SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice
Č. j. 1810/120-OIPK/2004-To/75 009 01 04

V Košiciach, dňa 18.10.2004

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods.1, ods. 2 písm. a) bod 1
a bod 7, písm. c), písm. f) a písm. h) a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania
podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
vydáva

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e,
ktorým povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke:
„Skládka odpadov Hanušovce - Petrovce, II. etapa 1. časť“,
ktorá je podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona
o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z.“)
zaradená do triedy: skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,
a 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 o odpadoch”) schvaľuje projektovú
dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzatvorení, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie stavby: Skládka odpadu
Hanušovce - Petrovce, SO - 10 Rekultivácia, vypracovanej R&H Dúha, s.r.o. Prešov, autorizovaným
stavebným inžinierom Ing. Klárou Prevužňákovou reg. č.1172*Z*2-2, z 12/2003.
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Prevádzka skládky je umiestnená na pozemkoch parc. č. 406/1, 2, 3 a parc. č. 408/2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 v katastri obce Petrovce a je kategorizovaná v zozname priemyselných
činnosti v prílohe č.1 zákona o IPKZ pod bodom:
5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu
väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady, NOSE-P 109.06,
ktorej prevádzkovateľom je: Ozón Hanušovce a.s.
sídlo prevádzkovateľa:
094 31 Petrovce 129
sídlo prevádzky:
094 31 Petrovce 129
IČO:
36 450 758

I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:
1. Preberanie odpadov do prevádzky
2. Technológia skládkovania - hutnenie odpadov
3. Čistenie dopravných prostriedkov
4. Nakladanie s priesakovými kvapalinami
5. Uzavretie a rekultivácia I. etapa, II. etapa - 1.časť a II. etapa – 2. časť telesa skládky odpadov
6 Nakladanie so skládkovým plynom
7. Monitorovanie skládky odpadov počas prevádzky a po jej uzatvorení
8. Skladovanie materiálov na prekrývanie
9. Skladovanie pohonných hmôt a olejov (ďalej len „sklad PHM a olejov“)

II. Záväzné podmienky
Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v tomto
rozhodnutí.

1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia,
vody a pôdy v prevádzke
1.1 Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke
Skládka odpadov Hanušovce - Petrovce bola uvedená do prevádzky 28.12.1996
I. etapou, s termínom ukončenia prevádzkovania 10/2005. V rámci ukončenia prevádzky bude teleso
skládky odpadov I. etapy prekryté vrstvou zeminy o hrúbke 0,20 m. Dňa 17.01.2000 bola
uvedená do prevádzky II. etapa - 1. časť o projektovanej kapacite 395 850 m3 s predpokladaným
naplnením v roku 2008. Stavebné povolenie o zmenu stavby pred jej ukončením
na rozšírenie skládky o II. etapu – 2. časť bolo vydané dňa 03.11.1999 s projektovanou
kapacitou skládky 129 150 m3 a predpokladaným naplnením v roku 2015. Po ukončení
prevádzkovania II. etapy sa uvažuje aj s výstavbou III. etapy s celkovou kapacitou skládky
1 100 000 m3 s predpokladaným ukončením skládkovania v roku 2027.
Územie skládky sa nachádza cca 1 000 m západne od okraja obce Petrovce, v oblasti
starých ekologických záťaží, ktorými sú uzatvorená skládka komunálneho odpadu a poľné hnojisko,
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na poľnohospodársky nevyužívaných plochách. V bezprostrednej blízkosti skládky sa nenachádzajú
žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti ŽP.
Prístup ku skládke je zabezpečený po jestvujúcej asfaltovej komunikácii, ktorá je odbočkou
štátnej cesty III. triedy Hanušovce nad Topľou - Petrovce. Vnútropodniková doprava v oplotenom
areáli skládky je riešená po vybudovaných vnútroareálových komunikáciách.
Pred vstupom na skládku odpadov je umiestnená vstupná brána so sociálno-prevádzkovou
budovou a váhou na kontrolu dovážaného odpadu. Pri bráne je umiestnená informačná tabuľa.
Vybudovaná cestná váha je vybavená automatickým záznamom a spracovaním dát na PC.
Súčasťou vnútroareálovej komunikácie je parkovisko a zariadenie na čistenie kolies
odchádzajúcich motorových vozidiel zo skládky odpadov, ktoré je realizované ako prehĺbená
betónová plocha. Znečistené odpadové vody z čistenia kolies motorových vozidiel sú prečisťované
v sorbčnom lapači olejov a zaústené do betónovej zbernej nádrže o objeme 3 m3. Prečistené
odpadové vody zo zbernej nádrže sú prečerpávané do telesa skládky odpadov.
K zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do priestoru skládky
je vybudované oplotenie do výšky 2,5 m s uzamkýnateľnou bránou. Skládka odpadov je budovaná
ako nadzemná, pričom samotné teleso skládky je vymedzené sypanou hrádzou.
Tesnenie dna telesa a oporných hrádzi skládky odpadov je vybudované ako kombinované
a je tvorené ílovým minerálnym tesnením v troch vrstvách po 20 cm o celkovej hrúbke
0,60 m, zhutneným na PŠmin. 96 %, s koeficientom filtrácie kf = 7,93.10-11 m.s-1 a umelým
tesnením dna skládky a oporných svahov hrádzi vysokohustotnou fóliou HDPE hrúbky 1,5 mm.
Fólia je po celej ploche chránená geotextíliou Tatratex PP 800 g . m-2.
Vyložený odpad sa po telese skládky odpadov rozhŕňa a hutní pomocou kompaktora a je po
vrstvách prekrývaný vhodnými krycími materiálmi (napr. stavebnou suťou, zeminou atď.).
V areáli skládky odpadov je vytvorená depónia inertného materiálu na skladovanie materiálov
vhodných na prekrývanie telesa skládky odpadov.
Odplynenie je riešené 6 odplyňovacími šachtami umiestnenými v priestore skládkového
telesa. Šachty sú realizované z betónových prefabrikovaných studničných skruží DN 800 mm,
uložených na podkladnú vrstvu vytvorenú z cestných panelov. Do vnútra šachty je osadená
perforovaná PE rúra DN 200 mm, ktorá je obsypaná triedeným štrkom frakcie 32 - 63 mm.
Systém zachytávania priesakových kvapalín je riešený plošnou drenážou na tesnení
II. kazety v kombinácii s potrubnou drenážou, ktorá je zaústená do akumulačnej nádrže čerpacej
stanice o objeme 75 m3. Plošná drenáž je vybudovaná zo štrkovej vrstvy frakcie 16/32 mm bez
vápenatých prímesí o hrúbke 30 cm, potrubná drenáž je z perforovaných PE rúr DN 200 mm
obalených geotextíliou. Pozdĺžny spád potrubia je 1 %, priečny spád potrubia je 2 %. Revízne šachty
na potrubí sú z kruhových betónových skruží DN 100 cm, vzdialených od seba do 150 m. Prebytok
priesakových kvapalín z akumulačnej nádrže je zvedený PE potrubím DN 150 mm do havarijnej
nádrže priesakových kvapalín o objeme 982 m3.
Priesaková kvapalina je opätovne prečerpávaná do telesa skládky odpadov za účelom
zníženia prašnosti a dosiahnutia optimálnej vlhkosti telesa skládky.
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Na zachytenie a odvedenie povrchových a dažďových vôd z okolia skládky odpadov
je z juhozápadnej strany vybudovaný odvodňovací betónový rigol. V rámci výstavby
II. etapy - 1. časti bola zo severovýchodnej a severozápadnej strany skládky vybudovaná dočasná
odvodňovacia priekopa v celkovej dĺžke cca 200 m.
Za účelom monitorovania vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd počas skládkovania
a po jej uzatvorení je na skládke odpadov vybudovaný monitorovací systém sledovania kvality
podzemných vôd pozostávajúci z troch sond. Monitorovacia sonda K-1 (fónová) je situovaná
severozápadne od jestvujúceho hnojiska nad skládkou odpadu, monitorovacie sondy K-2 a K-3
sú situované juhovýchodne od skládky odpadov v smere prúdenia podzemných vôd.
Žumpa na zachytávanie splaškových vôd zo
je vybudovaná ako nepriepustná betónová nádrž o objeme 6 m3.

sociálno-prevádzkovej

budovy

Sklad PHM a olejov situovaný v areáli skládky odpadov je jednopodlažný, plechový
o rozmeroch 2,0 x 4,0 x 2,5 m. Je určený na skladovanie pohonných hmôt a na skladovanie
nebezpečných odpadov z údržby a opráv strojov a zariadení používaných pri vlastnej prevádzke.
Objekt tvorí oceľová konštrukcia s plechovou podlahou, ktorá je osadená na betónových paneloch.
Na zachytenie prípadného úniku ropných látok zo skladu je v podlahe skladu realizovaná
oceľová havarijná nádrž.
Zásobovanie skládky potrebnou elektrickou energiou
trafostanice umiestnenej pri vchode do areálu skládky.

je

zabezpečené z vlastnej

Úžitková voda pre potrebu dennej prevádzky skládky odpadov (sociálne účely, polievanie
zelene a pod.) je zabezpečená z vlastnej vŕtanej studne, pitná voda pre potreby prevádzkových
pracovníkov je zabezpečená dovozom.
Prevádzkovateľ má vypracovaný projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadov
komplexne pre I. etapu, II. etapu - 1. časť a II. etapu - 2. časť, podľa ktorého sa uložený odpad
upraví do požadovaného tvaru. Na upravený povrch budú ukladané tesniace a drenážne vrstvy
v zložení:
- presyp odpadu zeminou hrúbky 500 mm,
- plynová plošná drenáž - tatradrén hrúbky 25 mm,
- tesniaca vrstva - minerálne tesnenie hrúbky 500 mm s koeficientom filtrácie kf =1,0 . 10-9 ,
- drenáž na odvedenie priesakových vôd hrúbky 500 mm z triedeného kameňa frakcie 16 - 32 mm,
- rekultivačná vrstva - zemina hrúbky 1000 mm,
- zatrávnenie.
1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke
Všeobecné podmienky:
1.2.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také,
ako je uvedené v tomto rozhodnutí a v prevádzkovom poriadku vypracovanom
a schválenom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
1.2.2 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činnosti
v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
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1.2.3 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo
činnosti v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia,
podliehajú integrovanému povoleniu, a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.
1.2.4

Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový
prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní
odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

1.2.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto
rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné
a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje
povinnosti.
1.2.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou
v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským
vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú
podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov.
1.2.7 Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska
starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad,
ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení
odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.
1.2.8

Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou
a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje:
názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa
zariadenia, prevádzkový čas zariadenia, trieda skládky odpadov, zoznam druhov
zneškodňovaných odpadov, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na
prevádzkovanie skládky odpadov, meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevádzku
zariadenia, jej telefónne číslo, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad.

1.2.9 V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej opravu,
alebo výmenu v priebehu 10 pracovných dní.
1.2.10 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
1.2.11 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiadúcim
únikom.
1.2.12 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu skládky odpadov: prevádzkový
poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník v rozsahu ustanovenom všeobecne
záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
1.2.13 Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky účelovú finančnú
rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu
a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.
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1.2.14 Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte
prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný
zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode 1.2.13 tohto
rozhodnutia.
1.2.15 Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR do 31. januára
nasledujúceho kalendárneho roku.
1.2.16 Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po udelení súhlasu na uzavretie
skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného
IŽP Košice.
1.2.17 Prevádzkovateľ požiada o udelenie súhlasu podľa bodu 1.2.16 tohto rozhodnutia,
ak naplnenosť jednotlivých etáp skládky odpadov dosiahne hodnoty uvedené
v 1.2.27 tohto rozhodnutia.
1.2.18 Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom
skládky odpadov.
Podmienky pre preberanie odpadov
1.2.19 Skládka odpadov bude prevádzkovaná v pracovných dňoch od 700 hod. do 1900 hod
a v sobotu od 800 hod do 1200 hod.
1.2.20 Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku odpadov vykonávať:
- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,
vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s „Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov“,
- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu, skúšky a analýzy
odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach
a zložení odpadu,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi ) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením
dátumu a času.
V prípade, že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu 1.2.21 tohto
rozhodnutia, prevádzkovateľ jeho uloženie na skládku odpadov nesmie uskutočniť.
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť
IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
Podmienky pre zneškodňované odpady, používané média a energie
1.2.21 Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať odpady kategórie O - ostatný, zaradené podľa
vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), ktorých hraničné hodnoty ukazovateľov
pre vodný výluh neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 14 vyhl. MŽP SR
č. 283/2001 Z. z. podľa zoznamu uvedeného v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
tohto rozhodnutia.
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1.2.22 Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia prebrať:
kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce,
horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované
pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno
použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky (ďalších etáp skládky), pneumatík
z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.
1.2.23 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné látky potrebné pre prevádzkovanie
skládky podľa potreby: motorová nafta, benzín, oleje motorové, prevodové, hydraulické,
mazacie tuky, úžitková voda, elektrická energia, deratizačné látky.
1.2.24 Na prekrývanie telesa skládky je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné
na prekrývanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O - ostatný),
ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, zmiešané odpady zo stavieb a demolácii,
a iné nekontaminované odpady, resp. inertné odpady.
1.2.25 Pohonné hmoty, oleje a ďalšie látky na prevádzku a údržbu mechanizmov na skládke
odpadov musia byť pri manipulácii riadne zabezpečené proti nežiadúcim únikom, ktoré by
mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi vodného hospodárstva.
Technicko-prevádzkové podmienky
1.2.26 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade so schváleným
prevádzkovým poriadkom, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu
odpadového hospodárstva a so schválenou projektovou dokumentáciou.
1.2.27 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov do naplnenia jej kapacity
t.j. pre II. etapu - 1.časť 395 850 m3 zneškodnených odpadov
1.2.28 Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov
pre ukladanie odpadov a používanie krycích materiálov uvedených v nasledovnej tabuľke
bez povolenia IŽP Košice:
technicko-prevádzkový parameter skládky odpadu (TPP)

povolená hodnota

priemerná hodnota zhutnenia komunálneho odpadu

minimálne 750 kg/m3

množstvo krycieho materiálu

min. 5 % a max. 10 % celkového
množstva uložených odpadov

2. Emisné limity
2.1 Emisie do ovzdušia
2.1.1 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania skládky budovať odplyňovací systém
skládky podľa schválenej projektovej dokumentácie a monitorovať skládkový plyn v súlade
s bodom 9.2 tohto rozhodnutia.
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2.1.2 Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v technicky
spracovateľnom významnom množstve na základe posúdenia v súlade s hľadiskami uvedenými
v prílohe č. 3 zákona o IPKZ, je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný bezodkladne
požiadať IŽP Košice o zmenu tohto povolenia na určenie emisných limitov
a podmienok k realizácii navrhovaných opatrení umožňujúcich zachytávanie, mikrobiologické
čistenie alebo využitie skládkového plynu na výrobu energie. Ak zachytený skládkový plyn sa
nebude môcť využiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia
umožňujúce spaľovať skládkový plyn v horáku alebo zabezpečiť jeho mikrobiologické
čistenie v biofiltroch.
2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd
2.2.1 Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny, splaškové odpadové vody a
odpadové vody z čistenia dopravných prostriedkov do povrchového toku ani do podzemných
vôd.
2.2.2 Emisné limity pre splaškové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ
sústreďovať v nepriepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej
osoby.
2.2.3 Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí
prevádzkovateľ sústreďovať v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín, rozstrekovať ich
na teleso skládky a nadbytočnú priesakovú kvapalinu môže prevádzkovateľ sústreďovať
v havarijnej nádrži.

