SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát ţivotného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 10664-30777/2010/Hut,Mer/750090104/Z4

Košice 21.10.2010

ROZHODNUTIE
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. a)
bod 1, § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 bod 3 a bod 6, § 8 ods. 2 písm. c) bod 6 a bod 10, § 8 ods. 2
písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v spojení s § 8 ods. 7 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 v spojení s § 68 ods. 1 stavebného zákona na základe
konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)
mení a dopĺňa
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. 122/22-OIPK/2006-To/750090104/z1
zo dňa 31.01.2006, č. 5197-28427/2008/Hut/750090104/Z2 zo dňa 02.09.2008 a č. 104118080/2010/Hut/750090104/Z3 zo dňa 08.10.2010 (ďalej len „integrované povolenie“), 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 podstatnej zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je
podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:
a) v oblasti ochrany ovzdušia
- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolenie stavieb malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ,
b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
- udelenie súhlasu na uskutočnenie, stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností,
ktoré môţu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b)
bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- povolenie uskutočniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa § 8 ods. 2
písm. b) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti odpadov
- udelenie súhlasu na uzavretie II. etapy skládky odpadov a na vykonanie jej rekultivácie
podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva
podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
d) v oblasti ochrany prírody a krajiny
- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h)
bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
e) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE
NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE III.
ETAPA“, ktorej
súčasťou je aj zmena stavby „Skládka TKO Hanušovce – Petrovce – II. etapa“ pred jej
dokončením podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

a) Povoľuje uskutočnenie stavby
„SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE –
PETROVCE III. ETAPA“
umiestnenej na pozemkoch parc. č. 406/1, 406/2, 406/5, 408/3, 408/10, 408/7, 408/9
v katastrálnom území Petrovce, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 348 zo dňa
23.04.2010, vydaného Správou katastra Vranov nad Topľou vo vlastníctve spoločnosti
OZÓN Hanušovce a.s., 094 31 Petrovce 129, IČO: 36 450 758 (ďalej len „stavebník“),
stavebníkovi:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:

OZÓN Hanušovce a.s.
094 31 Petrovce 129
36 450 758
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Obec Petrovce, 094 321 Petrovce vydala pod č. 94/2008-0004 zo dňa 11.07.2008
rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka odpadov na nie nebezpečný odpad Hanušovce
nad Topľou III. etapa“ a vyjadrenia č. 167/2010 zo dňa 11.05.2010 a č. 190/2010, z ktorých
vyplýva, ţe obec Petrovce súhlasí so začlenením prevádzkových súborov PS 01 Čerpacia
stanica, PS 02 Akumulačné nádrţe a stavebného objektu SO Uzavretie a rekultivácia skládky
odpadov na nie nebezpečný odpad Hanušovce – Petrovce do objektovej skladby navrhovanej
stavby.
Stavba „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE
– PETROVCE III. ETAPA“ sa podľa predloţenej projektovej dokumentácie overenej
v tomto konaní člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa
týmto rozhodnutím povoľuje:
Stavebné objekty:
SO 01 KAZETA III.
SO 02 DRENÁŢ KONTAMINOVANÝCH VÔD
SO 03 POSTREKOVÝ VODOVOD
SO 04 BIOPLYN
SO 05 ČERPACIA STANICA
SO 06 AKUMULAČNÉ NÁDRŢE
SO 07 OPLOTENIE
SO 08 NN PRÍPOJKA
SO UZAVRETIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ
ODPAD HANUŠOVCE - PETROVCE
Prevádzkové súbory:
PS 01 ČERPACIA STANICA
PS 02 AKUMULAČNÉ NÁDRŢE
Súčasťou stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE
– PETROVCE III. ETAPA“ je aj zmena stavby „Skládka TKO Hanušovce – Petrovce – II.
etapa“ pred jej dokončením, spočívajúca v zmene spôsobu riešenia uzavretia a rekultivácie
stavby „Skládka TKO Hanušovce – Petrovce – II. etapa“ so zohľadnením realizácie III. etapy
skládky odpadov.
Súčasťou stavebného objektu SO 01 Kazeta III. vyššie uvedenej stavby je aj účelová
komunikácia, o ktorej povolenie poţiadal prevádzkovateľ – stavebník obec Petrovce, miestne
a vecne príslušný stavebný úrad, ţiadosťou zo dňa 09.06.2010 zaevidovanou pod č. 190/2010.
Účelom uskutočnenia stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ
ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“ je zvýšiť kapacitu jestvujúcej
prevádzky „Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce“ slúţiacej na zneškodňovanie nie
nebezpečných odpadov skládkovaním.
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Podmienky na uskutočnenie stavby:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej autorizovanými
stavebnými inţiniermi Ing. Klárou Prevuţňákovou, č. osvedčenia 1172*Z*2-2,
Ing. Petrom Borodáčom, č. osvedčenia 0600*A*3-1, Ing. Petrom Ţarnovským,
č. osvedčenia 4539*Z*A2 a špecialistom poţiarnej ochrany Ľubicou Palšovou, overenej
v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka
a Obec Petrovce. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez
predchádzajúceho povolenia IŢP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby
oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať
geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických
a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou
projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných
a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný
zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne
oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou
polohou podzemného vedenia.
4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä
zabezpečiť, aby stavenisko:
a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môţe dôjsť k ohrozeniu
ţivota alebo zdravia,
b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz
zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a poţiarnej
ochrany,
c) umoţňovalo bezpečné uloţenie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov
a umiestnenie zariadenia staveniska,
d) umoţňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí
na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana ţivotného prostredia podľa osobitných
predpisov.
5. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcou komunikáciou.
6. Stavba bude napojená na jestvujúci rozvod elektrickej energie z hlavného rozvádzača
HR, v ktorom bude osadený istič typu BC 160.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môţe ju uskutočňovať len právnická osoba alebo
fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov
a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne
oznámiť na IŢP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne
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predloţiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáţe, ţe má
zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŢP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní
odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu
na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
a) označenie stavby,
b) označenie stavebníka,
c) označenie dodávateľa stavby,
d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
e) termín začatia a ukončenia stavby,
f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodrţiavať predpisy týkajúce sa
bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb.
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách
na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu
na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní
stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môţe na výstavbu pouţiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona
iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z.
