej správy odpadového hospodárstva. 

 

21. Prevádzkovateľ  so splaškovými  vodami  bude nakladať  tak, ako je uvedené v bode  

2.2.2  integrovaného povolenia. 

 

22. Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia predloţiť 

Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou návrh 

na nakladanie s nebezpečným odpadom na posúdenie v zmysle § 52 ods. 1 písm. b) a § 

13 ods. 4 písm. l) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

           Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva 

v platnosti v plnom rozsahu.  

 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

IŢP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. 

z. o štátnej správe starostlivosti o ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) a § 8 ods. 2 písm. c) bod 

8 a § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 v spojení s § 8 ods. 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, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke Skládka odpadov Hanušovce – 

Petrovce, na základe ţiadosti prevádzkovateľa OZÓN Hanušovce a.s., 094 31  Petrovce 

129, doručenej na IŢP Košice dňa 10.12.2009. 

 

Predmetom predloţenej ţiadosti prevádzkovateľa o zmenu integrovaného povolenia 

je udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 

zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečným 

odpadom podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ z dôvodu zániku 

platnosti súhlasu vydaného Obvodným úradom ţivotného prostredia vo Vranove nad 
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Topľou č.  2001/43808/KB zo dňa 11.02.2002 v znení zmeny vydanej ObÚŢP Vranov nad 

Topľou rozhodnutím č. 2007/01129-04KB zo dňa 23.10.2007.  

 

Ţiadateľ k vydaniu zmeny integrovaného povolenia okrem ţiadosti predloţil: 

- výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, Oddiel Sa, vloţka č.: 10039/P, 

- opatrenia pre prípad havárie, 

- zmluvu o poskytovaní sluţieb č. 40/1000/2010 uzatvorenú medzi Ekologickými 

sluţbami, s.r.o. a spoločnosťou OZÓN Hanušovce, a.s., 

- zmluvu o dielo uzatvorenú medzi OZÓN Hanušovce a.s. a KONZEKO spol. s.r.o., 

Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce. 

 

Dňom doručenia písomného vyhotovenia ţiadosti o zmenu integrovaného povolenia  

na IŢP Košice bolo začaté správne konanie v súlade ustanoveniami § 12 zákona 

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. Vzhľadom k tomu, ţe predmetom ţiadosti o vydanie zmeny 

integrovaného povolenia nebola zmena v činnosti prevádzky, IŢP Košice správny poplatok 

podľa Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov nevybral. 

 

IŢP Košice predmetnú ţiadosť 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 

účastníka konania OZÓN Hanušovce a.s., 094 31  Petrovce 129, listom č. 10411-

1312/57/2010/Hut zo dňa 19.01.2010 a dotknuté orgány Obvodný úrad  ţivotného 

prostredia, štátnu správu odpadového hospodárstva (ŠSOH), Nám. slobody  5, 093 01 

Vranov nad Topľou a Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, 093 17 

Vranov nad Topľou listom č. 10411-1132/57/2010/Hut zo dňa 19.01.2010 o začatí konania.  

 

IŢP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ 

určil na vyjadrenie známemu účastníkovi konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. 

Vzhľadom k tomu, ţe navrhovaná zmena nemá charakter  zmeny v činnosti prevádzky 

podľa  § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŢP Košice upustil v súlade s  § 22  ods. 

5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ od  zverejnenia podanej ţiadosti aj od ústneho 

pojednávania.  

 

Dňa 11.02.2010 bolo na IŢP Košice doručené vyjadrenie Obvodného úradu ţivotného 

prostredia Vranov nad Topľou, ŠSOH,  Nám. slobody  5, 093 01 Vranov nad Topľou listom 

č. 2010/00313-02/KB zo dňa 01.02.2010, v ktorom bolo uvedené, aby IŢP Košice neudelil 

súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom pre nebezpečný odpad katalógové číslo 

20 01 21 ţiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť. 