3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných
techník
3.1

Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach
v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave
pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov
a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných
právnych predpisov.

3.2 Ak prevádzkovateľ bude vykonávať dopravu na skládku odpadov je povinný ju zabezpečovať
v uzavretých vozidlách určených na zvoz odpadu. V prípade dovozu odpadov v otvorených
vozidlách je prevádzkovateľ povinný odpad zabezpečiť sieťou, aby dopravou nedošlo
k znečisteniu prístupových komunikácií a ich okolia.
3.3

Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zaviazať dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov
na skládku odpadov v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené
záchytnými sieťami proti roznášaniu odpadov po okolí v termíne najneskôr do 31.12.2004.

3.4

Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak,
aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení) bola
prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej
pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.
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3.5 Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:
- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,
- zapácha,
- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,
- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,
- zodpovedá komunálnemu odpadu,
po zhutnení prekryť krycím materiálom. Minimálna hrúbka prekrytia je 0,1 m.
3.6 Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov prevádzkovateľ je povinný túto
vrstvu zhutniť až po dosiahnutí hrúbky 2 m.
3.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo krycieho materiálu. K dispozícií
musí mať rezervu tohto materiálu pre potreby cca 14 dní.
3.8

Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke takým spôsobom, aby
zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov.

3.9 Prevádzkovateľ zabezpečí drenážny systém priesakových kvapalín tak, aby bol chránený
pred poškodením v priebehu prevádzky, po jej uzatvorení a pri výstavbe ďalšej etapy.
3.10 Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom
do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín späť do telesa skládky, s cieľom dosiahnuť
požadovaný stupeň zhutnenia zneškodňovaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov
mimo telesa skládky a podporiť metanogénne procesy v telese skládky.
3.11 Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými
látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo
podzemných vôd.
3.12 V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí odhrňovanie snehu a posyp prístupovej
komunikácie ku skládke a v areáli skládky odpadov.
3.13 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládku
odpadov boli očistené a zbavené znečistenia.
3.14 Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti
v telese skládky a jej okolí, najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou
vodou, spätným rozstrekom priesakovej kvapaliny po telese skládky odpadov, dôsledným
hutnením odpadov a prekrývaním neaktívnych častí telesa krycím materiálom.
3.15 Na zníženie negatívnych vplyvov okolia skládky, počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ
povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok a upravovať svahy skládky
(aj dočasné svahy skládky odpadov) prekrývaním vrstvou zeminy o minimálnej hrúbke 20 cm.
3.16 Prevádzkovateľ skládky je povinný vykonávať minimálne 1 krát ročne deratizáciu skládky.
3.17 Ak budú používaním prístupovej cesty a vnútorných komunikácií vznikať emisie prachu,
prevádzkovateľ skládky je povinný zabezpečiť ich čistenie.
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3.18 Prevádzkovateľ zabezpečí výsadbu stromoradia po obvode areálu skládky odpadov (z vnútornej
strany oplotenia), v smere od obce Petrovce (juh – juhovýchod) v termíne najneskôr
do 30.04.2005.

4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov
4.1 Prevádzkovateľ zariadenia je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade so súhlasom
udeleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu príslušným orgánom štátnej správy
odpadového hospodárstva.
4.2 Prevádzkovateľ so splaškovými vodami bude nakladať tak, ako je uvedené v bode 2.2.2 tohto
rozhodnutia.
4.3 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.
4.4 Prevádzkovateľ skládky je povinný dodržiavať postupy na zneškodnenie, nakladanie alebo
spracovanie odpadov v súlade s vypracovaným Programom odpadového hospodárstva Skládka
odpadov Hanušovce - Petrovce platným do roku 2005, pravidelne aktualizovaným podľa
všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

5. Podmienky hospodárenia s energiami
Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy na skládke
v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to
uvedené v sprievodnej dokumentácii od výrobcu a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich
údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

6. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade
havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej
prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia
životného prostredia
6.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie podľa prevádzkového
poriadku vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného právneho predpisu
odpadového hospodárstva pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky
ako sú vznik požiaru, porušenie tesnosti fólie alebo nádrže priesakových kvapalín s následným
únikom priesakových kvapalín, porušenie stability telesa skládky, ale i dlhotrvajúce dažde,
povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného
prostredia.
6.2 Prevádzkovateľ je povinný vypracovať „Plán opatrení pre prípady ohrozenia resp. zhoršenia
akosti vôd“ podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva
a predložiť ho na schválenie orgánu štátnej vodnej správy v termíne do 2 mesiacov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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6.3 Všetky nádrže a obaly nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie
menšom ako objem najväčšej nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak je v záchytnej nádrži
umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej
z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani. Záchytné vane
musia byť bezodtokové.
6.4 V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť
prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály budú do doby
zneškodnenia uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a všeobecne záväzným
právnym predpisom.
6.5 Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.
6.6 Prevádzkovateľ je povinný priestory skládky odpadov, kde by mohlo dochádzať
k nahromadeniu alebo uvoľňovaniu skládkového plynu, najmä u drenáže priesakových
kvapalín, nádrží, studní a monitorovacích sond, označiť ich v zmysle zákona NR SR
č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
a jeho vykonávacích vyhlášok (napr. symbolom nebezpečenstvo výbuchu).
6.7 Pri rozširovaní skládky o nové etapy je potrebné zaistiť spoľahlivé napojenie tesniacich
systémov jednotlivých etáp. To platí pre budovanie skládky odpadov ako aj pre jej
uzatváranie. Celistvosť fólie je potrebné po položení drenážnych a krycích vrstiev skontrolovať
v súlade s platnými technickými normami (napr. geoelektrickým meraním).
6.8 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre
ich rozhrňovanie a hutnenie neprechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného
drenážneho systému.
6.9 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu v havarijnej nádrži priesakových kvapalín na
takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakovej kvapaliny v dôsledku
prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo
k prekročeniu max. výšky hladiny.
6.10 V takých prípadoch, v ktorých by hrozilo preliatie havarijnej nádrže priesakovej kvapaliny
je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu kat. č. 19 07 02 - priesaková
kvapalina zo skládky obsahujúca nebezpečné látky, kategórie N - nebezpečný, na základe
zmluvného vzťahu s oprávnenou osobou.
6.11 Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní do telesa
skládky dôkladnou kontrolou obmedziť rizika samovznietenia a požiaru.

7. Minimalizácia diaľkového znečisťovania a cezhraničný vplyv znečisťovania
Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

8. Obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky
Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia.
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9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ
9.1 Všeobecné požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky
9.1.1 Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami
určenými v rozhodnutí.
9.1.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu
údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej
5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené
inak.
9.1.3 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke, najmä
zmenu technológie, príp. rozšírenia druhov zneškodňovaných odpadov, používaných látok
a energie ako aj spôsobu nakladania s odpadom.
9.1.4 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného
prostredia a IŽP Košice neprevzatie odpadu na zneškodnenie.
9.2 Monitorovanie ochrany ovzdušia
9.2.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloženia skládkového plynu diskontinuálnym
periodickým meraním jeho množstva a zloženia v odplyňovacích šachtách alebo sondami
ako je to uvedené v bodoch 9.2.2 až 9.2.3 tohto rozhodnutia.
9.2.2 Merania množstva a zloženia skládkového plynu budú vykonávané počínajúc rokom 2005,
2 krát ročne v jarnom a jesennom období, vonkajšia teplota pritom nesmie klesnúť pod 5 oC,
súčasne bude sledovaná teplota a atmosferický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu
v technicky spracovateľnom množstve musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok
monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu 2.1.2
tohto rozhodnutia.
9.2.3 Pri meraní zloženia skládkového plynu budú stanovené objemové koncentrácie CH4, CO2,
O2, H2S a H2.
9.3 Monitorovanie kvality podzemných a povrchových vôd
9.3.1 Monitorovanie (kontrola) kvality podzemných a povrchových vôd bude uskutočňované tak,
ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Ukazovatele znečistenia

Frekvencia

Úroveň hladiny vody, teplota
vody, farba, zápach, zákal, pH,
vodivosť, NELIC, CHSKMn, As,
Cr+6, Pb, Hg, NEL, SO42-, S2-

1 x za 3 mesiace
(4 x za rok)

Podmienky Metóda analýzy
merania
Technika
1) 2)
určené akreditovaným
laboratóriom

1) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom.
2)Vzorky podzemných vôd budú odoberané z monitorovacích sond skládky odpadov K-1, K-2 a K-3, vzorky
povrchových vôd budú odoberané z betónového odvodňovacieho rigolu v mieste vyústenia do terénu.
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9.3.2 Kritické hodnoty indikačných parametrov - sledovaných ukazovateľov znečistenia
podzemných vôd sa nestanovujú z dôvodu, že podzemné vody vstupujúce do územia na
ktorom je skládka umiestnená sú antropogénne ovplyvnené starou ekologickou záťažou,
t. č. uzatvorenou skládkou tuhého komunálneho odpadu nachádzajúcou sa juhozápadne
od povoľovanej skládky a jestvujúcim poľným hnojiskom.
9.3.3 V prípade, že sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa bodu 9.9.5
tohto povolenia budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu, budú nemerateľné alebo
zaznamenajú výrazný pokles pod povolené hodnoty, prevádzkovateľ môže požiadať
o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých monitorovaní.
9.4 Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny
9.4.1

Monitorovanie (kontrola) kvality priesakovej kvapaliny bude uskutočňované tak, ako je
to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovatele znečistenia

Frekvencia

pH, vodivosť, NELIC, CHSKCr,
As, Cr+6, Pb, Hg, NEL, SO42-, S2-

1x za 3 mesiace
(4 x za rok)

Úroveň hladiny

1 x za týždeň

Podmienky Metóda analýzy
merania
Technika
3) 4)
určené akreditovaným
laboratóriom
vizuálne
prevádzkovateľom

3) Diskontiunálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom
4) Vzorky priesakových kvapalín budú odoberané z drenážnej šachty pred akumulačnou nádržou .

9.5 Monitorovanie nakladania s nebezpečnými látkami
9.5.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o kontrolách zariadení a plôch pre skladovanie
a manipuláciu s nebezpečnými látkami pozostávajúcu zo záznamov o skúškach
nepriepustnosti, prevádzke, údržbe a opravách.
9.5.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky nepriepustnosti a tesnosti nádrží a záchytných
vaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v intervaloch predpísaných všeobecne
záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.
9.6 Monitorovanie meteorologických údajov
9.6.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice
alebo vlastným monitorovaním v nasledovnom rozsahu:
Meteorologické údaje

Počas
prevádzky
denne
denne

Množstvo zrážok
Teplota (min., max. o 14 00 hod SEČ)
Smer a sila prevládajúceho vetra
Vyparovanie (lyzimeter / priesakomer)
Vlhkosť vzduchu (o 14 00 hod SEČ)