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na pouţitie v stavbe
na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej ţivotnosti
stavby zaručená jej poţadovaná mechanická pevnosť a stabilita, poţiarna bezpečnosť,
hygienické poţiadavky, ochrana zdravia a ţivotného prostredia a bezpečnosť pri uţívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodrţiavať ustanovenia § 48 aţ § 53
stavebného zákona o všeobecných technických poţiadavkách na uskutočňovanie stavieb
a príslušné ustanovenia vyhlášky MŢP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických poţiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických poţiadavkách na stavby uţívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie (ďalej len vyhláška „MŢP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských
technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené
nečistôt.
15. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach
zabezpečiť dodrţiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodrţiavať ustanovenia
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd
a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so
škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami.
17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby
overená IŢP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon
štátneho staveného dohľadu.
18. Stavebník je povinný umoţniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných
znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je
povinný bezodkladne ohlásiť IŢP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť
a ţivoty či zdravie osôb.
19. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka aţ do skončenia stavebných
prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôleţité údaje o stavebných
prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
20. Stavebník je povinný stavbu „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD
HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“ dokončiť do 31.12.2014, okrem stavebného
objektu UZAVRETIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV NA NIE
NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE - PETROVCE, ktorý je povinný stavebník
dokončiť v termíne do 31.12.2016 pre II. etapu a do 30.12.2030 pre III. etapu prevádzky
Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce.
21. Stavebník je povinný v zmysle záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu
Prešov č. PO-10/2/2103-02/6127/Ha zo dňa 4. augusta pri uskutočňovaní stavby
dodrţať nasledovné podmienky:
- v zmysle § 40 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení
neskorších predpisov a § 127 stavebného zákona oznámiť kaţdý archeologický nález
Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález
nepoškodil alebo nezničil,
- začiatok stavebných prác oznámiť v predstihu dvoch týţdňov Krajskému
pamiatkovému úradu Prešov.
22. Pri realizácii stavby je stavebník
povinný v zmysle záväzného stanoviska
Obvodného lesného úradu vo Vranove nad Topľou č. 2010/00456-1 zo dňa
24.06.2010 dodrţať podmienky uvedené v súhlase správcu lesných pozemkov –
Lesov SR, š. p. č. 1208/1202010 zo dňa 21.06.2010 a to najmä:
- dodrţať ustanovenia zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
- stavbou neporušiť integritu lesných pozemkov,
- stavba v súčasnosti ani v budúcnosti nesmie obmedziť prevádzku hospodárskej
činnosti správcovskej organizácie a vlastníkov okolitých lesných nehnuteľností,
- vzhľadom na situovanie stavby správca lesných pozemkov neručí za jej poškodenie
pádom stromov,
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-

stavebník nemôţe v budúcnosti poţadovať úpravy na lesnom pôdnom fonde z dôvodu
existencie stavby.

23. Stavebník je povinný k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby
„SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE –
PETROVCE III. ETAPA“ doloţiť kolaudačné rozhodnutie, ktorým bude povolené
uţívanie časti stavebného objektu SO 01 KAZETA III – účelovej komunikácie, ktorá
je súčasťou stavby.
24. Dokončenú stavbu alebo jej časť môţe stavebník v súlade s ustanoveniami
stavebného zákona uţívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného IŢP
Košice, ktorým bude povolené uţívanie stavby alebo jej časti na základe písomného
návrhu stavebníka.
25. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby alebo jej časti, stavebník
uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej
dokumentácii stavby overenej IŢP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí doklady
podľa § 17 ods. 2 vyhlášky MŢP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŢP SR č. 453/2000 Z. z.) a:
a) stavebný denník,
b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. skúšky miery zhutnenia
minerálneho tesnenia, skúšky zvarov, skúšky tesnosti fólie, odborné prehliadky
a skúšky elektrických zariadení, skúšky tesnosti akumulačnej nádrţe priesakových
kvapalín a čerpacej stanice a pod.),
d) doklady o overení poţadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení
technických poţiadaviek na novoinštalované a pouţité výrobky, ktoré sú určenými
výrobkami
podľa vyhlášky MŢP SR 264/1999 Z. z., nariadenia vlády
č. 576/2001 Z. z. a nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov,
e) certifikáty preukázania zhody pouţitých materiálov a zabudovaných
stavebných výrobkov, prípadne technické osvedčenia podľa zákona NR SR
č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami
alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa
aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
f) doklady o spôsobe zneškodnenia odpadov vzniknutých stavebnou činnosťou
pri uskutočňovaní stavby,
g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti
„Podmienky na uskutočnenie stavby“,
h) doklad o predloţení aktualizovaného „Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie
vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok
do ţivotného prostredia a na postup v prípade ich úniku“ na schválenie na
Slovenskú inšpekciu ţivotného prostredia, odbor inšpekcie ochrany vôd.
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26. Najneskôr k ústnemu pojednávaniu vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia
stavebník predloţí ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŢP SR
č. 453/2000 Z. z.
27. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť.
Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou „SKLÁDKA ODPADOV
NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD
HANUŠOVCE – PETROVCE III.
ETAPA“ do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:
Námietkam účastníka stavebného konania Urbárska spoločnosť – Pozemkové
spoločenstvo, 094 31 Petrovce IŢP Košice nevyhovuje. Ostatní účastníci stavebného konania
nevzniesli ţiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „SKLÁDKA ODPADOV
NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“.
Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1,
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
b)
Udeľuje súhlas na uzavretie a vykonanie rekultivácie časti skládky odpadov
„Skládka TKO Hanušovce – Petrovce – II. etapa“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 6 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v zmysle projektovej dokumentácie „SKLÁDKA ODPADOV
NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“
vypracovanej spol. RH Dúha s.r.o., Čapajevova 29, Prešov, autorizovanými stavebnými
inţiniermi Ing. Klárou Prevuţňákovou, č. osvedčenia 1172*Z*2-2, Ing. Petrom Borodáčom,
č. osvedčenia 0600*A*3-1, Ing. Petrom Ţarnovským, č. osvedčenia 4539*Z*A2, pod
archívnym č. 08/196, schválenej týmto rozhodnutím podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch)
prevádzkovateľovi:
obchodné meno: OZÓN Hanušovce a.s.
sídlo:
094 31 Petrovce 129
IČO:
36 450 758
Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŢP Košice sa mení a dopĺňa nasledovne:
1) V časti II. Záväzné podmienky sa bod „1.1 Podrobnosti o technických zariadeniach
na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ integrovaného povolenia dopĺňa o:
III. etapa skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (ďalej len „III. etapa
skládky odpadov“)
III. etapa skládky odpadov má navrhovanú kapacitu 575 000 m3. Celková plocha III. etapy
skládky odpadov je 17500 m2. Na uvedenej ploche bude vybudovaná III. kazeta skládky
odpadov s plochou dna a stien hrádze 22 043 m2. Na severnej strane III. etapy skládky
odpadov bude vysadený pás stromov.
