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R O Z H O D N U T I E  
 

 

 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,  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“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „stavebný zákon“), podľa, § 8 ods. 2 písm. b) bod 2, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 6 zákona                             

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 68 a § 69 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 

 

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

 

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

v  znení zmien  vydaných  rozhodnutiami IŽP 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,  č. 10411-

8080/2010/Hut/750090104/Z3 zo dňa 08.10.2010 a č. 10664-30777/2010/Hut,Mer/750090104/ 

Z4 zo dňa 21.10.2010 (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 zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2  

písm. b) a 8 ods. 3 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ :  

 

- predĺženie platnosti stavebného povolenia na 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 a 408/9                           

   v katastrálnom území Petrovce, vydaného    rozhodnutím IŽP Košice č. 10664-

   30777/2010/Hut,Mer/750090104/Z4 zo dňa    21.10.2010    a zmena stavby  „SKLÁDKA 

   ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE –    PETROVCE III. 

   ETAPA“ pred jej dokončením spočívajúca v zmene termínu dokončenia stavby,    

 

 

stavebníkovi: 

obchodné meno:  OZÓN Hanušovce a.s. 

sídlo:                    094 31  Petrovce 129   

IČO:                     36 450 758 

 

       

Integrované povolenie sa mení nasledovne:  

 

V časti a) Podmienky na uskutočnenie stavby sa ruší pôvodné znenie bodov č. 20                                

a č. 27 a nahrádza sa nasledovným znením: 

 

20. Stavebník je povinný stavbu „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD 

HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“ dokončiť do 31.12.2017, okrem  stavebného 

objektu UZAVRETIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV NA  NIE 

NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE -  PETROVCE, ktorý je povinný stavebník 

dokončiť v termíne do 31.12.2019 pre II. etapu a do 30.12.2032 pre III. etapu prevádzky 

Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce. 

  

27. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ rozhodnutie IŽP Košice č. 8019-30666/2012/Mer/ 

750090104/Z5 zo dňa 29.10.2012 nenadobudne právoplatnosť.   Rozhodnutie č. 8019-

30666/2012/Mer/750090104/Z5 zo dňa 29.10.2012 stráca platnosť, ak sa so stavbou 

„SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD  HANUŠOVCE – 

PETROVCE III.   ETAPA“ nezačne do 24.11.2014. 

 

  Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:  

 

           IŽP Košice námietkam a pripomienkam účastníka konania Urbárska spoločnosť – 

Pozemkové spoločenstvo, 094 31 Petrovce nevyhovuje. Ostatní účastníci stavebného konania 

v priebehu konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky. 

 

           Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

 

           Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva 

v platnosti v plnom rozsahu.     
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O d ô v o d n e n i e 
      

          

          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,  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ                               

a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona,  podľa § 8 ods. 2 písm. b),                         

§ 8 ods. 3  a § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa  § 68 a § 69 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 na základe 

žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka zo dňa 28.08.2012.  

               

                    Predmetom žiadosti podľa § 8 ods. 2 písm. b) a § 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. 

o IPKZ je predĺženie platnosti stavebného povolenia na 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 a 408/9                           

v katastrálnom území Petrovce, vydaného    rozhodnutím IŽP Košice č. 10664-30777/2010/ 

Hut,Mer/ 750090104/Z4 zo dňa    21.10.2010 a zmena stavby   „SKLÁDKA ODPADOV NA 

NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE –PETROVCE III. ETAPA“ pred jej dokončením 

spočívajúca v zmene termínu dokončenia    stavby   podľa § 69 a § 68 stavebného zákona.  

             

 Podaním žiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia, ktorého  súčasťou 

je stavebné konanie o predĺžení stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „SKLÁDKA 

ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD  HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“                   

a zmena stavby pred jej dokončením spočívajúca v zmene termínu dokončenia stavby.  

 

           Vzhľadom k tomu, že predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného  povolenia 

nebola zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice nevybral správny poplatok podľa Sadzobníka 

správnych poplatkov zákona  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov, pretože pre konanie, ktoré sa netýka zmeny v činnosti prevádzky, nie je v sadzobníku 

správnych poplatkov v  X. časti životné prostredie v položke 171  určený správny poplatok.  

 

          Predmetom konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je zmena stavby 

pred jej dokončením, nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, preto IŽP Košice v súlade                

s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a v súlade s ustanovením § 61 ods. 2  stavebného 

zákona upustil  od niektorých úkonov (zverejnenia na internetovej stránke a úradnej tabuli)                     

a  od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.  

 

          IŽP Košice predmetnú žiadosť posúdil a v súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona                     

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona  upovedomil  účastníkov konania 

a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 8019-25216/57/2012/Mer/Z5 zo dňa 12.09.2012, 

doručeným v dňoch 19.09.2012 až 29.09.2012.  