*

* alebo prostredníctvom iných vhodných metód

Po uzatvorení skládky odpadov
denne, mesačné súčty
mesačný priemer

denne

nevyžaduje sa

denne
denne

denne, mesačné súčty
mesačný priemer
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9.7 Monitorovanie topografie skládky odpadov
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky
odpadov:
- jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky
ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plocha pokrytá odpadom, objem
(výškopisné a polohopisné zameranie telesa skládky odpadov), zloženie odpadu, metódy
ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity, ktorá je ešte na
skládke k dispozícii,
- jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení sadanie úrovne
telesa skládky odpadov aspoň v 3 reprezentatívnych bodoch.
9.8 Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky
9.8.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu, pôvode
a nakladaní prevzatých odpadov na zneškodnenie alebo zhodnotenie na evidenčnom
liste odpadu. Evidenciu vykonávať priebežne v súlade so všeobecne
záväznými
právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
9.8.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu
stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:
- technologický reglement,
- prevádzkový poriadok,
- prevádzkový denník,
- obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
- vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská štátnej správy a samosprávy.
Prevádzkový denník uchovávať do skončenia monitorovania po uzavretí skládky odpadov,
najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov.
9.8.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list skládky odpadov v rozsahu ustanovenom
všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a uchovávať
ho najmenej 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.
9.8.4 Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku
skládky s uvedením dátumu vzniku, informované inštitúcie a osoby, údaje a spôsob
vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej
byť vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade s prevádzkovým
poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
9.8.5 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežne vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným
vykazovaním skutočnej a mernej spotreby elektrickej energie a pohonných hmôt.
9.9 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí
9.9.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie
podľa § 4 a 5 zákona o IPKZ v rozsahu prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a každoročne ich za
predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej forme
do informačného systému.
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9.9.2 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje za obdobie kalendárneho roka
uvedené v bode 9.9.1 tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad
životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
9.9.3 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť evidenčný list skládky odpadov (v zmysle prílohy č. 6
vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z.) za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice
a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho
roka.
9.9.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania
skládky odpadov a po jej uzatvorení a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho
roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch 9.2, 9.3, 9.4, 9.7 a 9.8.5 tohto
rozhodnutia za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného
prostredia.
9.9.5 Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa 9.9.4 doložiť:
- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.2 v náväznosti na plnenie podmienky
uvedenej v bode 2.1.2 tohto rozhodnutia,
- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.3.1 v náväznosti na meranie, ktorým
boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd pred uvedením skládky
do prevádzky
a výsledky
priebežne
vykonávaného
monitoringu
počas
prevádzkovania skládky odpadov,
- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.3.1 v náväznosti k požiadavkám
uvedeným v prílohe č. 1 k NV SR č. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne
ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd
a osobitných vôd,
- vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu 9.8 v náväznosti na plnenie podmienok
uvedených v bodoch 1.2.26, 1.2.27 a 1.2.28 tohto rozhodnutia.
9.9.6 Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej
ročnej ÚFR do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z účtu.
9.9.7 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom
štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý
únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene
technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke
10.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku
10.1.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa nestanovujú.
10.2 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke
10.2.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípady zlyhania činnosti uvedené
v havarijnom pláne vypracovanom a schválenom podľa všeobecne záväzného právneho
predpisu vodného hospodárstva a opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou
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prevádzkového poriadku skládky vypracovaného a schváleného podľa všeobecne záväzného
právneho predpisu odpadového hospodárstva.
10.2.2 V prípade výpadku elektrickej energie, resp. poruchy čerpadiel a v prípadoch uvedených
v bode 6.10 tohto rozhodnutia je prevádzkovateľ povinný priesakovú kvapalinu
odčerpávať cisternovým vozidlom a následne odvážať na zneškodnenie na základe
zmluvného vzťahu s oprávnenou osobou.
10.2.3 Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov iný vhodný
mechanizmus (kompaktor, buldozér) do 48 hodín od jeho poruchy, resp. nezabezpečí jeho
opravu, prestane preberať odpady do zariadenia.
10.2.4 Prevádzkovateľ bude vykonávať primerané opatrenia proti zamrznutiu krycích materiálov,
aby boli vždy použiteľné na svoj účel

11. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie
znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu
11.1 Uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné
monitorovanie je povolené len na základe povolenia IŽP Košice ako správneho orgánu
v integrovanom povoľovaní.
11.2 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity skládku uzatvoriť
a rekultivovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie stavby: Skládka odpadu
Hanušovce - Petrovce, SO - 10 Rekultivácia, vypracovanej R&H Dúha, s.r.o. Prešov,
autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Klárou Prevužňákovou reg.č. 1172*Z*2-2,
z 12/2003 a monitorovať ju po dobu 30 rokov, v súlade s požiadavkami všeobecne
záväzných právnych prepisov pre triedu skládky na nie nebezpečný odpad.
11.3 Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky (drenážny systém, akumulačná
a havarijná nádrž priesakových kvapalín, monitorovacie sondy, zariadenie k zberu
skládkového plynu) musia zostať v činnosti i po uzatvorení skládky minimálne po dobu
tvorby priesakových kvapalín a skládkového plynu.

Odôvodnenie
Dňa 17.05.2004 prevádzkovateľ skládky Ozón Hanušovce a.s., 094 31 Petrovce 129, doručil
žiadosť na IŽP Košice, vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov
Hanušovce - Petrovce, II. etapa - 1. časť“ umiestnenej na pozemkoch parc. č. 406/1, 2, 3
a parc. č. 408/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 v katastri obce Petrovce.
Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce je prevádzkovaná od 20.01.2000 na základe
rozhodnutia Okresného úradu vo Vranove nad Topľou, odboru tvorby a ochrany životného
prostredia, pracovisko Hanušovce nad Topľou č. j. 2134/99 zo dňa 17.01.2000, ktorým bol daný
súhlas na trvalé užívanie stavby a rozhodnutia Okresného úradu vo Vranove nad Topľou, odboru
životného prostredia č. j. 844/99/KB zo dňa 11.05.1999, ktorým bol daný súhlas na vydanie
prevádzkového poriadku.
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IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa ust. § 12 ods. 2 zákona o IPKZ posúdil a v súlade
ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ dňa 02.06.2004 upovedomil žiadateľa, účastníkov konania,
dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania. Zároveň požiadal dotknutú obec, aby v súlade
s ust. § 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti,
o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnila výzvu
osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu
verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná
prihláška, ani doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.
IŽP Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ zverejnil podstatné údaje
o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a výzvu verejnosti
dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno do žiadosti nazrieť. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej
tabuli IŽP Košice od 02.06.2004 do 02.07.2004 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk.
V uvedenej lehote nebola podaná žiadna prihláška zúčastnenej osoby, ani nebolo doručené
vyjadrenie verejnosti.
IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 3 zákona o IPKZ, určil na vyjadrenie
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Po uplynutí tejto lehoty
IŽP Košice podľa § 13 ods. 1 zákona o IPKZ nariadil ústne pojednávanie v predmetnej veci na deň
22.07.2004. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť prevádzkovateľa zaevidovaná
pod č. 1810/120-OIPK/2004 zo dňa 17.05.2004 v celom rozsahu, ktorej predmetom je vydanie
integrovaného povolenia na činnosť v zmysle prílohy č.1 k zákonu o IPKZ, uvedenej pod bodom
5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu
ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.
Súčasťou ústneho pojednávania bolo podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ,
konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem
spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov podľa § 7 ods.1 písm. a) zákona
o odpadoch.
V rámci konania boli prerokované písomné pripomienky a námety v účastníkov konania,
dotknutých orgánov uplatnených písomne k žiadosti ku dňu ústneho konania:
- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, odbor ŠSOPaK, listom
č. 982/2004/O.T. zo dňa 11.06.2004
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, listom
č. HŽP/2004/000980 zo dňa 09.06.2004
- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, odbor ŠSERaR, listom
č. 978/04/RR zo dňa 15.06.2004
- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, odbor ŠSOH, listom
č. 981/2004/KB zo dňa 15.06.2004
- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, odbor ŠSOO, listom
č. 2004/983/Va zo dňa 16.06.2004
- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, odbor ŠSV a ŠVSVV,
listom č. 984/2004 zo dňa 22.06.2004.
Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli
odôvodnené a smerovali k obsahu žiadosti. Obec Petrovce, zastúpená starostom obce na ústnom
konaní vzniesla požiadavku, aby prevádzkovateľ uskutočnil výsadbu stromoradia po obvode areálu
skládky v smere od obce Petrovce (juh - juhozápad). IŽP Košice túto námietku zohľadnil
v podmienke 3.18 tohto povolenia.
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IŽP Košice preskúmal a zhodnotil predloženú žiadosť podľa § 16 ods. 1, 2, a 5 zákona
o IPKZ a posúdil, že „Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce, ktorý nie je nebezpečný“ spĺňa
požiadavky na najlepšie dostupnú techniku (ďalej „BAT“) z hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany
životného prostredia v zmysle § 5 zákona o IPKZ, nakoľko vyhovuje požiadavkám BAT uvedených
v STN 83 81 06 (Skládkovanie odpadov; Tesnenie skládok odpadov; Navrhovanie, zhotovovanie,
kontrola a technické požiadavky) a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového
hospodárstva.
IŽP Košice posúdil, že prevádzka nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie a nespôsobuje
vysoký stupeň znečistenia životného prostredia a z uvedeného dôvodu nestanovil podmienky pre
minimalizáciu diaľkového znečisťovania, cezhraničného vplyvu a obmedzenie vysokého stupňa
celkového znečistenia v mieste prevádzky.
IŽP Košice neurčil emisné limity pre emisie do ovzdušia, nakoľko sa na povoľovanej
prevádzke nenachádza stredný alebo veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, pre ktoré sa emisné limity
určujú, taktiež neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko prevádzka nevypúšťa odpadové
vody do podzemných alebo povrchových vôd a ani neurčil emisné limity pre hluk a vibrácie,
nakoľko prevádzka skládky odpadov nie je zdrojom nadmerného hluku a vibrácii.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov
konania, dotknutých orgánov a záverov z ústneho pojednávania zistil, že znečisťovanie z danej
prevádzky podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ nespôsobí prekročenie normy kvality životného
prostredia a prevádzka bude spĺňať požiadavky na BAT z hľadiska dosiahnutia celkovej ochrany
životného prostredia v zmysle § 5 zákona o IPKZ, rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať
odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Slovenskú
inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice. 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
Na vedomie:
1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou
2. Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou, odbor ŠSOH, ŠSOO,
ŠVS a ŠVSVV
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Príloha č. 1: Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke:
„Skládka odpadov Hanušovce-Petrovce II.etapa - 1.časť“, skládka odpadov na
odpad, ktorý nie je nebezpečný.
katalógové číslo, názov druhu odpadu, kategória odpadov O - ostatný
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
01 01 01 - odpad z ťažby rudných nerastov
01 01 02 - odpad z ťažby nerudných nerastov
01 03 06 - hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05
01 03 08 - prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07
01 04 08 - odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené ako v 01 04 07
01 04 09 - odpadový piesok a íly
01 04 99 - odpady inak nešpecifikované
02 01 02 - odpadové živočíšne tkanivá
02 01 03 - odpadové rastlinné tkanivá
02 01 04 - odpadové plasty (okrem obalov)
02 01 07 - odpady z lesného hospodárstva
02 03 02 - odpady z konzervačných činidiel
02 03 04 - látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 05 01 - látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 06 01 - materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 06 02 - odpady z konzervačných činidiel
03 01 01 - odpadová kôra a drevo
03 01 05 - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky,
dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
03 03 08 - odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
04 01 01 - odpadová glejovka a štiepenka
04 01 09 - odpady z vypracúvania a apretácie
04 02 09 - odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)
04 02 10 - organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)
04 02 15 - odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14
04 02 17 - farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16
04 02 21 - odpady z nespracovaných textilných vlákien
04 02 22 - odpady zo spracovaných textilných vlákien
06 03 16 - oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15
07 02 17 - odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16
08 01 12 - odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
08 01 18 - odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17
08 02 01 - odpadové náterové prášky
08 03 13 - odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 03 03 12
08 03 18 - odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17
08 04 10 - odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09
09 01 07 - fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
09 01 08 - fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
09 01 12 - jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11
10 01 01 - popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)
10 01 02 - popolček z uhlia
10 01 03 - popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva
10 01 15 - popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14
10 01 17 - popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 06
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10 01 25 - odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne
10 02 01 - odpad zo spracovania trosky
10 02 02 - nespracovaná troska
10 03 03 - pecná troska
10 10 03 - pecná troska
12 01 05 - hobliny a triesky z plastov
12 01 13 - odpady zo zvárania
12 01 17 - odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16
12 01 21 - použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20
15 01 02 - obaly z plastov
15 01 05 - kompozitné obaly
15 01 06 - zmiešané obaly
15 01 07 - obaly zo skla
15 02 03 - absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené
v 15 02 02
16 01 03 - opotrebované pneumatiky
16 01 12 - brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11
16 01 19 - plasty
16 01 20 - sklo
16 01 22 - časti inak nešpecifikované
16 02 14 - vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 a 16 02 13
16 02 16 - časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15
16 06 04 - alkalické batérie
16 06 05 - iné batérie a akumulátory
17 01 01 - betón
17 01 02 - tehly
17 01 03 - obkladačky, dlaždice a keramika
17 01 07 - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 01 - drevo
17 02 03 - plasty
17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 05 08 - štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 06 04 - izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 - stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
19 01 02 - železné materiály odstránené z popola
19 01 12 - popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11
19 01 14 - popolček iný ako uvedený v 19 01 13
19 01 16 - kotolný prach iný ako uvedený v19 01 15
19 03 05 - stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04
19 03 07 - solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06
19 04 01 - vitrifikovaný odpad
19 05 01 - nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov
19 05 03 - kompost nevyhovujúcej kvality
19 08 01 - zhrabky z hrablíc
19 08 02 - odpad z lapačov piesku
19 09 01 - tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc
19 09 04 - použité aktívne uhlie
19 12 04 - plasty a guma
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19 12 07 - drevo iné ako uvedené v 19 12 06
19 12 09 - minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)
19 12 10 - horľavý odpad (palivo z odpadov)
19 12 12 -iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako
uvedené v 19 12 11
19 13 02 - odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01
20 01 39 - plasty
20 02 01 - biologický rozložiteľný odpad
20 02 02 - zemina a kamenivo
20 02 03 - iné biologicky nerozložiteľné odpady
20 03 01 - zmesový komunálny odpad
20 03 02 - odpad z trhovísk
20 03 03 - odpad z čistenia ulíc
20 03 04 - kal zo septikov
20 03 06 - odpad z čistenia kanalizácie
20 03 07 - objemný odpad
20 03 99 - komunálne odpady inak nešpecifikované

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 122/22-OIPK/2006-To/750090104/z1