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III. KAZETA SKLÁDKY ODPADOV
III. kazeta skládky odpadov bude umiestnená v severovýchodnej časti areálu a bude napojená
na druhú etapu skládky odpadov. Skládkovacie plochy III. kazeta skládky odpadov budú
zabezpečené kombinovaným tesniacim systémom pozostávajúcim z:
- drenáţnej vrstvy o hrúbke 500 mm, vytvorenej zo štrku frakcie 16 - 32 mm bez obsahu
vápenatých prímesí,
- ochrannej pieskovej vrstvy hrúbky 100 mm,
- ochrannej geotextílie TATRATEX 500 g/m2,
- tesniacej polyetylénovej fólie PEHD hr. 1,5 mm,
- minerálneho tesnenia o celkovej hrúbke 500 mm s koeficientom filtrácie kf = 1,0.10-9,
- opornej vrstvy (dno skládky odpadov).
ODVODŇOVACÍ SYSTÉM PRE POVRCHOVÉ VODY
Odvodňovací rigol dĺţky 233 m na zachytávanie vôd z povrchového odtoku, zhotovený
z melioračných platní, bude zaústený do zbernej filtračnej šachty DN1000, z ktorej bude
voda odtekať plastovou rúrou D160 do vsakovacej nádrţe o objeme 18 m3.
DRENÁŢNY SYSTÉM III. KAZETY SKLÁDKY ODPADOV
Drenáţne potrubie na odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov bude
vybudované z perforovaných PE rúr s priemerom DN 250 (pozdĺţny zberný rad)
s minimálnym spádom 1 %, z perforovaných PE rúr s priemerom DN 200 (priečne zberné
rady) s minimálnym spádom 2% a z PE rúr DN 100 (preplachové potrubie). Drenáţne
potrubie bude zaúsťovať do zbernej nádrţe čerpacej stanice ČS4, odkiaľ bude priesaková
kvapalina prečerpávaná späť do telesa skládky odpadov postrekovým vodovodom alebo
do akumulačnej nádrţe HN 01.
ČERPACIA STANICA
Čerpacia stanica ČS 4 bude umiestnená v hrádzi III. kazeta skládky odpadov a bude
pozostávať z dvoch častí, t. j. zbernej nádrţe priesakovej kvapaliny o objeme 36 m3
a samotnej čerpacej stanice. Steny a dno zbernej nádrţe bude tvoriť propylénová nádrţ
so stuţenými rebrovými stenami.
V prípade veľkého prítoku priesakových kvapalín bude priesaková kvapalina odvedená
bezpečnostným prepadom do akumulačnej nádrţe HN 01. Z čerpacej stanice bude moţné
odstredivým čerpadlom rozvádzať priesakovú kvapalinu po obvode III. kazety skládky
odpadov. Strojnotechnické zariadenie čerpacej stanice ČS 4 bude pozostávať z čerpacích
agregátov, potrubia, armatúr, spojovacieho, upevňovacieho, kotviaceho materiálu
a hladinových plavákových spínačov.
POSTREKOVÝ VODOVOD
Postrekový vodovod bude vybudovaný po obvode telesa III. kazeta skládky odpadov a bude
slúţiť na rozvádzanie priesakovej kvapaliny zo zbernej nádrţe čerpacej nádrţe ČS 4 kalovým
čerpadlom, uloţeným v suchej časti čerpacej stanice ČS4, do telesa skládky odpadov. Rozvod
priesakovej kvapaliny bude zabezpečený tlakovým potrubím a samotný postrek kazety III.
bude vykonávaný 7 nadzemnými hydrantmi.
Postrekovým vodovodom bude prečerpávaná priesaková kvapalina aj do akumulačnej nádrţe
HN 02 a taktieţ z akumulačnej nádrţe HN 01 do zbernej nádrţe čerpacej stanice ČS4.
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AKUMULAČNÉ NÁDRŢE
Pre III. kazetu skládky odpadov budú vybudované 2 akumulačné nádrţe HN01 o objeme
921,78 m3 a HN 02 o objeme 1017,65 m3.
Pre odvádzanie priesakovej kvapaliny zo zbernej nádrţe čerpacej stanice ČS 4 bude
vybudované prepojovacie potrubie DN 150 s 3 % spádom smerom do akumulačnej nádrţe
HN01.
MONITOROVACÍ SYSTÉM PODZEMNÝCH VÔD
Monitorovací systém podzemných vôd bude rozšírený o jeden monitorovací vrt pod III.
kazeta skládky odpadov o hĺbke 30 m.
DRENÁŢNY SYSTÉM SKLÁDKOVÝCH PLYNOV
V III. kazete skládky odpadov bude vybudovaných 5 ks odplyňovacích veţí.
OPLOTENIE
Oplotenie III. kazety skládky odpadov bude realizované z drôteného pozinkovaného pletiva
výšky 2000 mm a dĺţky 798,66 m.
UZAVRETIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ
ODPAD HANUŠOVCE - PETROVCE pre II. a III. etapu skládky odpadov
Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa skládky odpadov budú uloţené
nasledovné rekultivačné vrstvy:
 odplyňovacia vrstva TATRADRÉN,
 minerálne tesnenie o celkovej hrúbke 0,5 m (2 x 0,25 m) s koeficientom filtrácie
kf = 1,0 . 10-9,
 drenáţna vrstva o hrúbke 500 mm, na svahoch drenáţny geokompozit,
 pokryvná vrstva zeminy hr. 1,0 m so zatrávnením.
V časti II. Záväzné podmienky sa v bode 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu
ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke integrovaného povolenia dopĺňa podmienka č. 1.2.19
v znení:
1.2.19 Prevádzkovateľ je povinný v dostatočnom predstihu pred uvedením stavby
„SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE –
PETROVCE III. ETAPA“ do trvalého uţívania poţiadať IŢP Košice o zmenu
integrovaného povolenia za účelom udelenia:
- súhlasu na prevádzkovanie „Skládky odpadov HANUŠOVCE – PETROVCE III.