IŢP Košice vyhovel poţiadavke Obvodného úradu ţivotného prostredia, ŠSOH 

a neudelil súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom pre nebezpečný odpad katalógové 

číslo 20 01 21 ţiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, pretoţe uvedený odpad patrí do 

skupiny komunálnych odpadov. Uvedený odpad môţe účastník konania zaradiť pod  

katalógovým číslom  16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako 

uvedené v 16 02 09 aţ 16  02 12, N.  
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Dňa 04.03.2010 bolo doručené stanovisko Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou listom 

č. HŢP/PPL/00131/10/000634 zo dňa 25.02.2010, v ktorom bolo uvedené, ţe z hľadiska 

ochrany zdravia ľudí nebude mať nakladanie s nebezpečnými odpadmi na skládke odpadov 

Hanušovce – Petrovce negatívny vplyv na ţivotné prostredie a zdravie ľudí pri takej 

manipulácii s nebezpečným odpadom, ktorá bude v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a tieţ v súlade s NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách pri pouţívaní pracovných prostriedkov. Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva upozornil na povinnosť vyplývajúcu prevádzkovateľovi predmetnej skládky 

odpadov z § 52 ods. 1 písm. b) a § 13 ods. 4 písm. l) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

IŢP Košice uvedenú pripomienku zapracoval do bodu 4.22 časť II. integrovaného 

povolenia. 

 

 Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 zákona                   

č. 245/2003  Z. z. o IPKZ bolo konanie : 

a) v oblasti odpadov  

- o udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8  ods. 2  písm. 

c)   bod 8  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

b)  v oblasti ochrany zdravia ľudí  

- o posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 

 4    zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.  

        

IŢP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloţenej ţiadosti a vyjadrení 

dotknutých orgánov zistil, ţe povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia 

prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany ţivotného prostredia podľa 

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 moţno podať na Slovenskú 

inšpekciu ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného 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 môţe byť preskúmaná súdom. 

 

 

 

 

 Mgr. Jozef Gornaľ  

                                                                                                  riaditeľ inšpektorátu 
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Doručuje sa: 

Ozón Hanušovce a.s., 094 31  Petrovce 129 

 

Na vedomie:    

1. Obvodný úrad ţivotného prostredia, ŠSOH,  Nám. slobody  5, 093 01 Vranov nad 

Topľou 

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou                                                              
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Príloha č. 1   

 

Zoznam nebezpečných odpadov (odpady kategórie N) podľa vyhlášky MŢP SR č.284/2001 

Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, s ktorými môţe 

prevádzkovateľ v prevádzke Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce nakladať: 

 
 

P. 

č. 

Katalógové číslo odpadu/ názov druhu 

odpadu/kategória odpadu 

 

 

Miesto vzniku 

odpadu 

 

Max. 

mnoţstvo 

odpadu 

v tonách 

za rok 

 

 

Spôsob nakladania 

s odpadom 

 

1 

Kat. číslo: 13 01 10  
Názov: nechlórované minerálne 

hydraulické oleje 
Kategória odpadu: N 

Skládka odpadov 

Hanušovce – Petrovce 

  0,350 t 

Odpad je zhromaţďovaný 

v sklade nebezpečných 

odpadov (ďalej len „NO“) 

a je zneškodňovaný na 

základe právoplatnej zmluvy 

prostredníctvom osoby 

oprávnenej nakladať 

s predmetnými odpadmi 

podľa zákona č. 223/2001        

Z. z. o odpadoch. 
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Kat. číslo: 13 02 05 

Názov: nechlórované minerálne 

motorové, prevodové a mazacie oleje 
Kategória odpadu: N 
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Kat. číslo: 13 02 06 

Názov: syntetické motorové, prevodové 

a mazacie oleje 

 Kategória odpadu: N 
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Kat. číslo: 15 01 10 

Názov: obaly obsahujúce zvyšky 

nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami  

Kategória odpadu: N 
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Kat. číslo: 15 02 02 

Názov: absorbenty, filtračné materiály 

vrátane olejových filtrov inak  

nešpecifikovaných, handry na čistenie, 

ochranné odevy kontaminované 

nebezpečnými látkami  

Kategória odpadu: N 
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Kat. číslo: 16 01 07 

Názov: olejové filtre 

Kategória odpadu: N 
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Kat. číslo: 16 01 14 

 Názov: nemrznúce kvapaliny 

obsahujúce   nebezpečné látky 

Kategória odpadu: N 
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Kat. číslo: 16 06 01 

Názov: olovené batérie 

Kategória odpadu: N 
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Kat. číslo: 16 02 13 

Názov: vyradené zariadenia obsahujúce 

nebezpečné časti, iné ako uvedené v                  

16 02 09 aţ 16 02 12 

Kategória odpadu: N 

0,005 t 
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Kat. číslo: 19 07 02 

Názov: priesaková kvapalina zo skládky 

odpadov obsahujúca nebezpečné látky     
Kategória odpadu: N 

1000 t 

 

 

 

 