Košice 31. 01. 2006

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods.1, ods. 2
písm. a) bod 1 a bod 7, písm. c) bod 1, písm. f) a písm. h), ods. 7 a § 17 ods. 1 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

vydáva
zmenu integrovaného povolenia č. 1810/120-OIPK/2004-To/750090104 zo dňa 18. 10. 2004,
ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:
Skládka odpadov Hanušovce-Petrovce, nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. 406/1
až 406/3 a parc. č. 408/2 až 408/12 v katastri obce Petrovce,
ktorej prevádzkovateľom je: OZÓN Hanušovce, a. s.
sídlo prevádzkovateľa:
094 31 Petrovce 129
sídlo prevádzky:
094 31 Petrovce 129
IČO:
36 450 758
na činnosť kategorizovanú v zozname priemyselných činnosti v prílohe č. 1 k zákonu
č. 245/2003 o IPKZ pod bodom:
5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú
kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady, NOSE-P
109.06,
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ktorou sa predmetné rozhodnutie mení nasledovne:
Podmienka 1.1 Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody
a pôdy v prevádzke na strane 2, 3 a 4 znie:
Skládka odpadov Hanušovce - Petrovce bola uvedená do prevádzky 28.12.1996
I. etapou o projektovanej kapacite 108 350 m3 s termínom ukončenia prevádzkovania v roku
2006. V rámci ukončenia prevádzky bude teleso skládky odpadov I. etapy prekryté vrstvou
zeminy o hrúbke 0,20 m. Dňa 17. 01. 2000 bola uvedená do prevádzky II. etapa - 1. časť
o projektovanej kapacite 287 500 m3 s predpokladaným naplnením v roku 2010. Stavebné
povolenie o zmenu stavby pred jej ukončením na rozšírenie skládky o II. etapu - 2. časť
bolo vydané dňa 03.11.1999 s projektovanou kapacitou skládky 129 150 m3 a predpokladaným
naplnením v roku 2015. Po ukončení prevádzkovania II. etapy sa uvažuje aj s výstavbou
III. etapy s celkovou kapacitou skládky 1 100 000 m3 s predpokladaným ukončením skládkovania
v roku 2027.
Územie skládky sa nachádza cca 1 000 m západne od okraja obce Petrovce, v oblasti
starých ekologických záťaží, ktorými sú uzatvorená skládka komunálneho odpadu a poľné
hnojisko, na poľnohospodársky nevyužívaných plochách. V bezprostrednej blízkosti skládky
sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti ŽP.
Prístup ku skládke je zabezpečený po jestvujúcej asfaltovej komunikácii, ktorá je
odbočkou štátnej cesty III. triedy Hanušovce nad Topľou - Petrovce. Vnútropodniková doprava
v oplotenom areáli skládky je riešená po vybudovaných vnútroareálových komunikáciách.
Pred vstupom na skládku odpadov je umiestnená vstupná brána so sociálnoprevádzkovou budovou a váhou na kontrolu dovážaného odpadu. Pri bráne je umiestnená
informačná tabuľa. Vybudovaná cestná váha je vybavená automatickým záznamom
a spracovaním dát na PC.
Súčasťou vnútroareálovej komunikácie je parkovisko a zariadenie na čistenie
kolies odchádzajúcich motorových vozidiel zo skládky odpadov, ktoré je realizované ako
prehĺbená betónová plocha. Znečistené odpadové vody z čistenia kolies motorových vozidiel
sú prečisťované v sorbčnom lapači olejov a zaústené do betónovej zbernej nádrže o objeme
3 m3. Prečistené odpadové vody zo zbernej nádrže sú prečerpávané do telesa skládky
odpadov.
K zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do priestoru skládky
je vybudované oplotenie do výšky 2,5 m s uzamkýnateľnou bránou. Skládka odpadov je
budovaná ako nadzemná, pričom samotné teleso skládky je vymedzené sypanou hrádzou.
Tesnenie dna telesa a oporných hrádzí pre I. etapu a II. etapu - 1. časť skládky
odpadov je vybudované ako kombinované a je tvorené ílovým minerálnym tesnením v troch
vrstvách po 20 cm o celkovej hrúbke 0,60 m, zhutneným na PŠmin. 96 %, s koeficientom
filtrácie kf = 7,93.10-11 m.s-1 a umelým tesnením dna skládky a oporných svahov hrádzí
vysokohustotnou fóliou HDPE hrúbky 1,5 mm. Tesnenie dna telesa a oporných hrádzí pre
II. etapu - 2. časť skládky odpadov je vybudované ako kombinované a je tvorené ílovým
minerálnym tesnením o celkovej hrúbke 0,50 m, zhutneným na PŠmin. 96 %, s koeficientom
filtrácie kf = 7,93.10-11 m.s-1 a umelým tesnením dna skládky a oporných svahov hrádzí
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vysokohustotnou fóliou HDPE hrúbky 1,5 mm. Fólia je po celej ploche chránená geotextíliou
Tatratex PP 800 g. m-2.
Vyložený odpad sa po telese skládky odpadov rozhŕňa a hutní pomocou kompaktora
a je po vrstvách prekrývaný vhodnými krycími materiálmi (napr. stavebnou suťou, zeminou atď.).
V areáli skládky odpadov je vytvorená depónia inertného materiálu na skladovanie
materiálov vhodných na prekrývanie telesa skládky odpadov.
Odplynenie pre I. etapu a II. etapu - 1. časť je riešené 6 odplyňovacími šachtami, pre II. etapu
- 2. časť je riešené 5 odplyňovacími šachtami, umiestnenými v priestore skládkových telies.
Šachty sú realizované z betónových prefabrikovaných studničných skruží DN 800 mm,
uložených na podkladnú vrstvu vytvorenú z cestných panelov. Do vnútra šachty je
osadená perforovaná PE rúra DN 200 mm, ktorá je obsypaná triedeným štrkom frakcie
32 - 63 mm.
Systém zachytávania priesakových kvapalín je riešený plošnou drenážou na tesnení
v kombinácii s potrubnou drenážou, ktorá je zaústená do akumulačnej nádrže čerpacej
stanice o objeme 75 m3. Plošná drenáž je vybudovaná zo štrkovej vrstvy frakcie 16/32 mm
bez vápenatých prímesí o hrúbke 30 cm, potrubná drenáž je z perforovaných PE rúr DN
200 mm obalených geotextíliou. Pozdĺžny spád potrubia je 1 %, priečny spád potrubia je 2 %.
Revízne šachty na potrubí sú z kruhových betónových skruží DN 100 cm, vzdialených od
seba do 150 m. Prebytok priesakových kvapalín z akumulačnej nádrže je zvedený PE potrubím
DN 150 mm do havarijnej nádrže priesakových kvapalín o objeme 982 m3.
Priesaková kvapalina je opätovne prečerpávaná do telesa skládky odpadov za účelom
zníženia prašnosti a dosiahnutia optimálnej vlhkosti telesa skládky.
Na zachytenie a odvedenie povrchových a dažďových vôd z okolia skládky odpadov
je z juhozápadnej strany vybudovaný odvodňovací betónový rigol. V rámci výstavby
II. etapy - 2. časti bola zo severovýchodnej a severozápadnej strany skládky vybudovaná
dočasná odvodňovacia priekopa v celkovej dĺžke cca 200 m.
Za účelom monitorovania vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd počas skládkovania
a po jej uzatvorení je na skládke odpadov vybudovaný monitorovací systém sledovania
kvality podzemných vôd pozostávajúci z troch sond. Monitorovacia sonda K-1 (fónová) je
situovaná severozápadne od jestvujúceho hnojiska nad skládkou odpadu, monitorovacie sondy
K-2a K-3 sú situované juhovýchodne od skládky odpadov v smere prúdenia podzemných vôd.
Žumpa na zachytávanie splaškových vôd zo sociálno-prevádzkovej budovy
je vybudovaná ako nepriepustná betónová nádrž o objeme 6 m3.
Sklad PHM a olejov situovaný v areáli skládky odpadov je jednopodlažný, plechový
o rozmeroch 2,0 x 4,0 x 2,5 m. Je určený na skladovanie pohonných hmôt a na skladovanie
nebezpečných odpadov z údržby a opráv strojov a zariadení používaných pri vlastnej
prevádzke. Objekt tvorí oceľová konštrukcia s plechovou podlahou, ktorá je osadená na
betónových paneloch. Na zachytenie prípadného úniku ropných látok zo skladu je v podlahe
skladu realizovaná oceľová havarijná nádrž.
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Zásobovanie skládky potrebnou elektrickou energiou je zabezpečené z vlastnej
trafostanice umiestnenej pri vchode do areálu skládky.
Úžitková voda pre potrebu dennej prevádzky skládky odpadov (sociálne účely,
polievanie zelene a pod.) je zabezpečená z vlastnej vŕtanej studne, pitná voda pre potreby
prevádzkových pracovníkov je zabezpečená dovozom.
Prevádzkovateľ má vypracovaný projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadov
komplexne pre I. etapu, II. etapu - 1. časť a II. etapu - 2. časť, podľa ktorého sa uložený
odpad upraví do požadovaného tvaru. Na upravený povrch budú ukladané tesniace
a drenážne vrstvy v zložení:
- vrstva zeminy hrúbky 500 mm,
- plynová plošná drenáž - tatradrén hrúbky 25 mm,
- tesniaca vrstva - minerálne tesnenie hrúbky 500 mm s koeficientom filtrácie kf =1,0 . 10-9 ,
- drenáž na odvedenie priesakových vôd hrúbky 500 mm z triedeného kameňa frakcie 16 - 32 mm,
- rekultivačná vrstva - zemina hrúbky 1 000 mm,
- zatrávnenie.
Podmienka 1.2.21 Podmienky pre zneškodňované odpady, používané média a energie
na strane 6 znie:
Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov zneškodňovať:
- odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) v kategórii ostatný
odpad, podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise,
- stabilizované nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok neprekročia hodnoty
ukazovateľov uvedené v osobitnom predpise,
- komunálne odpady okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek, podľa zoznamu uvedeného
v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Podmienka 1.2.27 Technicko-prevádzkové podmienky na strane 7 znie:
Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov do naplnenia jej kapacity t. j.
pre I. etapu - 108 350 m3,
pre II. etapu - 1. časť - 287 500 m3,
pre II. etapu - 2. časť - 129 150 m3 zneškodnených odpadov.
Rozhodnutie č. 1810/120-OIPK/2004-To/750090104 zo dňa 18. 10. 2004,
s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), na základe konania
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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 rozhodnutia č. 1810/120OIPK/2004-To/750090104 zo dňa 18. 10. 2004, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke
Skládka odpadov Hanušovce - Petrovce, na základe žiadosti prevádzkovateľa OZÓN
Hanušovce, a. s., 094 31 Petrovce 129 zo dňa 15. 08. 2005 o vydanie zmeny integrovaného
povolenia z dôvodu prevádzkovania I. etapy a kolaudácie II. etapy - 2. časti Skládky odpadov
Hanušovce - Petrovce. Podanie žiadosti o vydanie zmeny rozhodnutia v integrovanom
povoľovaní jestvujúcej prevádzky bolo spoplatnené poplatkom vo výške 10 000,- Sk
prevodom na účet SIŽP v súlade s položkou 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Prevádzka Skládky odpadov Hanušovce - Petrovce sa nachádza na pozemkoch
parc. č. 406/1 až 406/3 a parc. č. 408/2 až 408/12 v katastri obce Petrovce,
IŽP Košice v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil dňa 19. 09. 2005
účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci
zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka odpadov Hanušovce - Petrovce.
IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ doručil týmto
subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 21. 10. 2005
a zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli,
spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti,
dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní
určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti
stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nezvolal verejné zhromaždenie občanov
a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté
orgány ústne pojednávanie.
Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 16. 11. 2005 sa zúčastnili:
- prevádzkovateľ OZÓN Hanušovce, a. s.,
- Obecný úrad Petrovce,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou,
- Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou, ŠSOH,
- Urbárna spoločnosť, pozemkové spoločenstvo, zastúpená predsedom J. Vargom
Petrovce.
Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám
posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom
rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola
prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania, ako aj dotknutých orgánov
uplatňované k žiadosti.
V rámci konania boli prerokované písomné stanoviská účastníkov konania a dotknutých
orgánov k žiadosti uplatnené ku dňu ústneho konania:
- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove n/T., odbor ŠSOH, listom č. 2005/06879- 02/KB
zo dňa 06. 09. 2005,
- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove n/T., odbor ŠSOPaK, listom č. 2005/00878-02
zo dňa 21. 09. 2005,
- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove n/T., odbor ŠVS, listom č. 2005/00880-2 MS
zo dňa 27. 09. 2005,
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- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, listom
č. HŽP/01541/2005/002694 zo dňa 17. 10. 2005,
- Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor vo Vranove n/T, listom č. 1232/2005-R34
zo dňa 21. 09. 2005,
ktorí nemali pripomienky k vydaniu integrovaného povolenia.
Na ústnom pojednávaní neboli predložené ďalšie pripomienky a námety.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení
účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania 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.
Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané
v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané
rozhodnutia správnych orgánov.
P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať
odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Slovenskú
inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice.
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
Na vedomie:
1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou
2. Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou, odbor ŠSOH, ŠSOO, ŠVS
a ŠVSVV
3. Urbárna spoločnosť, pozemkové spoločenstvo zastúpené predsedom J. Vargom
4. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Vranov nad Topľou

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

Košice 02.09.2008

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

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

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

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

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

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

Úroveň hladiny vody

1), 2)

1 x za 3 mesiace

Určené
akreditovaným
laboratóriom

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

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

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

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

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát ţivotného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 10411-8080/2010/Hut/750090104/Z3

Košice 06.04.2010

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.
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
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 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.