ETAPA,
- súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku Skládky odpadov HANUŠOVCE
PETROVCE III. ETAPA,
- súhlasu na vydanie rozhodnutia o uţívaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia
podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- schválenie projektovej dokumentácie SO UZAVRETIE A REKULTIVÁCIA
SKLÁDKY ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE PETROVCE podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
z dôvodu stanovenia výšky odvodu na jednotkové mnoţstvo odpadov v eurách
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vypočítanej jednorázovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy podľa zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
zmeny súhlasu na uskutočnenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie
činností, ktoré môţu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, podľa 8 ods. 2
písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. Ako súčasť ţiadosti o zmenu
integrovaného povolenia je prevádzkovateľ predloţiť plán monitoringu
podzemných vôd pre III. kazetu skládky odpadov a indikačných parametrov, ktoré
zabezpečujú včasné zistenie zmeny kvality podzemnej vody.

V časti II. Záväzné podmienky v bode 2. Emisné limity, 2.2. Emisie do podzemných vôd
a povrchových vôd integrovaného povolenia sa dopĺňajú podmienky č. 2.2.4 a 2.2.5
v znení:
2.2.4 Emisné limity pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku sa neurčujú.
2.2.5 Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať vody z povrchového odtoku odvodňovacím
rigolom dĺţky 233 m, zhotoveným z melioračných platní a zaústeným do zbernej
filtračnej šachty DN1000, z ktorej bude voda odtekať plastovou rúrou D160
do vsakovacej nádrţe o objeme 18 m3.
V časti II. Záväzné podmienky sa v bode 11. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti
v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie
do uspokojivého stavu integrovaného povolenia dopĺňajú podmienky č. 11.4 a 11.5
v znení:
11.4 Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať rekultiváciu skládky odpadov „Skládka
odpadov Hanušovce – Petrovce, II. etapa“ v súlade so schválenou projektovou
dokumentáciou
„SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ
ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“ vypracovanou RH Dúha
s.r.o., Čapajevova 29, Prešov pod archívnym č. 08/196, ktorej súčasťou je aj zmena
stavby „Skládka TKO Hanušovce – Petrovce – II. etapa“ pred jej dokončením
spočívajúca v zmene spôsobu riešenia uzavretia a rekultivácie stavby „Skládka TKO
Hanušovce – Petrovce – II. etapa“, so zohľadnením realizácie III. etapy skládky
odpadov v lehote do roku 2019.
11.5 Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 3 mesiacov po vykonaní rekultivácie skládky
odpadov „Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce, II. etapa“ poţiadať IŢP Košice
o vydanie potvrdenia o uzatvorení príslušnej časti skládky odpadov.
Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva
v platnosti v plnom rozsahu. Zmeny uvedené v časti II. Záväzné podmienky v bode
2. Emisné limity, 2.2. Emisie do podzemných vôd a povrchových vôd, v podmienkach
č. 2.2.4 a 2.2.5 integrovaného povolenia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené uţívanie stavby „SKLÁDKA
ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE III.
ETAPA“.
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Odôvodnenie
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 podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z.
a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 8 ods. 2 písm.
a) bod 1, § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 bod 3 a bod 6, § 8 ods. 2 písm. c) bod 6 a bod 10,
§ 8 ods. 2 písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v spojení s § 8 ods. 7
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 v spojení s § 68 ods. 1 stavebného zákona na
základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorým
bola povolená činnosť v prevádzke Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce, na základe
ţiadosti prevádzkovateľa – stavebníka OZÓN Hanušovce a.s., 094 31 Petrovce 129,
doručenej na IŢP Košice dňa 21.12.2009.
Predmetom predloţenej ţiadosti prevádzkovateľa – stavebníka o zmenu integrovaného
povolenia je:
a) v oblasti ochrany ovzdušia
- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania
podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
- povolenie uskutočniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 245/2003
Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností,
ktoré môţu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b)
bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa § 8
ods. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti odpadov
- udelenie súhlasu na uzavretie II. etapy skládky odpadov alebo na vykonanie jej
rekultivácie podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva
podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
d) v oblasti ochrany prírody a krajiny
- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h)
bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
e) vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „SKLÁDKA ODPADOV
NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“, ktorej
súčasťou je aj zmena stavby „Skládka TKO Hanušovce – Petrovce – II. etapa“ pred jej
dokončením podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
Prevádzkovateľ - stavebník k vydaniu zmeny integrovaného povolenia okrem ţiadosti
predloţil:
- výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, Oddiel Sa, vloţka č.: 10039/P,
- doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 663,50 eur,
- list vlastníctva č. 348 zo dňa 26.05.2010 a 23.04.2010,
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kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 23.04.2010 a a 26.05.2010,
projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inţiniermi,
vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby,
odborný inţiniersko-geologický a statický posudok na uzavretie a rekultiváciu skládky
odpadov Hanušovce-Petrovce, statické posúdenie stability svahov, vypracovaný
RNDr. Jánom Grechom-Penetra, Lomnická 14, 080 05 Prešov v auguste 2009,
záverečnú správu geologických prieskumných prác, inţiniersko - geologický prieskum,
vypracovaný RNDr. Jánom Grechom-Penetra, Lomnická 14, 080 05 Prešov v októbri
2008.

Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 406/1, 406/2, 406/5, 408/3, 408/10, 408/7,
408/9 v katastrálnom území Petrovce, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 348 zo dňa
23.04.2010 a 26.05.2010, vydaného Správou katastra Vranov nad Topľou vo vlastníctve
prevádzkovateľa – stavebníka.
Obec Petrovce, 094 321 Petrovce vydala pod č. 94/2008-0004 zo dňa 11.07.2008
rozhodnutie o umiestnení stavby Skládka odpadov na nie nebezpečný odpad Hanušovce nad
Topľou III. etapa a vyjadrenia č. 167/2010 zo dňa 11.05.2010 a č. 190/2010, z ktorých
vyplýva, ţe obec Petrovce súhlasí so začlenením prevádzkových súborov PS 01 Čerpacia
stanica a PS 02 Akumulačné nádrţe a stavebného objektu SO Uzavretie a rekultivácia skládky
odpadov na nie nebezpečný odpad Hanušovce – Petrovce do objektovej skladby navrhovanej
stavby.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia ţiadosti o vydanie zmeny integrovaného
povolenia na IŢP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 12 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. IŢP Košice po preskúmaní predloţenej ţiadosti a priloţených príloh
zistil, ţe predmetná ţiadosť neobsahuje náleţitosti podľa § 11 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ, preto konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím 10664-5917/2010/Hut,
Mer/750090104/Z3 zo dňa 01.03.2010, doručeným dňa 08.03.2010. Prevádzkovateľ –
stavebník doplnil podanú ţiadosť v súlade s predmetným rozhodnutím dňa 23.07.2010.