        

          IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  určil účastníkom konania 

a dotknutým orgánom na vyjadrenie  30 dňovú lehotu. IŽP Košice súčasne podľa § 61 ods. 3 

a ods. 6  stavebného zákona určil účastníkom konania a dotknutým orgánom  vymedzeným 

v ustanovení § 126 v spojení s § 140a stavebného zákona lehotu 15 dní na doručenie 

pripomienok a námietok k predloženej žiadosti.    
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 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 20.09.2012 do 06.10.2012, v meste Hanušovce nad Topľou od 21.09.2012               

do 08.10.2012 a na úradnej tabuli IŽP Košice od 17.09.2012 do 25.10.2012.        

         

          V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti  doručené tieto vyjadrenia, 

stanoviská a súhlasy  účastníkov konania a dotknutých orgánov: 

- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, ŠSOH, vyjadrenie č. 2012/00902-

   02 zo dňa 24.09.2012, 

- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, ŠVS, vyjadrenie č. 2012/00903-

   02 zo dňa 26.09.2012,   

- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, ŠSOPaK, vyjadrenie č. 2012/ 

   00904-02 zo dňa 03.10.2012, 

- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, ŠSPZHP, vyjadrenie č. 2012/ 

   00905-02 zo dňa 26.09.2012, 

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, stanovisko                   

    č. HŽPaPPL/01678/12/002730 zo dňa 04.10.2012, 

- Urbárska spoločnosť - pozemkové  spoločenstvo, Petrovce, zastúpená predsedom Ivanom 

    Gdovinom, odpoveď zo dňa 25.09.2012. 

 

           V priebehu integrovaného povoľovania vzniesol pripomienky a námety k predloženej 

žiadosti účastník konania - Urbárska spoločnosť - pozemkové  spoločenstvo, Petrovce, zastúpená 

predsedom Ivanom Gdovinom, 094 31 Hanušovce nad Topľou, ktorá v odpovedi k oznámeniu 

o začatí konania uviedla, že vzhľadom na dovážané množstvo odpadu a kapacitu uvedenej 

skládky trvá na dokončení stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD 

HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“ v termíne 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. 

 

IŽP Košice pripomienkam a námietkam účastníka konania týkajúcich sa zachovania 

pôvodných termínov doby výstavby pre predmetnú stavu nevyhovel, pretože určením nového 

termínu  začatia uskutočňovania stavby do 24.11.2014 IŽP Košice adekvátne podľa návrhu 

prevádzkovateľa – stavebníka určil aj nové termíny na dokončenie stavby vrátane jej uzavretia 

a rekultivácie. 

 

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v určenej lehote žiadne pripomienky 

a námety k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je predĺženie platnosti 

stavebného povolenia a zmena stavby pred jej dokončením. 

          
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo podľa § 8 ods. 2 písm. b) a § 8 ods. 3 

zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ: 

- stavebné konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia na 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              

  a 408/9 v katastrálnom území Petrovce, vydaného    rozhodnutím IŽP Košice č. 10664-
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   30777/2010/Hut,Mer/750090104/Z4 zo dňa    21.10.2010    a zmena stavby „SKLÁDKA 

   ODPADOV    NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE –    PETROVCE III. 

   ETAPA“ pred jej    dokončením spočívajúca v zmene termínu dokončenia stavby    . 

                     

          IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia 

účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil stav a  zabezpečenie prevádzky z  hľadiska 

zhodnotenia  celkovej  úrovne  ochrany  životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. 

o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. IŽP Košice 

nezistil dôvody, ktoré by bránili predĺženiu platnosti stavebného povolenia a zmene stavby               

pred jej dokončením. 

 

          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 môžu 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 formou verejnej vyhlášky vyvesenou po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli IŽP 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. 

 

P o u č e n i e: 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 

 

 

 

Doručuje 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., Dvořákovo nábrežie 4, 812 02 Bratislava 16 

5.  Ing. Klára Prevužňáková, Mirka Nešpora 31, 080 01 Prešov 

6.  Ing. Peter Žarnovský, Bernoláková 1605/6, Bardejov 
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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 životného 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 životného prostredia, ŠVS, Nám. slobody  5, 093 01 Vranov nad Topľou 

5. Obvodný úrad životného 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, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky, posudzovanie vplyvov na ŽP, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

11. Ministerstvo  pôdohospodárstva,  životného  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 životného   prostredia vo Vranove nad Topľou, ŠS prevencie závažných  

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., Dvořákovo nábrežie 4, 812 02 Bratislava 16 

3.  Ing. Klára Prevužňáková, Mirka Nešpora 31, 080 01 Prešov 

4.  Ing. Peter Žarnovský, 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  

 

 

 