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 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. 104111312/57/2010/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

strana 7 k rozhodnutiu č. 10411-8080/2010/Hut/750090104/Z3

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

Kat. číslo: 13 01 10
Názov: nechlórované minerálne
1
hydraulické oleje
Kategória odpadu: N
Kat. číslo: 13 02 05
Názov: nechlórované minerálne
2
motorové, prevodové a mazacie oleje
Kategória odpadu: N
Kat. číslo: 13 02 06
Názov: syntetické motorové, prevodové
3
a mazacie oleje
Kategória odpadu: N
Kat. číslo: 15 01 10
Názov: obaly obsahujúce zvyšky
4
nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami
Kategória odpadu: N
Kat. číslo: 15 02 02
Názov: absorbenty, filtračné materiály
vrátane olejových filtrov inak
5
nešpecifikovaných, handry na čistenie,
Skládka odpadov
ochranné odevy kontaminované
Hanušovce
– Petrovce
nebezpečnými látkami
Kategória odpadu: N
Kat. číslo: 16 01 07
6
Názov: olejové filtre
Kategória odpadu: N
Kat. číslo: 16 01 14
Názov: nemrznúce kvapaliny
7
obsahujúce nebezpečné látky
Kategória odpadu: N
Kat. číslo: 16 06 01
8
Názov: olovené batérie
Kategória odpadu: N
Kat. číslo: 16 02 13
Názov: vyradené zariadenia obsahujúce
9
nebezpečné časti, iné ako uvedené v
16 02 09 aţ 16 02 12
Kategória odpadu: N
Kat. číslo: 19 07 02
Názov: priesaková kvapalina zo skládky
10
odpadov obsahujúca nebezpečné látky
Kategória odpadu: N

Max.
mnoţstvo
odpadu
v tonách
za rok

0,350 t

0,005 t

1000 t

Spôsob nakladania
s odpadom

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.

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

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 8019-30666/2012/Mer/750090104/Z5

Košice 29.10.2012

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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
integrované povolenie
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. 104118080/2010/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. 1066430777/2010/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. 801930666/2012/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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Odôvodnenie
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. 2012/0090202 zo dňa 24.09.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou, ŠVS, vyjadrenie č. 2012/0090302 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
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

Ivanom
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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
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

Ivanom

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo : 2731-11362/2013/Pal/750090104/Z6

Košice 02.05.2013

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 21 ods. 2,
§ 8 ods. 2 písm. b) bod 3 a § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 a 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v
spojení s § 8 ods. 6 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 (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)
mení a dopĺňa
integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1810/120-OIPK/2004-To/75 009 01 04 zo dňa 18.10.2004
zmenené IŽP Košice rozhodnutiami 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, č. 10664-30777/2010/Hut,Mer/750090104/Z4 zo dňa
21.10.2010 a č. 8019-30666/2012/Mer/750090104/Z5 zo dňa 29.10.2012 (ďalej len
,,integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:
„Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce“
094 31 Petrovce 129
prevádzkovateľovi:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:

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

strana 2 k rozhodnutiu 2731-11362/2013/Pal/750090104/Z6

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:
a) v oblasti ochrany povrchových vôd a podzemných vôd udelenie súhlasu na
uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností,
ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod
3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti odpadov
- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem
spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých
sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:
1) V časti II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických
zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke v bode 1.2 Podrobnosti
o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke:
a) sa ruší znenie podmienky 1.2.19
b) sa dopĺňajú podmienky v tomto znení:
1.2.29 Prevádzkovateľ je povinný zamedziť vstupu na skládku odpadov nepovolaným
osobám.
1.2.30 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky
odpadov na životné prostredie spôsobované emisiami zápachu a prachu, vetrom
odviatymi odpadmi, hlukom a dopravou, vtákmi, hmyzom a inými živočíchmi.
1.2.31 Prevádzkovateľ je povinný mať v prevádzke prevádzkový poriadok a technologický
reglement uložený na prístupnom mieste.
2) V časti II. Záväzné podmienky, 2. Emisné limity v bode 3. Opatrenia na prevenciu
znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník:
a) sa ruší znenie podmienky 3.3 a nahrádza sa nasledovným novým znením:
3.3 Prevádzkovateľ je povinný informovať dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu odpadov na
skládku v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými
sieťami proti roznášaniu odpadov po okolí.
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b) sa ruší znenie podmienky 3.18 a nahrádza sa nasledovným novým znením:
3.18 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby na skládke odpadov nedošlo k nežiaducemu
úniku priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov, pri prečerpávaní a manipulácii
s ňou, a taktiež k úniku odpadovej vody zo zariadenia na čistenie dopravných
prostriedkov do povrchových, podzemných vôd a do pôdy.
3) V časti II. Záväzné podmienky, 2. Emisné limity v bode 4. Opatrenia na
minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov sa ruší znenie
podmienky 22.
4) V časti II. Záväzné podmienky, 2. Emisné limity v bode 6. Opatrenia na
predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia
týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by
mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia sa ruší znenie
podmienky 6.2 a nahrádza sa nasledovným novým znením:
6.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku
neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného
prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie
so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami, vypracovaný a schválený podľa
všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.
5) V časti II. Záväzné podmienky, 2. Emisné limity, 9. Monitorovanie prevádzky,
poskytovanie údajov a podávanie správ v bode 9.3 Monitorovanie kvality
podzemných a povrchových vôd sa dopĺňa podmienka 9.2.4 v tomto znení:
9.2.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie skládkového plynu tak, aby bolo
reprezentačné pre každú časť skládky odpadov.
6) V časti II. Záväzné podmienky, 2. Emisné limity, 9. Monitorovanie prevádzky,
poskytovanie údajov a podávanie správ v bode 9.5 Monitorovanie nakladania so
škodlivými látkami sa dopĺňa podmienka 9.5.3 v tomto znení:
9.5.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti nádrže priesakovej
kvapaliny a súvisiacich rozvodov jedenkrát za päť rokov a kontrolu jej technického
stavu a funkčnej spoľahlivosti jedenkrát za desať rokov odborne spôsobilou osobou
s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Doklady o predmetných skúškach a
kontrolách je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku.
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7) V časti II. Záväzné podmienky, 2. Emisné limity, 9. Monitorovanie prevádzky,
poskytovanie údajov a podávanie správ v bode 9.8 Požiadavky na spôsob a metódy
evidencie prevádzky sa ruší znenie podmienky 9.8.1 a nahrádza sa nasledovným
novým znením:
9.8.1 Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu:
− o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie,
− o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom,
a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväzným
právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
8) V časti II. Záväzné podmienky, 2. Emisné limity, 9. Monitorovanie prevádzky,
poskytovanie údajov a podávanie správ v bode 9.9 Požiadavky na spôsob podávania
správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí sa dopĺňa podmienka 9.9.8 v
tomto znení:
9.9.8 Prevádzkovateľ je povinný podať hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním
v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 31.
januára nasledujúceho kalendárneho roka na IŽP Košice a príslušnému obvodnému
úradu životného prostredia.
9) Po preskúmaní sa v celom integrovanom rozhodnutí mení:
pojem „nebezpečná látka“ na pojem „škodlivá látka a obzvlášť škodlivá látka“
v príslušných tvaroch v zmysle požiadavky zákona č.384/2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č.569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č.515/2008 Z.z.
s účinnosťou od 1.11.2009.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva
v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie
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), § 21 ods. 2 a podľa § 21 ods. 2,
§ 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona, § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 a 7 a § 8 ods. 6 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 vydáva zmenu integrovaného povolenia
vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 1810/120-OIPK/2004-To/75 009 01 04 zo dňa 18.10.2004
v znení neskorších zmien, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Skládka odpadov
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Hanušovce – Petrovce”, na základe žiadosti prevádzkovateľa OZÓN Hanušovce, a.s., 094 31
Petrovce 129, doručenej IŽP Košice dňa 27.02.2013.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 12 zákona č. 245/2003
Z. z. o IPKZ.
Predmetom žiadosti prevádzkovateľa je doplnenie, nahradenie a zrušenie podmienok
integrovaného povolenia na základe výsledku preskúmania podmienok integrovaného
povolenia podľa § 21 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ vykonaného kontrolou IŽP
Košice na predmetnej prevádzke.
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je:
- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo
na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd
podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem
spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých
sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov – Prevádzkového poriadoku skládky odpadov Hanušovce – Petrovce, zmena č. 1
zo dňa 26.02.2013 podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
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.
IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona o IPKZ posúdil a v súlade
s ustanoveniami § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov
konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 2731-5962/57/2013/Pal
zo dňa 01.03.2013, doručeným v dňoch 07.03.2013 a 08.03.2013. IŽP 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, ktorá uplynula dňom 08.04.2013.
Vzhľadom k tomu, že navrhovaná zmena nemá charakter podstatnej zmeny v činnosti
prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice upustil v súlade
s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ od zverejnenia podanej žiadosti aj od ústneho
pojednávania.
V rámci zmeny integrovaného povolenia boli k predloženej žiadosti zaslané
vyjadrenia dotknutých orgánov:
- Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou, ŠVS, stanovisko č. 2013/00367-02
zo dňa 12.03.2013,
- Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou, ŠSOH, vyjadrenie č. 2013/0036802/KB zo dňa 15.03.2013.
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Dotknutým orgánom boli k vydaniu zmeny integrovaného povolenia uplatnené tieto
pripomienky a námety:
Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou, ŠVS v stanovisku č. 2013/00367-02
zo dňa 12.03.2013 uviedol , že súhlasí s vydaním predmetnej zmeny integrovaného povolenia
s nasledovnou pripomienkou:
- odporúčame prehodnotiť aj podmienku 9.3 monitorovanie kvality podzemných
a povrchových vôd a zosúladiť určovanie limitných hodnôt v súlade s prílohou č. 6, časť B,
bodu 9.4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (ďalej len NV SR č. 269/2010 Z. z.)
IŽP Košice uvedenú pripomienku nezapracoval do integrovaného povolenia, nakoľko
podľa bodu 9.4 v časti B prílohy č. 6 NV SR č. 269/2010 Z. z. sa určujú limitné hodnoty
ukazovateľov znečistenia vypúšťaných priemyselných odpadových vôd zo skládok odpadov
(priesakových vôd) do povrchových vôd, pričom z prevádzky Skládky odpadov Hanušovce –
Petrovce priesakové vody nie sú vypúšťané do povrchových vôd ale sú akumulované na
skládke a opätovne prečerpávané do telesa skládky odpadov za účelom zníženia prašnosti
a dosiahnutia optimálnej vlhkosti telesa skládky. Prípadné prebytky priesakovej kvapaliny má
prevádzkovateľ povinnosť zneškodňovať mimo prevádzky ako nebezpečný odpad na základe
zmluvného vzťahu s oprávnenou osobou v súlade so všeobecne záväzným právnym
predpisom odpadového hospodárstva.
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ boli konania:
- v oblasti ochrany povrchových vôd a podzemných vôd o udelenie súhlasu na uskutočnenie,
zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu
ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- v oblasti odpadov
- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem
spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa
zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia
účastníka konania, dotknutých orgánov a vykonaného konania 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.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú
inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia
písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie
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po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:
1. OZÓN Hanušovce, a.s., 094 31 Petrovce 129
2. Obec Petrovce, 094 31 Petrovce

Na vedomie:
1. Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou, ŠSOH, Námestie slobody 5, 093
01 Vranov nad Topľou
2. Obvodný úrad životného prostredia Vranov nad Topľou, ŠVS, Námestie slobody 5, 093
01 Vranov nad Topľou

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 3727-15712/57/Val/750090104/Z7

Košice 28.05.2014

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a 6 a § 20 ods. 1 zákona č.
39/2013 Z. z. o IPKZ 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 IŽP Košice č. 1810/120-OIPK/2004-To/75 009 01 04 zo dňa 18.10.2004
zmenené IŽP Košice rozhodnutiami 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, č. 10664-30777/2010/Hut,Mer/750090104/Z4 zo dňa
21.10.2010, č. 8019-30666/2012/Mer/750090104/Z5 zo dňa 29.10.2012 a č. 2731-11362/
2013/Pal/750090104/Z6 zo dňa Košice 02.05.2013 (ďalej len ,,integrované povolenie“),
ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce“
094 31 Petrovce 129
prevádzkovateľovi:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:

OZÓN Hanušovce a.s.
094 31 Petrovce 129
36 450 758
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Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti odpadov:
- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods.
3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:
1) V časti II. Záväzné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov
a podávanie správ v bode 9.2 Monitorovanie ochrany ovzdušia sa ruší znenie
podmienky 9.2.3 a nahrádza sa nasledovným znením:
9.2.3 Pri meraní zloženia skládkového plynu budú stanovené objemové koncentrácie CH4,
CO2, O2 a NH3.
2) V časti II. Záväzné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov
a podávanie správ v bode 9.4 Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny sa ruší
znenie podmienky 9.4.1 a nahrádza sa nasledovným znením:
9.4.1 Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny bude uskutočňované tak, ako je to
uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Ukazovatele
znečistenia
teplota vody, farba,
zápach, zákal, pH,
vodivosť, CHSKMn,
As, Crcelk, Pb, Hg,
NEL, SO42-, kyanidy,
amónne ióny
Úroveň hladiny

Frekvencia
1 x za 3 mesiace
(4 x za rok)

Podmienky merania Metódy analýzy
Technika
3), 4)
Určené
akreditovaným
laboratóriom

1 x za týždeň

vizuálne
prevádzkovateľom

3) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom
4) Vzorky priesakových kvapalín budú odoberané zo šachty drenáže skládky