IŢP Košice doplnenú ţiadosť preskúmal a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ listom č. 10664-20467/57/2010/Hut,Mer zo dňa 26.07.2010
upovedomil účastníkov konania OZÓN Hanušovce a.s., 094 31 Petrovce 129, obec Petrovce,
zastúpenú starostom obce, 094 31 Petrovce, Urbársku spoločnosť - pozemkové spoločenstvo,
Petrovce, zastúpenú predsedom Ivanom Gdovinom, 094 31 Hanušovce nad Topľou a
dotknuté orgány Obvodný úrad ţivotného prostredia, štátnu správu odpadového hospodárstva
(ŠSOH), štátnu vodnú správu (ŠVS), štátnu správu ochrany prírody a krajiny (ŠSOPaK)
Nám. Slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou, Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou, obec Petrovce, zastúpená starostom obce, 094 31
Petrovce, štátnu správu ochrany ovzdušia a obec Petrovce, zastúpená starostom obce, 094 31
Petrovce, stavebný úrad o začatí konania.
Zároveň poţiadal dotknutú obec Petrovce, aby v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. e) zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila podstatné údaje o podanej ţiadosti, o prevádzkovateľovi
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a o prevádzke, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môţu podať
prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môţu vyjadriť, na svojej úradnej tabuli na dobu 15
dní (zverejnené obcou Petrovce v dobe od 30.07.2010 do 20.08.2010).
IŢP Košice v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona ako špeciálny stavebný úrad
listom zo dňa 26.07.2010 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny
integrovaného povolenia, ktorého súčasťou podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ
je stavebné konanie o povolení navrhovanej stavby, ďalším účastníkom konania vymedzeným
v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126
v spojení s § 140a stavebného zákona. V súlade s ustanovením § 26 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 61 ods. 4 stavebného zákona bolo
oznámenie o začatí konania doručené aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní
na verejne prístupnom mieste v obci Petrovce od 30.07.2008 do 20.08.2008, meste Hanušovce
nad Topľou od 29.07.2010 do 23.08.2010 a na úradnej tabuli IŢP Košice a súčasnej
aj internetovej stránke www.sizp.sk od 28.07.2010 do 11.08.2010.
IŢP Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ
zverejnil podstatné údaje o podanej ţiadosti, výzvu osobám ktoré majú právo byť zúčastnenou
osobou, výzvu verejnosti, dokedy sa môţu vyjadriť a kde moţno nazrieť do ţiadosti. Tieto
údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŢP Košice od 28.07.2010 do 11.08.2010 a súčasne aj
na internetovej stránke www.sizp.sk.
IŢP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil
na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.
V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie
verejnosti. Na základe uvedeného IŢP Košice nebol povinný zabezpečiť verejné
zhromaţdenie občanov.
IŢP Košice podľa § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 3 a 4
stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie v konaní vo veci vydania zmeny
integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce“, ktorého
súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE
NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA. Prizvanie na ústne
pojednávanie bolo oznámené aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní
na úradnej tabuli IŢP Košice od 23.08.2010 do 17.09.2010, na úradnej tabuli obce Petrovce
od 24.08.2010 do 21.09.2010 a na úradnej tabuli mesta Hanušovce nad Topľou od 24.08.2010
do 09.09.2010.
Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná ţiadosť prevádzkovateľa - stavebníka
zo dňa 21.12.2009 v celom rozsahu, ktorej predmetom je vydanie zmeny integrovaného
povolenia pre „Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce“, ktorej súčasťou je aj stavebné
konanie o povolení stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD
HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“ vrátane projektovej dokumentácie stavby a
doloţených príloh, písomné pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých
orgánov uplatnené k ţiadosti, k projektovej dokumentácii stavby a k vydaniu zmeny
integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení navrhovanej
stavby podané najneskôr ku dňu ústneho pojednávania.
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Ku dňu ústneho pojednávanie boli doručené na IŢP Košice nasledovné vyjadrenia
a stanoviska účastníkov konania a dotknutých orgánov k vydaniu zmeny integrovaného
povolenia:
- vyjadrenie Urbárskej spoločnosti - pozemkového spoločenstva, Petrovce, zastúpenej
predsedom Ivanom Gdovinom, 094 31 Hanušovce nad Topľou zo dňa 20.08.2010,
- vyjadrenie č. 238/2010 obec Petrovce, zastúpenej starostom obce 094 31 Petrovce zo dňa
23.08.2010,
- vyjadrenie Obvodného úradu ţivotného prostredia, ŠVS, Nám. slobody 5, 093 01 Vranov
nad Topľou č. 2010/01113-2/MS zo dňa 10.08.2010,
- vyjadrenie Obvodného úradu ţivotného prostredia, ŠSOPaK, Nám. slobody 5, 093 01
Vranov nad Topľou listom č. 2010/01114-02 zo dňa 10.08.2010,
- vyjadrenie Obvodného úradu ţivotného prostredia, ŠSOH, Nám. slobody 5, 093 01 Vranov
nad Topľou č. 2010/01112-02/MS zo dňa 05.08.2010, doručený dňa 13.09.2010,
- vyjadrenie Ministerstva pôdohospodárstva, ţivotného prostredia a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky, č. 712/2007-3.4/gn zo dňa 20.08.2010,
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, č. PO-10/2103-02/612/Ha
zo dňa 4. augusta 2010,
- stanovisko Obce Petrovce, stavebného úradu, č. 190/2010 zo dňa 07.07.2010,
- súhlas Obec Petrovce, stavebný úrad, č. 167/2010 zo dňa 11.05.2010
- záväzné stanovisko Obvodného lesného úradu vo Vranove, č. 2010/00456-1 zo dňa
24.06.2010 a LESOV Slovenskej republiky, š.p., OZ Prešov, č. 1208/120/2010
zo dňa 21.06.2010,
- stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou,
stanovisko č. ORHZ-264-13/2009 zo dňa 08.04.2009 a č. ORHZ-919-001/2010 zo dňa
25.06.2010.
Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré
boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu ţiadosti, k prevádzke, projektovej
dokumentácii stavby a jej uskutočneniu uplatnené vo vyjadreniach, súhlasoch a záväzných
stanoviskách účastníkov a dotknutých orgánov. Z účastníkov konania a dotknutých orgánov
mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie tieto
pripomienky a námety:
1. Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo, Petrovce, zastúpená predsedom Ivanom
Gdovinom, 094 31 Hanušovce nad Topľou uviedla vo vyjadrení , ţe nesúhlasí s vydaním
zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce“,
ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA
NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“
z nasledovných dôvodov:
a) prevádzkovateľ nedodrţuje záväzky, ktorými sa pred spustením tejto prevádzky
zaviazal, nehovoriac o negatívnom vplyve na ţivotné prostredie, zver, vtáctvo
a podobne,
b) prevádzkovateľ vybudoval ma pozemku LV-490, parcela 408/18 vo vlastníctve
Urbárskej spoločnosti – pozemkového spoločenstva, Petrovce šachtu, za ktorú neplatí
nájom, atď.
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Na ústnom pojednávaní splnomocnený zástupca Urbárskej spoločnosti – pozemkového
spoločenstva Petrovce podmienil zmenu integrovaného povolenia a stavebné konanie
vysporiadaním pozemku pod čerpacou šachtou č. 1 a dodrţaním podmienok, ktoré stanovujú
príslušné predpisy pre výstavbu a prevádzku skládky.
IŢP Košice posúdil pripomienky účastníka konania a rozhodol nasledovne:
Pripomienku uvedenú v bode a) IŢP Košice posúdil ako neopodstatnenú, pretoţe vykonávanie
činnosti v danom území a jej vplyvy na ţivotné prostredie boli posúdené v rámci procesu
posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie a k vykonávaniu činnosti bolo MŢP SR,
odborom posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie vydané záverečné stanovisko
č. 3897/04-1.6/gn zo dňa 30.11.2007, v ktorom odporúča realizáciu stavby„SKLÁDKA
ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“.
Pripomienku uvedenú v bode b) IŢP Košice posúdil ako neopodstatnenú, pretoţe povolenie
čerpacej šachty č. 1 nie je predmetom tohto rozhodnutia a nesúvisí s navrhovanou stavbou.
Majetkoprávne vysporiadanie je prevádzkovateľ – stavebník ako aj Urbárska spoločnosť –
pozemkové spoločenstvo Petrovce oprávnený riešiť v občianskoprávnom konaní. Z vyššie
uvedených dôvodov IŢP Košice námietkam účastníka konania nevyhovel.
IŢP Košice, ako povoľujúci orgán povolil vykonávanie činnosti v prevádzke a uskutočnenie
navrhovanej stavby v súlade splatnými právnymi predpismi.
2. Obec Petrovce, zastúpená starostom obce, 094 31 Petrovce vo vyjadrení č. 238/2010
zo dňa 23.08.2010 uviedla, ţe nesúhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre
prevádzku „Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce“, ktorého súčasťou je aj stavebné
konanie o povolení stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD
HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“ z nasledovných dôvodov:
a) z nesúhlasu občanov obce na verejnom prejednávaní v roku 2008 a ďalších verejných
zhromaţdení občanov obce, na ktorých vyjadrili zásadný nesúhlas s rozširovaním skládky
odpadov III. etapy skládky odpadov,
b) pôvodne kladné stanovisko k výstavbe skládky odpadov a následný odpredaj pozemkov
pre jej výstavbu bolo zrealizované za predpokladu niţšej kapacity uskladneného odpadu.
V dobe schvaľovania tejto skládky odpadov bol zámer vyuţívania skládky odpadov pre
oblasť Hanušovce nad Topľou a okolia a pre mesto Prešov iba na 10 rokov od začiatku
prevádzky skládky odpadov od roku 1997. Zvýšené mnoţstvá dováţaného odpadu
spôsobujú zhoršenie stavu ţivotného prostredia, zdravotného stavu obyvateľstva,
nadmerné dopravné zaťaţenie komunikácií (hlučnosť, prašnosť, exhaláty), premnoţenie
hlodavcov a vtáctva, ktoré spôsobujú škody obyvateľom obce na poľnohospodárskych
pozemkoch.
IŢP Košice posúdil pripomienky účastníka konania a rozhodol nasledovne:
Pripomienky obec Petrovce, zastúpenej starostom obce ako účastníka konania sú veľmi
všeobecné a nie sú podloţené relevantnými dôkazmi, ktoré by poukazovali na nevhodnosť
rozšírenia skládky odpadov Hanušovce – Petrovce o III. etapu skládky odpadov.
Z vyššie uvedených dôvodov IŢP Košice námietkam účastníka konania nevyhovel.
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3. Obvodný úrad ţivotného prostredia, ŠSOH, Nám. slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
vo vyjadrení č. 2010/01112-02/KB zo dňa 05.08.2010 uviedol, ţe ţiada v projektovej
dokumentácii zmeniť a doplniť nasledovne:
- výraz likvidácia odpadov nahradiť zneškodnením odpadov, skládka TKO nahradiť
skládkou na nie nebezpečné odpady,
- monitorovací systém skládky odpadov na nie nebezpečné odpady musí v zmysle
vyhlášky 283/2001 Z. z. pozostávať minimálne z troch pozorovacích objektov (v PD
sú uvedené iba 2),
- v projekte organizácie výstavby doplniť ostatný odpad 20 03 01 - zmesový komunálny
odpad, O.
Prevádzkovateľ – stavebník dňa 28.09.2010 doručil na IŢP Košice vyjadrenie k stanovisku
dotknutého orgánu vrátane situácie monitorovacích vrtov a projektu organizácie výstavby.
Z vyššie uvedených dôvodov IŢP Košice povaţuje pripomienky dotknutého orgánu
ku dňu vydania zmeny integrovaného povolenia za splnené.
4. Obvodný úrad ţivotného prostredia, ŠVS, Nám. slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
vo vyjadrení č. 2010/0111302/MS zo dňa 10.08.2010 uviedol, ţe orgán štátnej vodnej správy
nemá k predloţenej ţiadosti váţnejšie pripomienky. V prípade vzniku škody na
vodohospodárskych objektoch zariadenia vodného hospodárstva, táto bude prevádzkovateľovi
vodohospodárskeho zariadenia uhradená v plnej výške. Realizovanie predmetnej stavby nie je
v rozpore s verejnými záujmami chránenými zákonom o vodách a osobitnými predpismi.
Ţiadateľ pri realizácii stavby zabezpečí odvedenie odpadových vôd v zmysle zákona NR SR
č. 364/2004 Z. z. o vodách. V projektovej dokumentácii je v ďalšom stupni potrebné poţiadať
o vydanie súhlasu na stavbu v zmysle § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o vydanie
vodoprávneho povolenia na osobitné uţívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách.