3) Príloha č. 1 rozhodnutia č. 1810/120-OIPK/2004-To/75 009 01 04 zo dňa
18.10.2004 sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 1.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva
v platnosti v plnom rozsahu.
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Odôvodnenie
IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.
z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a 6 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia
vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 1810/120-OIPK/2004-To/75 009 01 04 zo dňa
18.10.2004, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Skládka odpadov Hanušovce –
Petrovce“ na základe žiadosti prevádzkovateľa OZÓN Hanušovce a.s., 094 31 Petrovce 129,
zo dňa 01.04.2014.
Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti odpadov:
- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods.
3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne
konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice na základe posúdenia žiadosti v predmetnej veci podľa § 11 ods. 6 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania a náležitostí podľa § 7 ods. 1
písm. a) a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Prevádzkovateľ OZÓN Hanušovce a.s., 094 31 Petrovce 129 požiadal dňa 01.04.2014
o zníženie správneho poplatku o 50 % v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanú žiadosť z 500 eur na 250
eur. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 3727-12161/57/2014/Val/Z7 zo dňa 17.04.2014
a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo
výške 250 eur podľa položky č. 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych
poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníka konania OZÓN Hanušovce a.s., 094 31
Petrovce 129, obec Petrovce a dotknutý orgán Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor
starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
o začatí konania o zmene integrovaného povolenia listom č. 3727-12157/57/2013/Val/Z7 zo
dňa 17.04.2014, doručeným v dňoch 25.04.2014 a 29.04.2014, a na vyjadrenie známym
účastníkom konania a dotknutému orgánu určil 15 dňovú lehotu.
Zároveň požiadal obec Petrovce, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č.
39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnila žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu
15 dní a zverejnila výzvu zainteresovanej verejnosti, dokedy môže podať prihlášku a výzvu
verejnosti dokedy sa môže vyjadriť. Obec Petrovce zverejnila žiadosť, výzvu zainteresovanej
verejnosti a výzvu verejnosti dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti na
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úradnej tabuli v termíne od 25.04.2014 do 26.05.2014. V uvedenej lehote nebola podaná
prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.
IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil
žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde
možno nazrieť do žiadosti na úradnej tabuli IŽP Košice od 23.04.2014 do 26.05.2014 a
súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška
zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.
Dňa 12.05.2014 bolo na IŽP Košice doručené vyjadrenie Okresného úradu Vranov nad
Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, listom č. 2014/002733-02/KB zo
dňa 02.05.2014, v ktorom uvedený dotknutý orgán uviedol, že cit: ,, V článku 7.,11.,12.
prevádzkového poriadku a v pláne monitorovania a kontroly skládky odpadov počas jej
prevádzky a po jej uzavretí uviesť platnú vyhlášku MŽP SR č.310/2013 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z.
bola zrušená)“, ďalej uviedol, že cit: ,, Nesúhlasíme so skládkovaním odpadov, ktoré sú
zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
pod týmito k.č. 09 01 12 – jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11, k.č.16
06 04 – alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03, k.č. 16 06 05 – iné batérie
a akumulátory, k.č. 20 01 34 – batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33, k.č. 20 01
36 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21.
IŽP Košice uvedenú pripomienku posúdil a zapracoval do prílohy č. 1. integrovaného
povolenia.
Účastník konania OZÓN Hanušovce a.s. v priebehu konania opravil v Prevádzkovom
poriadku a v Pláne monitorovania a kontroly skládky odpadov počas jej prevádzkovania a po
jej uzavretí platné znenie vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch.
IŽP Košice nevyhovel žiadateľovi o zmenu podmienky 9.7, cit.: ,,Prevádzkovateľ
skládky je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov: - jedenkrát ročne
počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení sadanie úrovne telesa skládky
odpadov aspoň v 3 reprezentatívnych bodoch.“ na podmienku s nasledovným znením 9.7, cit.
,,Prevádzkovateľ skládky je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov: jedenkrát ročne počas prevádzky skládky vyčísliť v objemových jednotkách zmenu tvaru
telesa skládky a sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v 3 reprezentatívnych,
polohovo porovnateľných bodoch.“ Vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z.z. príloha č. 24
Monitorovací systém skládky odpadov presne definuje topografiu skládky odpadov cit.: ,,Sledujú sa nasledujúce údaje o telese skládky odpadov: bod 2. Jedenkrát ročne počas prevádzky
skládky odpadov a aj po jej uzatvorení sadanie úrovne telesa skládky odpadov.“, z uvedeného
dôvodu IŽP Košice nevyhovel žiadateľovi o zmenu uvedenej podmienky.
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013
Z. z. o IPKZ bolo konanie v oblasti odpadov:
- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods.
3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
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IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia
dotknutého orgánu zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej
úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a rozhodol tak,
ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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
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.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:
1. Ozón Hanušovce a.s., 094 31 Petrovce 129
2. Obec Petrovce, zastúpená starostom obce, 094 31 Petrovce
Na vedomie:

1. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Námestie slobody č.5,
Vranov nad Topľou
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Príloha č. 1: Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke:
„Skládka odpadov Hanušovce-Petrovce“, skládka odpadov na odpad, ktorý
nie je nebezpečný.
katalógové číslo, názov druhu odpadu, kategória odpadov O - ostatný
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
01 01 01 - odpad z ťažby rudných nerastov
01 01 02 - odpad z ťažby nerudných nerastov
01 03 06 - hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05
01 03 08 - prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07
01 04 08 - odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené ako v 01 04 07
01 04 09 - odpadový piesok a íly
01 04 10 - prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07
01 04 11 - odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07
01 04 12 - hlušina iné odpady z prania a čistenia nerastov, iné ako uvedené v 01 04 07
a 01 04 11
01 04 13 - odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07
01 04 99 - odpady inak nešpecifikované
01 05 04 - vrtné kaly a odpady z vodných vrtov
01 05 07 - vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06
01 05 08 - vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06
01 05 99 – odpady inak nešpecifikované
02 01 01 –- kaly z prania a čistenia
02 01 02 - odpadové živočíšne tkanivá
02 01 03 - odpadové rastlinné tkanivá
02 01 04 - odpadové plasty (okrem obalov)
02 01 07 - odpady z lesného hospodárstva
02 01 09 - agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08
02 01 99 – odpady inak nešpecifikované
02 01 10 - odpadové kovy
02 02 01 - kaly z prania a čistenia
02 02 02 - odpadové živočíšne tkanivá
02 02 03 - materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
02 02 04 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 03 01 - kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania
02 03 02 - odpady z konzervačných činidiel
02 03 03 - odpady z extrakcie rozpúšťadlami
02 03 04 - látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 03 05 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 04 01 - zemina z čistenia a prania repy
02 04 02 - uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality
02 04 03 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 05 01 - látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 05 02 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 06 01 - materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 06 02 - odpady z konzervačných činidiel
02 06 03 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 07 01 - odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín
02 07 02 - odpad z destilácie liehu
02 07 03 - odpad z chemického spracovania
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02 07 04 - materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 07 05 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 07 99 – odpady inak nešpecifikované
03 01 01 - odpadová kôra a korok
03 01 05 - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité
dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
03 03 01 - odpadová kôra a korok
03 03 02 - usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)
03 03 07 - mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky
03 03 08 - odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
03 03 09 - odpad z vápennej usadeniny
03 03 10 - výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie
03 03 11 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
v 03 03 10
04 01 01 - odpadová glejovka a štiepenka
04 01 02 - odpad z lúhovania
04 01 06 - kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce
chróm
04 01 07 - kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
neobsahujúce chróm
04 01 08 - odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach)
obsahujúca chróm
04 01 09 - odpady z vypracúvania a apretácie
04 01 99 – odpady inak nešpecifikované
04 02 09 - odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)
04 02 10 - organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)
04 02 15 - odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14
04 02 17 - farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16
04 02 20 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
04 02 21 - odpady z nespracovaných textilných vlákien
04 02 22 - odpady zo spracovaných textilných vlákien
05 01 10 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 05 01 09
05 01 13 - kaly z napájacej vody pre kotly
05 01 14 - odpady z chladiacich kolón
05 01 16 - odpady s obsahom síry z odsírovania ropy
05 01 17 - bitúmen
05 06 04 - odpad z chladiacich kolón
05 07 02 - odpady obsahujúce síru
06 03 16 - oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15
06 05 03 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
v 06 05 02
06 06 03 - odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02
06 09 02 - troska obsahujúca fosfor
06 09 04 - odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03
06 11 01 - odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika
06 13 03 - priemyselné sadze
07 01 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
v 07 01 11
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07 02 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
v 07 02 11
07 02 13 - odpadový plast
07 02 15 - odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14
07 02 17 - odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16
07 03 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
v 07 03 11
07 04 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
v 07 04 11
07 05 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
v 07 05 11
07 05 14 - tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13
07 06 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
v 07 06 11
07 07 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
v 07 07 11
08 01 12 - odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
08 01 14 - kaly z farieb alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13
08 01 18 - odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17
08 02 01 - odpadové náterové prášky
08 02 99 – odpady inak nešpecifikované
08 02 02 - vodné kaly obsahujúce keramické materiály
08 03 07 - vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu
08 03 13 - odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12
08 03 15 - kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14
08 03 18 - odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17
08 04 10 - odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09
08 04 12 - kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11
08 04 14 - vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 080413
09 01 07 - fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
09 01 08 - fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
09 01 10 - jednorazové kamery bez batérií
10 01 01 - popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)
10 01 02 - popolček z uhlia
10 01 03 - popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva
10 01 05 - tuhé akčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika
10 01 07 - reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu
10 01 15 - popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14
10 01 17 - popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 06
10 01 19 - odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18
10 01 21 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené 10 01 20
10 01 23 - vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22
10 01 24 - piesky z fluidnej vrstvy
10 01 25 - odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne
10 01 26 - odpady z úpravy chladiacej vody
10 02 01 - odpad zo spracovanej trosky
10 02 02 - nespracovaná troska
10 02 08 - tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené 10 02 07
10 02 10 - okuje z valcovania
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10 02 12 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11
10 02 14 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13
10 02 15 - iné kaly a filtračné koláče
10 03 03 – pecná troska
10 03 02 - anódový šrot
10 03 05 - odpadový oxid hlinitý
10 03 16 - peny iné ako uvedené v 10 03 15
10 03 18 - odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17
10 03 20 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19
10 03 22 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových plynov) iné ako
uvedené v 10 03 21
10 03 24 - tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23
10 03 26 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené 10 03 25
10 03 28 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27
10 03 30 - odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29
10 04 10 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09
10 05 01 - trosky z prvého a druhého tavenia
10 05 04 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 05 09 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08
10 05 11 - stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10
10 06 01 - trosky z prvého a druhého tavenia
10 06 02 - stery a peny z prvého a druhého tavenia
10 06 04 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 06 10 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09
10 07 01 - trosky z prvého a druhého tavenia
10 07 02 - stery a peny z prvého a druhého tavenia
10 07 03 - tuhé odpady z čistenia plynov
10 07 04 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 07 05 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 07 08 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07
10 08 04 - tuhé znečisťujúce látky a prach
10 08 09 - iné trosky
10 08 11 – stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10
10 08 13 - odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12
10 08 14 - anódový šrot
10 08 16 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15
10 08 18 - kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené 10 08 17
10 08 20 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19
10 09 03 - pecná troska
10 09 06 - odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné uvedené v 10 09 05
10 09 08 - odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné uvedené v 10 09 07
10 09 10 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09
10 09 12 - iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11
10 09 14 - odpadové spojivá iné ako uvedené 10 09 13
10 09 16 - odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15
10 10 03 - pecná troska
10 10 06 - odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné uvedené v 10 10 05
10 10 08 - odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné uvedené v 10 10 07
10 10 10 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09
10 10 12 - iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11
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10 10 14 - odpadové spojivá iné ako uvedené 10 10 13
10 10 16 - odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15
10 10 99 – odpady inak nešpecifikované
10 11 03 - odpadové vláknité materiály na báze skla
10 11 05 - tuhé znečisťujúce látky a prach
10 11 10 - odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený
v 10 11 09
10 11 12 - odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11
10 11 14 - kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13
10 11 16 - tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15
10 11 18 - kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené 10 11 17
10 11 20 - tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 10 11 19
10 12 01 - odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
10 12 03 - tuhé znečisťujúce látky a prach
10 12 05 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 12 06 - vyradené formy
10 12 08 - odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová
kamenina (po tepelnom spracovaní)
10 12 10 - tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09
10 12 12 - odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11
10 12 13 - kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
10 13 01 - odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
10 13 04 - odpady z pálenia a hasenia vápna
10 13 06 - tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13
10 13 07 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 13 10 - odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09
10 13 11 - odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09
a 10 13 10
10 13 13 - tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 13 12
10 13 14 - odpadový betón a betónový kal
11 01 10 - kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09
11 01 14 - odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13
11 02 03 - odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy
11 02 06 - odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05
11 05 01 - tvrdý zinok
11 05 02 - zinkový popol
12 01 01 - piliny a triesky zo železných kovov
12 01 02 - prach a zlomky zo železných kovov
12 01 03 - piliny a triesky z neželezných kovov
12 01 04 - prach a zlomky z neželezných kovov
12 01 05 - hobliny a triesky z plastov
12 01 13 - odpady zo zvárania
12 01 15 - kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14
12 01 17 - odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16
12 01 21 - použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20
15 01 01 - obaly z papiera a lepenky
15 01 02 - obaly z plastov
15 01 03 - obaly z dreva
15 01 04 - obaly z kovu
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15 01 05 - kompozitné obaly
15 01 06 - zmiešané obaly
15 01 07 - obaly zo skla
15 01 09 obaly z textilu
15 02 03 - absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako
uvedené v 15 02 02
16 01 12 - brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11
16 01 16 - nádrže na skvapalnený plyn
16 01 17 - železné kovy
16 01 18 - neželezné kovy
16 01 19 - plasty
16 01 20 - sklo
16 01 22 - časti inak nešpecifikované
16 02 14 - vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
16 02 16 - časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15
16 03 04 - anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03
16 03 06 - organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05
16 05 09 - vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08
16 08 01 - použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium
alebo platinu okrem 16 08 07
16 08 03 - použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných
kovov, inak nešpecifikované
16 08 04 - použité katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07
16 11 02 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné
ako uvedené v 16 11 01
16 11 04 - iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako
uvedené v 16 11 03
16 11 06 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako
uvedené v 16 11 05
17 01 01 - betón
17 01 02 - tehly
17 01 03 - obkladačky, dlaždice a keramika
17 01 07 - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 01 - drevo
17 02 02 - sklo
17 02 03 - plasty
17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené 17 03 01
17 04 01 - meď, bronz, mosadz
17 04 02 - hliník
17 04 03 - olovo
17 04 04 - zinok
17 04 05 - železo a oceľ
17 04 06 - cín
17 04 07 - zmiešané kovy
17 04 11 - káble iné ako uvedené v 17 04 10
17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 05 08 - štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 06 04 - izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 - stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
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17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03
18 01 01 - ostré predmety okrem 18 01 03
18 01 04 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky
a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)
18 01 09 - liečivá iné ako uvedené 18 01 08
18 02 01 - ostré predmety okrem 18 02 02
18 02 03 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám
z hľadiska prevencie nákazy
18 02 06 - chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05
18 02 08 - liečivá iné ako uvedené 18 02 07
19 01 02 - železné materiály odstránené z popola
19 01 12 - popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11
19 01 14 - popolček iný ako uvedený v 19 01 13
19 01 16 - kotolný prach iný ako uvedený v19 01 15
19 01 18 - odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17
19 01 19 - piesky z fluidnej vrstvy
19 02 03 - predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné
19 02 06 - kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05
19 02 10 - horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09
19 03 05 - stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04
19 03 07 - solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06
19 04 01 - vitrifikovaný odpad
19 05 01 - nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov
19 05 02 - nekompostovateľné zložky živočíšneho a rastlinného odpadu
19 05 03 - kompost nevyhovujúcej kvality
19 06 03 - kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov
19 06 04 - zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov
19 06 06 - zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu
19 08 01 - zhrabky z hrablíc
19 08 02 - odpad z lapačov piesku
19 08 05 - kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
19 08 09 - zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky
19 08 12 - kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené
v 19 08 11
19 08 14 - kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13
19 09 01 - tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc
19 09 02 - kaly z čírenia vody
19 09 03 - kaly z dekarbonizácie
19 09 04 - použité aktívne uhlie
19 09 05 - nasýtené alebo použité iontomeničové živice
19 09 99 – odpady inak nešpecifikované
19 10 01 - odpad zo železa a ocele
19 10 02 - odpad z neželezných kovov
19 10 04 - úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03
19 10 06 - iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05
19 11 06 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
v 19 11 05
19 12 01 - papier a lepenka
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19 12 02 - železné kovy
19 12 03 - neželezné kovy
19 12 04 - plasty a guma
19 12 05 - sklo
19 12 07 - drevo iné ako uvedené v 19 12 11
19 12 08 - textílie
19 12 09 - minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)
19 12 10 - horľavý odpad (palivo z odpadov)
19 12 12 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu
iné ako uvedené v 19 12 11
19 13 02 - odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01
19 13 04 - kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03
19 13 06 - kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05
20 01 01 - papier a lepenka
20 01 02 - sklo
20 01 10 - šatstvo
20 01 11 - textílie
20 01 25 - jedlé oleje a tuky
20 01 28 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27
20 01 30 - detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
20 01 32 - liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
20 01 38 - drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 01 39 - plasty
20 01 40 - kovy
20 01 41 - odpady z vymetania komínov
20 01 99 - odpady inak nešpecifikované
20 02 01 - biologický rozložiteľný odpad
20 02 02 - zemina a kamenivo
20 02 03 - iné biologicky nerozložiteľné odpady
20 03 01 - zmesový komunálny odpad
20 03 02 - odpad z trhovísk
20 03 03 - odpad z čistenia ulíc
20 03 04 - kal zo septikov
20 03 06 - odpad z čistenia kanalizácie
20 03 07 - objemný odpad
20 03 99 – komunálne odpady inak nešpecifikované