IŢP Košice posúdil pripomienky dotknutého orgánu a rozhodol nasledovne:
Pripomienku týkajúcu sa vzniku škody a jej náhrady na vodohospodárskych objektoch
IŢP Košice zapracoval do bodu č. 11 časť a) tohto rozhodnutia.
Prevádzkovateľ poţiadal o vydanie súhlasu na stavbu v zmysle § 27 zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách a o vydanie vodoprávneho povolenia na osobitné uţívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1
písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách uţ v tomto konaní podľa zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ (ţiadosť o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo
zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môţu ovplyvniť stav povrchových vôd a
podzemných vôd podľa o povolenie uskutočniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku
do podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ). IŢP
Košice povaţuje pripomienky dotknutého orgánu za splnené ku dňu vydania predmetnej
zmeny integrovaného povolenia.
5. Krajský pamiatkový úrad Prešov v záväznom stanovisku č. PO-10/2/2103-02/6127/Ha zo
dňa 4. augusta uviedol, ţe súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia
pre navrhovanú prevádzku a stavbu s nasledujúcimi podmienkami:
a) stavebník je povinný v zmysle § 40 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu v znení neskorších predpisov a § 127 stavebného zákona oznámiť kaţdý
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archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil,
b) začiatok stavebných prác oznámi stavebník v predstihu dvoch týţdňov Krajskému
pamiatkovému úradu Prešov.
IŢP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do bodu č. 21 časť a) tohto rozhodnutia.
6. Obvodný lesný úrad vo Vranove nad Topľou v záväznom stanovisku č. 2010/00456-1
zo dňa 24.06.2010 uviedol, ţe udeľuje súhlas pre stavbu „Skládka odpadov na nie
nebezpečný odpad Petrovce III. etapa“ za dodrţania podmienok uvedených v súhlase
správcu lesných pozemkov Lesov SR, š.p. č. 1208/1202010 zo dňa 21.06.2010, ktoré
znejú:
a) dodrţať ustanovenia stavebného zákona,
b) dodrţať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov,
c) dodrţať ustanovenia zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
d) stavbou neporušiť integritu lesných pozemkov,
e) všetky škody spôsobené na lesnom poraste, lesných pozemkoch počas výstavby
a v budúcnosti spôsobené prevádzkou stavby uhradí stavebník,
f) stavba v súčasnosti ani v budúcnosti nesmie obmedziť prevádzku hospodárskej činnosti
správcovskej organizácie a vlastníkov okolitých lesných nehnuteľností,
g) vzhľadom na situovanie stavby správca lesných pozemkov neručí za jej poškodenie
pádom stromov,
h) stavebník nebude v budúcnosti ţiadať úpravy na lesnom pôdnom fonde z dôvodu
existencie stavby.
IŢP Košice k pripomienke uvedenej v bode a) uvádza, ţe má konštatačný charakter
a IŢP Košice ako špeciálny stavebný úrad vydal toto rozhodnutie, ktorým povolil
uskutočnenie navrhovanej stavby za dodrţania ustanovení stavebného zákona a stavebníkovi
určil záväzné podmienky na uskutočnenie stavby v súlade s ustanovením § 66 ods. 2
stavebného zákona. Pripomienku uvedenú v bode b) IŢP Košice zapracoval do bodu č. 10
časť a) tohto rozhodnutia a pripomienky uvedené v bodoch c), d) a f) aţ h) zapracoval
do bodu č. 22 časť a) tohto rozhodnutia. Pripomienku týkajúcu sa škody spôsobenej
na lesnom poraste IŢP Košice zapracoval do bodu č. 11 časť a) tohto rozhodnutia.
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou,
v stanovisku č. ORHZ-264-13/2009 zo dňa 08.04.2009 uviedlo, ţe k poţiarnobezpečnostnému riešeniu nemá pripomienky a na kolaudačnom konaní poţaduje doloţiť
certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona NR SR
č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, ktoré sa v zmysle protipoţiarneho zabezpečenia
stavby vyţadujú.
IŢP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do bodu č. 25e) časť a) tohto
rozhodnutia.
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8. Ministerstvo pôdohospodárstva, ţivotného prostredia a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky (MPŢPRR SR) uviedlo vo vyjadrení č. 712/2007-3.4/gn zo dňa
20.08.2010, ţe výsledkom procesu posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie bolo
vydanie záverečného stanoviska č. 3897/04-1.6/gn zo dňa 30.11.2007 s výrokom, ţe
realizácia navrhovanej činnosti sa odporúča za predpokladu potvrdenia opodstatnenosti
realizácie rozšírenia skládky s ohľadom na dlhodobé koncepčné ciele odpadového
hospodárstva a rešpektovanie hierarchie odpadového hospodárstva stanovenej legislatívou
európskej únie a vnútroštátnymi predpismi a zároveň za predpokladu splnenia podmienok
a realizácie opatrení uvedených v kapitole č. V/3 záverečného stanoviska. Zároveň
upozornilo, ţe pokiaľ došlo v uvedenej činnosti k akékoľvek zmene, je navrhovateľ
povinný podľa § 18 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon“) doručiť MPŢPRR SR oznámenie o zmene navrhovanej činnosti uvedenej
v odseku 4 zákona. Príslušný orgán podľa ods. 3 zákona vydá vyjadrenie, či takáto zmena
môţe mať podstatný nepriaznivý vplyv na ţivotné prostredie do 15 dní od doručenia
úplného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vypracovaného podľa prílohy
8a zákona.
IŢP Košice povaţuje pripomienky dotknutého orgánu za splnené ku dňu vydania
predmetnej zmeny integrovaného povolenia.
Na ústnom pojednávaní obec Petrovce, ako miestne príslušný stavebný úrad, zastúpená
starostom obce, v súlade s ust. § 140b) stavebného zákona predloţila záväzné stanovisko
podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona, z ktorého vyplýva, ţe obec Petrovce súhlasí
s návrhom prevádzkovateľa – stavebníka, pretoţe po preskúmaní predloţenej projektovej
dokumentácie bolo zistené, ţe projektová dokumentácia navrhovanej stavby je v súlade
s územným rozhodnutím č. 94/2008 – 0004 zo dňa 11.07.2008 vydaným obcou Petrovce.
Obec Petrovce súčasne poţaduje dodrţanie všetkých podmienok uvedených vo vyššie
uvedenom rozhodnutí o umiestnení stavby.