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 4113-18686/Mer,Val/750090104/Z8-KR

Košice 30.06.2015

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2, písm. c) bod 1, 5 a 6,
písm. f) bod 1, písm. h) bod 2, § 3 ods. 4, § 8 ods. 3 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ a podľa § 68 a 82 ods. 1 a 5 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 IŽP Košice č. 1810/120-OIPK/2004-To/75 009 01 04 zo dňa 18.10.2004
zmenené IŽP Košice rozhodnutiami 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, č. 10664-30777/2010/Hut,Mer/750090104/Z4 zo dňa
21.10.2010, č. 8019-30666/2012/Mer/750090104/Z5 zo dňa 29.10.2012, č. 2731-11362/
2013/Pal/750090104/Z6 zo dňa Košice 02.05.2013 a č. 3727-15712/57/Val/750090104/Z7
zo dňa 28.05.2014 (ďalej len ,,integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť
v prevádzke:
„Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce“
094 31 Petrovce 129
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prevádzkovateľovi:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:

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

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3,
§ 3 ods. 4 a § 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:
a) v oblasti povrchových a podzemných:
- uvedenie časti vodnej stavby do prevádzky kolaudačným rozhodnutím a povolenie
zmien podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti odpadov:
- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa
§ 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na uzavretie III. etapy skládky odpadov a na vykonanie jej
rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku na zneškodňovanie odpadov
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti ochrany zdravia ľudí:
- posúdenie
návrhu
na
začatie
kolaudačného
konania
časti
stavby
„SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE –
PETROVCE III. ETAPA“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
d) v oblasti stavebného konania:
- vyjadrenie k vydaniu kolaudačného rozhodnutia pre časť stavby „SKLÁDKA
ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE III.
ETAPA“ podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- kolaudačné rozhodnutie na užívanie časti stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE
NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“ a povolenie
zmien na zrealizovanej časti stavby podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
e) schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
vypracovanej RNDr. Jánom Grechom – Penetra, Prešov 30.1.2015, oprávnenou
osobou podľa osobitného predpisu.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:
I. Povoľuje užívanie a zmenu časti stavby
„SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE –
PETROVCE III. ETAPA“
umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 406/1, 406/2, 406/5, 406/6, 406/7, 406/8 a 408/3
v katastrálnom území Petrovce, na účely zneškodňovania nie nebezpečných odpadov
skládkovaním,
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stavebníkovi:
obchodné meno: OZÓN Hanušovce a.s.
sídlo:
094 31 Petrovce 129
36 450 758
IČO:
Týmto rozhodnutím sa:
a) povoľuje užívanie časti stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ
ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“ v nasledovnom rozsahu
stavebných objektov a prevádzkových súborov:
Stavebné objekty:
SO 01 KAZETA III. – 1. fáza
SO 02 DRENÁŽ KONTAMINOVANÝCH VÔD – 1. fáza
SO 03 POSTREKOVÝ VODOVOD – 1. fáza
SO 04 BIOPLYN – 1. fáza
SO 05 ČERPACIA STANICA
SO 06 AKUMULAČNÉ NÁDRŽE – 1. fáza
SO 07 OPLOTENIE
SO 08 NN PRÍPOJKA
Súčasťou stavebného objektu SO 01 Kazeta III. vyššie uvedenej časti stavby je aj účelová
komunikácia, ktorej užívanie bolo povolené rozhodnutím obce Petrovce č. 341/2/2014-0003
zo dňa 12.12.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2014.
Prevádzkové súbory:
PS 01 ČERPACIA STANICA
PS 02 AKUMULAČNÉ NÁDRŽE – 1. fáza
b) zmena časti stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD
HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“ na stavebných objektov a prevádzkových
súboroch:
Stavebné objekty:
SO 01 KAZETA III. – 1. fáza
SO 02 DRENÁŽ KONTAMINOVANÝCH VÔD – 1. fáza
SO 05 ČERPACIA STANICA
SO 06 AKUMULAČNÉ NÁDRŽE – 1. fáza
Prevádzkové súbory:
PS 01 ČERPACIA STANICA
PS 02 AKUMULAČNÉ NÁDRŽE – 1. fáza
Podmienky pre užívanie časti stavby
„SKLÁDKA ODPADOV NA NIE
NEBEZPEČNÝ
ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“ podľa
§ 82 ods. 4 stavebného zákona:
1. Stavebník je
bezpečnostné,

povinný
pri užívaní časti stavby dodržiavať všetky hygienické,
protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia
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a podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 1810/120-OIPK/2004-To/75 009 01 04
zo dňa 18.10.2004 v znení platných zmien.
2. Stavebník je povinný podľa
záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Prešov
č. 2015/1182 č. z. 2015/9945, IPV-23-37-2.2/ZS-C22,23-15 zo dňa 10.06.2015 najneskôr
v deň nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia zabezpečiť:
a) osadenie ochranného koša okolo výstupného rebríka v objekte šachty pre čerpadlá (tak,
ako je to vo vedľajšom vstupe) dodržaním bezpečnostnej úrovne v súlade s § 13 ods. 3
zákona č. zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 124/2006 Z. z.“),
b) osadenie zábradlia proti pádu na vrchu šachty pre čerpadlá v súlade s § 13 ods. 3 zákona
č. 124/2006 Z. z. dodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.2.1, STN
743305 (z roku 2014 – ochranné zábradlia).
3. Stavebník je povinný najneskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
oznámiť Inšpektorátu práce Prešov splnenie podmienky uvedenej v bode č. 2 tohto
rozhodnutia.
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že v rámci
uskutočnenia časti stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD
HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“, SO 01 Kazetza III. bol zrealizovaný aj
odvodňovací rigol ukončený v zbernej filtračnej šachte s odvedením zachytených vôd
do vsakovacej nádrže, a že časť stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ
ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“ bola zrealizovaná podľa projektovej
dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami
zapracovanými v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby, vypracovanej
autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Klárou Prevužňákovou č. osvedčenia 1172*A2,
1172*Z*2-2 a Ing. Jozefom Polákom, č. osvedčenia 0592*I3 overenej v tomto konaní, ktorá
tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4
stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko
skutočné zrealizovanie časti stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie
overenej IŽP Košice v stavebnom konaní. V integrovanom povoľovaní, ktorého súčasťou je aj
kolaudačné konanie o povolení užívania časti stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE
NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“ bolo zistené,
že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutiach IŽP Košice
č. 10664- 30777/2010/Hut, Mer/750090104/Z4 zo dňa 21.10.2010 a č. 8019-30666/2012/Mer/
750090104/Z5 zo dňa 29.10.2012.