IŢP Košice do podmienok na uskutočnenie stavby uvedených v časti a) tohto
rozhodnutia zapracoval podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby č. 94/2008 – 0004 zo dňa
11.07.2008, ktoré súvisia s uskutočnením stavby.
Splnomocnení zástupcovia účastníka konania, Poštovej banky, a.s. na ústnom
pojednávaní poţiadali IŢP Košice o predĺţenie lehoty na podanie námietok k prerokovávanej
veci v termíne do 15.10.2010. S predlţením tejto lehoty na vyjadrenie prevádzkovateľ –
stavebník súhlasil a dňa 28.09.2010 bolo na IŢP Košice doručené stanovisko Poštovej banky,
a.s. č. FOC-394/2010 zo dňa 27.09.2010, z ktorého vyplýva, ţe Poštová banka, a.s.,
Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava súhlasí so zmenou integrovaného povolenia pre prevádzku
„Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce“, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení
stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE –
PETROVCE III. ETAPA“.
Na ústnom pojednávaní prevádzkovateľ – stavebník upresnil adresu účastníka konania
Ing. Jozefa Poláka, z dôvodu nesprávne uvedenej adresy v ţiadosti predloţenej
prevádzkovateľom - stavebníkom. Z vyššie uvedených dôvodov IŢP Košice listom č. 10664-
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28284/57/2010/Hut, Mer zo dňa 28.09.2010 dodatočne oznámil začatie konania v predmetnej
veci a určil lehotu na zaslanie námietok do 7 pracovný dní odo dňa doručenia oznámenia
o začatí konania. Oznámenie o začatí konania bolo účastníkovi konania doručené dňa
01.10.2010 a lehota na zaslanie námietok uplynula dňa 12.10.2010. Ing. Jozef Polák, ako
účastník konania, v určenej lehote neuplatil ţiadne námietky.
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie :
a) v oblasti ochrany ovzdušia
- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého
zdroja znečisťovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
- o povolenie uskutočniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 245/2003
Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností,
ktoré môţu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b)
bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa § 8
ods. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti odpadov
- o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo na vykonanie jej rekultivácie podľa
§ 8 ods. 2 písm. c) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
-o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva
podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
d) v oblasti ochrany prírody a krajiny
- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h)
bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
e) o stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE
NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“, ktorej súčasťou je
aj zmena stavby „Skládka TKO Hanušovce – Petrovce – II. etapa“ pred jej dokončením
podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
IŢP Košice preskúmaním predloţenej ţiadosti vrátane priloţených dokladov
a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil,
ţe uskutočnenie stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD
HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“ nie je v rozpore s verejnými záujmami
chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim uţívaním
nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva
a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná
autorizovanými stavebnými inţiniermi a pri vydaní stavebného povolenia boli dodrţané
podmienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby.
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
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č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Toto rozhodnutie sa pre účastníkov konania, vlastníkov susedných pozemkov
a stavieb parc. č. 408/17 a 408/18, kat. úz. Petrovce a parc. č. 2227/1, 2227/7, 2227/8 a 2231,
kat. úz. Hanušovce nad Topľou, ktorých práva k nim môţu byť dotknuté uskutočnením stavby
„SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE
III. ETAPA“), v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a § 69 ods. 2
stavebného zákona doručuje aj verejnou vyhláškou vyvesenou po dobu 15 dní na úradnej
tabuli IŢP Košice, obce Petrovce a mesta Hanušovce nad Topľou, prípadne aj na inom verejne
prístupnom mieste obvyklým spôsobom. Deň doručenia tohto rozhodnutia pre vyššie
uvedených účastníkov konania je 15. deň vyvesenia verejnej vyhlášky.
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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Doručí sa:
1. OZÓN Hanušovce a.s., 094 31 Petrovce 129
2. Obec Petrovce, zastúpená starostom obce, 094 31 Petrovce
3. Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo, Petrovce, zastúpená predsedom
Ivanom Gdovinom, 094 31 Hanušovce nad Topľou
4. Poštová banka, a.s., Prievozská 2/B, 824 64 Bratislava
5. Ing. Klára Prevuţňáková, Mirka Nešpora 31, 080 01 Prešov
6. Ing. Peter Ţarnovský, Bernoláková 1605/6, Bardejov
7. Ing. Jozef Polák, Holländerova 6, 080 01 Prešov
8. Ing. Peter Borodáč, Sabinovská 23, 080 01 Prešov
9. Vlastníci susedných pozemkov a stavieb
Na vedomie:
1. Mesto Hanušovce nad Topľou, primátor mesta, 094 31 Hanušovce nad Topľou
2. Obvodný úrad ţivotného prostredia, ŠSOH, Nám. slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou
4. Obvodný úrad ţivotného prostredia, ŠVS, Nám. slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
5. Obvodný úrad ţivotného prostredia, ŠSOPaK, Nám. slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
6. Obec Petrovce, zastúpená starostom obce, 094 31 Petrovce, štátna správa ochrany ovzdušia
7. Obvodný úrad Vranov nad Topľou, odbor civilnej a krízového riadenia, Námestie slobody 5,
Vranov nad Topľou
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, A. Dubčeka
č. 881, 093 01 Vranov nad Topľou
9. Obvodný lesný úrad vo Vranove, Kalinčiakova 879, 093 01 Vranov nad Topľou
10. Ministerstvo pôdohospodárstva, ţivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, posudzovanie vplyvov na ŢP, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
11. Ministerstvo pôdohospodárstva, ţivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, odbor odpadového hospodárstva, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
12. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
13. Obec Petrovce, stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, 094 31 Hanušovce nad
Topľou
14. Obvodný úrad ţivotného prostredia vo Vranove nad Topľou, ŠS prevencie závaţných
priemyselných havárií, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
15. Obec Petrovce, stavebný úrad, 094 31 Petrovce
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Príloha č. 1
Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:
1. Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo, Petrovce, zastúpená predsedom
Ivanom Gdovinom, 094 31 Hanušovce nad Topľou
2. Poštová banka, a.s., Prievozská 2/B, 824 64 Bratislava
3. Ing. Klára Prevuţňáková, Mirka Nešpora 31, 080 01 Prešov
4. Ing. Peter Ţarnovský, Bernoláková 1605/6, Bardejov
5. Ing. Jozef Polák, Holländerova 6, 080 01 Prešov
6. Ing. Peter Borodáč, Sabinovská 23, 080 01 Prešov
7. Vlastníci susedných pozemkov a stavieb