II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:
1) V časti II. Záväzné podmienky sa v bode 1.1 Podrobnosti o technických
zariadeniach
na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke ruší celé znenie
textu a nahrádza sa
nasledovným znením:
Skládka odpadov Hanušovce - Petrovce bola uvedená do prevádzky 28.12.1996
I. etapa a skládky je uzavretá a zrekultivovaná v roku 2013. Dňa 17.01.2000 bola uvedená
do prevádzky II. etapa - 1. časť. o projektovanej kapacite 395 850 m3. Dňa 31.1.2006 bola
povolená prevádzka skládky o II. etapu – 2. časť s projektovanou kapacitou skládky 129
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150 m3. III. etapa výstavby bola povolená zmenami integrovaného povolenia vydanými IŽP
Košice rozhodnutiami č. 10664-30777/2010/Hut,Mer/750090104/Z4 zo dňa 21.10.2010 a
8019-30666/2012/Mer/750090104/ Z5 zo dňa 29.10.2012. III. etapa je rozdelená do dvoch
fáz. I. fáza daná do užívania týmto rozhodnutím má kapacitu 350 000 m3. Po dostavbe III.
etapy, II. fázy bude celková kapacita skládky 1 100 000 m3. Predpokladané ukončenie
skládkovania je v roku 2027.
Územie skládky sa nachádza cca 1 000 m západne od okraja obce Petrovce,
v oblasti starých ekologických záťaží, ktorými sú uzatvorená skládka komunálneho odpadu
a poľné hnojisko, na poľnohospodársky nevyužívaných plochách. V bezprostrednej blízkosti
skládky sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti ŽP.
Prístup ku skládke je zabezpečený po jestvujúcej asfaltovej komunikácii, ktorá je
odbočkou štátnej cesty III. triedy Hanušovce nad Topľou - Petrovce. Vnútropodniková
doprava v oplotenom areáli skládky je riešená po vybudovaných vnútroareálových
komunikáciách.
Pred vstupom na skládku odpadov je umiestnená vstupná brána so sociálnoprevádzkovou budovou a váhou na kontrolu dovážaného odpadu. Pri bráne je umiestnená
informačná tabuľa. Vybudovaná cestná váha je vybavená automatickým záznamom a
spracovaním dát na PC.
Súčasťou vnútroareálovej komunikácie je parkovisko a zariadenie na čistenie
kolies odchádzajúcich motorových vozidiel zo skládky odpadov, ktoré je realizované ako
vodný brod. Znečistené odpadové vody z čistenia kolies motorových vozidiel sú
prečisťované v sorbčnom lapači olejov a zaústené do betónovej zbernej nádrže o objeme 3
m3. Prečistené odpadové vody zo zbernej nádrže sú prečerpávané do telesa skládky odpadov.
K zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do priestoru skládky
je vybudované oplotenie do výšky 2,5 m s uzamkýnateľnou bránou. Skládka odpadov je
budovaná ako nadzemná, pričom samotné teleso skládky je vymedzené sypanou hrádzou.
Tesnenie dna telesa a oporných hrádzí pre I. etapu a II. etapu - 1. časť skládky
odpadov je vybudované ako kombinované a je tvorené ílovým minerálnym tesnením v troch
vrstvách po 20 cm o celkovej hrúbke 0,60 m, zhutneným na PSmin. 96 %, s koeficientom
filtrácie kf = 7,93.10-11 m.s-1 a umelým tesnením dna skládky a oporných svahov hrádzí
vysokohustotnou fóliou HDPE hrúbky 1,5 mm. Tesnenie dna telesa a oporných hrádzí
pre II. etapu - 2. časť skládky odpadov je vybudované ako kombinované a je tvorené
ílovým minerálnym tesnením o celkovej hrúbke 0,50 m, zhutneným na PŠmin. 96 %,
s koeficientom filtrácie kf = 7,93.10-11 m.s-1, resp. kf = 9,9.10-10 m.s-1 pre III. etapu, I. fázu
a umelým tesnením dna skládky a oporných svahov hrádzí vysokohustotnou fóliou HDPE
hrúbky 1,5 mm. Fólia je po celej ploche chránená geotextíliou Tatratex.
Vyložený odpad sa po telese skládky odpadov rozhŕňa a hutní pomocou kompaktora a
je po vrstvách prekrývaný vhodnými krycími materiálmi (napr. stavebnou suťou, zeminou
atď.).
V areáli skládky odpadov je vytvorená depónia inertného materiálu na skladovanie
materiálov vhodných na prekrývanie telesa skládky odpadov.
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Odplynenie je riešené 16 odplyňovacími šachtami umiestnenými v priestore
skládkového telesa. Šachty sú realizované z dvoch betónových prefabrikovaných
studničných skruží DN 1000 mm, uložených na podkladnú vrstvu vytvorenú z cestných
panelov. Do vnútra šachty je osadená perforovaná PE rúra DN 200 mm, ktorá je obsypaná
triedeným štrkom frakcie 32 - 63 mm. Nadvyšovanie vertikálnej plynovej drenáže sa
vykonáva postupným vyťahovaním oceľovej rúry DN 1000, ktorá je vysypaná štrkom a
inštalovanou perforovanou rúrou.
Systém zachytávania priesakových kvapalín je riešený plošnou drenážou na
tesnení II. a III. kazety v kombinácii s potrubnou drenážou, ktorá je zaústená do
akumulačnej nádrže čerpacích staníc (ČS) pre jednotlivé etapy skládky - pre II. časť, 1. etapu
ČS 2, pre II. časť, 2. etapu ČS 3 a III. etapu, I. fázu ČS 4. Plošná drenáž je vybudovaná zo
štrkovej vrstvy frakcie 16/32 mm bez vápenatých prímesí o hrúbke 30 cm pre II. etapu,
1.časť, resp. 50 cm pre II. etapu, 2. časť a III. etapu 1 fázu. Potrubná drenáž je z
perforovaných PE rúr DN 250 mm, resp. 200 mm. Pozdĺžny spád potrubia je 1 %, priečny
spád potrubia je 2 %. Revízne šachty na potrubí sú z kruhových betónových skruží DN 100
cm, vzdialených od seba do 150 m. Prebytok priesakových kvapalín z nádrží čerpacích
staníc ČS 3 do akumulačnej nádrže AN 1 o objeme 982 m3, resp. z ČS 4 do havarijnej nádrže
HN 01 sú zvedené do havarijnej lagúny HN 01 o objeme 1105 m3.
Priesaková kvapalina je opätovne prečerpávaná do telesa skládky odpadov za účelom
zníženia prašnosti a dosiahnutia optimálnej vlhkosti telesa skládky.
Na zachytenie a odvedenie povrchových a dažďových vôd z okolia skládky odpadov
je z juhozápadnej strany vybudovaný odvodňovací betónový rigol. V rámci výstavby
II. etapy - 2. časti bola zo severovýchodnej a severozápadnej strany skládky vybudovaná
dočasná odvodňovacia priekopa v celkovej dĺžke cca 200 m. Vody z povrchového odtoku III.
etapy, I. fázy sú zvedené rigolom cez sedimentačnú šachtu do vsakovacej nádrže.
Za účelom monitorovania vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd počas skládkovania
a po jej uzatvorení je na skládke odpadov vybudovaný monitorovací systém sledovania
kvality podzemných vôd pozostávajúci zo štyroch sond. Monitorovacia sonda K-1 (fónová) je
situovaná severozápadne od bývalého hnojiska nad skládkou odpadu, monitorovacie sondy K-2
a K-3 sú situované juhovýchodne od skládky odpadov v smere prúdenia podzemných vôd.
V rámci III etapy I. fázy je vybudovaná nová monitorovacia sonda K5.
Žumpa na zachytávanie splaškových vôd zo sociálno-prevádzkovej budovy
je vybudovaná ako nepriepustná betónová nádrž o objeme 6 m3.
Sklad PHM a olejov situovaný v areáli skládky odpadov je jednopodlažný, plechový
o rozmeroch 2,0 x 4,0 x 2,5 m. Je určený na skladovanie pohonných hmôt a na skladovanie
nebezpečných odpadov z údržby a opráv strojov a zariadení používaných pri vlastnej
prevádzke. Objekt tvorí oceľová konštrukcia s plechovou podlahou, ktorá je osadená na
betónových paneloch. Na zachytenie prípadného úniku ropných látok zo skladu je v
podlahe skladu realizovaná oceľová havarijná nádrž.
Zásobovanie skládky potrebnou elektrickou energiou je zabezpečené z vlastnej
trafostanice umiestnenej pri vchode do areálu skládky.
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Úžitková voda pre potrebu dennej prevádzky skládky odpadov (sociálne účely, polievanie
zelene a pod.) je zabezpečená z vlastnej vŕtanej studne, pitná voda pre potreby
prevádzkových pracovníkov je zabezpečená dovozom.
Prevádzkovateľ má vypracovaný projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadov
komplexne pre I. etapu, II. etapu - 1. časť a II. etapu - 2. časť a III. etapu, I. a II. fázu podľa
ktorého sa uložený odpad upraví do požadovaného tvaru. Na upravený povrch budú
ukladané tesniace a drenážne vrstvy v zložení:
- vrstva zeminy hrúbky 200 mm,
- plynová plošná drenáž - tatradrén hrúbky 25 mm,
- tesniaca vrstva - minerálne tesnenie hrúbky 500 mm s koeficientom filtrácie kf =1,0 . 10-9
alebo bentonitová rohož s obdobnými tesniacimi vlastnosťami
- drenáž na odvedenie priesakových vôd tatradrén hrúbky 25 mm, na terasách z triedeného
kameňa frakcie 16 - 32 mm hrúbky 500 mm
- rekultivačná vrstva - zemina hrúbky 1 000 mm,
- zatrávnenie.
2)

V časti II. Záväzné podmienky v bode 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu
ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa ruší znenie podmienky č. 1.2.26 a
nahrádza sa nasledovným znením:

1.2.26 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade s prevádzkovým
poriadkom ,,Prevádzkový poriadok skládky odpadu Hanušovce – Petrovce zo dňa
06.03.2015“ schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 4113-18686/Mer,Val/750090104/
Z8-KR zo dňa 24.06.2015, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho
predpisu odpadového hospodárstva a so schválenou projektovou dokumentáciou.
3)

V časti II. Záväzné podmienky v bode 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu
ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa ruší znenie podmienky č. 1.2.27 a nahrádza
sa č. nasledovným znením:

1.2.27 Prevádzkovateľ je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia jej kapacity
v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
I. etapa108 350 m3
(I. etapa je zaplnená a zrekultivovaná)
II. etapa – 1.časť
287 500 m3
II. etapa– 2.časť
129 150 m3
Prírastok kapacity
III. etapa – 1. fáza
350 000 m3
Kapacita spolu I + II + III. etapa, I. fáza
875 000 m3
4)

V časti II. Záväzné podmienky v bode 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu
ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa dopĺňa podmienka č. 1.2.32 s nasledovným
znením:

1.2.32 IŽP Košice schvaľuje východiskovú správu, vypracovanú RNDr. Jánom Grechom –
Penetra, Prešov 30.1.2015, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
rozhodnutím č. 4113-18686/Mer,Val/750090104/Z8-KR zo dňa 24.06.2015.
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5) V časti II. Záväzné podmienky v bode 4. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie,
zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov v prevádzke sa dopĺňa podmienka č. 22
s nasledovným znením:
22. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v prevádzke
„SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE –
PETROVCE“ je platný do 30.06.2020. Prevádzkovateľ je povinný v lehote 3 mesiace
pred ukončením platnosti súhlasu na zneškodňovanie odpadov, pokiaľ nenastanú skôr
skutočnosti na jeho zmenu, požiadať IŽP Košice o predĺženie lehoty jeho platnosti.
6) V časti II. Záväzné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov
a podávanie správ v bode 9.3 Monitorovanie kvality podzemných a povrchových
vôd sa ruší znenie podmienky č. 9.3.1 a nahrádza sa nasledovným znením:
9.3.1Monitorovanie (kontrola kvality) podzemných vôd bude uskutočňované podľa
nasledujúcej tabuľky:
Ukazovatele
Frekvencia
znečistenia
teplota vody, farba, 1 x za 3 mesiace
zápach, zákal, pH,
vodivosť, CHSKCr,
As, Cr+6, Pb, Hg,
NEL,
SO42-,
kyanidy,
amónne
ióny
Úroveň hladiny
vody

1 x za 3 mesiace

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

1), 2)

Určené
akreditovaným
laboratóriom

1) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom
2) Vzorky podzemných vôd budú odoberané z monitorovacích vrtov K-1, K-2, K-3 a K5 zo skládky odpadov.

7) V časti II. Záväzné podmienky sa dopĺňa bod 9.10 Monitorovanie účinnosti tesniaceho
systému s nasledovným znením:
9.10Prevádzkovateľ je povinný kontrolovať tesnenie III. etapy skládky odpadov
monitorovacím systémom tesnosti fólie s frekvenciou 1 krát za 3 roky. Prvé meranie bolo
vykonané dňa 29.12.2014 t. j. pred uvedením III. etapy skládky odpadov do trvalého
užívania a opakované merania po prvom hutnení min. 2 m vrstvy uloženého odpadu.
8) V časti II. Záväzné podmienky v bode 11. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti
v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie
do uspokojivého stavu sa ruší znenie podmienky č. 11.2 a nahrádza sa nasledovným
znením:
11.2 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity skládku
uzatvoriť a rekultivovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie stavby:
„SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE
III. ETAPA, SO - UZAVRETIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY ODPADOV NA NIE
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NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE - PETROVCE vypracovanou autorizovaným
stavebným
inžinierom Ing. Klárou Prevužňákovou reg.č. 1172*Z*2-2,
a monitorovať ju po dobu 30 rokov, v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných
právnych prepisov pre triedu skládky na nie nebezpečný odpad.

9)

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 sa dopĺňa podmienka č. 11.6 s nasledovným
znením:

11.6

Prevádzkovateľ je povinný stavebný objekt SO - UZAVRETIE A REKULTIVÁCIA
SKLÁDKY ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE - PETROVCE
dokončiť v termíne do 31.12.2019 pre II. etapu a do 30.12.2032 pre III. etapu prevádzky
Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce.

10) Príloha č. 1 rozhodnutia č. 3727-15712/57/Val/750090104/Z7 zo dňa 28.05.2014
sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 1.
Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva
v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie
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, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods.1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3
písm. b) bod 2, písm. c) bod 1, 5 a 6, písm. f) bod 1, pís. h) bod 2, § 3 ods. 4, § 8 ods. 3
a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 68 a 82 ods. 1 a 5 stavebného
zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného
zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia
pre prevádzku Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce, ktorej súčasťou je aj kolaudačné
rozhodnutie na užívanie časti stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ
ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“ a povolenie zmeny zrealizovanej časti
stavby, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka OZÓN Hanušovce a.s., 094 31
Petrovce 129, IČO: 36 450 758, na základe žiadosti doručenej IŽP Košice dňa 11.03.2015.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne
konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Prevádzkovateľ – stavebník OZÓN Hanušovce a.s., 094 31
Petrovce 129,
IČO: 36 450 758 listom zo dňa 13.04.2015 požiadal IŽP Košice o zníženie správneho
poplatku o 50 % za podanú žiadosť. IŽP Košice vyhovel prevádzkovateľovi - stavebníkovi
listom č. 4113-11224/57/2015/Mer/Z8-KR zo dňa 17.04.2015 a znížil správny poplatok
na 250 eur podľa položky č. 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych
poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov. Správny poplatok za podanie žiadosti bol prevádzkovateľom –
stavebníkom uhradený dňa 22.04.2015 vo výške 250 eur podľa položky 171a) písm. c)
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Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

súčasťou

zákona

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa –
stavebníka:
a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
- o uvedenie časti vodnej stavby do prevádzky kolaudačným rozhodnutím a schválenie
vykonaných zmien podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti odpadov:
- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa
§ 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na uzavretie III etapy skládky odpadov a na vykonanie jej
rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku na zneškodňovanie odpadov
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti ochrany zdravia ľudí:
- posúdenie
návrhu
na
začatie
kolaudačného
konania
časti
stavby
„SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE –
PETROVCE III. ETAPA“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
d) v oblasti stavebného konania:
- o vydanie vyjadrenia k vydaniu kolaudačného rozhodnutia pre časť stavby
„SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE –
PETROVCE III. ETAPA“ podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
- o vydanie
kolaudačného
rozhodnutia
na
užívanie
časti
stavby
„SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE –
PETROVCE III. ETAPA“ a schválenie vykonaných zmien na zrealizovanej časti
stavby podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
e) o schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
vypracovanej RNDr. Jánom Grechom – Penetra, Prešov 30.1.2015, oprávnenou
osobou podľa osobitného predpisu.
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, bolo povolené
zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 10664- 30777/2010/
Hut,Mer/750090104/Z4 zo dňa 21.10.2010. IŽP Košice rozhodnutím č. 8019-30666/2012/
Mer/750090104/Z5 zo dňa 29.10.2012 predĺžil platnosť stavebného povolenia
na uskutočnenie predmetnej stavby a povolil zmenu stavby pred jej dokončením.
IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 80 a § 61 ods. 1 v spojení s § 68 ods. 1 stavebného zákona
upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, obec Petrovce a dotknuté orgány o začatí
konania o zmene integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je podľa § 3 ods. 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ aj konanie o povolení užívania užívanie časti stavby
„SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE
III. ETAPA“ a schválenie vykonaných zmien na zrealizovanej časti stavby, listom č. 4113-
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11850/57/2015/Mer,Val zo dňa 22.04.2015, doručeným v dňoch 29.04.2015 až 06.05.2015.

IŽP Košice na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom určil 15
dňovú lehotu.
Podľa § 80 a § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov IŽP Košice k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 02.06.2015.
IŽP Košice zároveň požiadal dotknutú obec Petrovce, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3
písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v lehote do troch pracovných dní odo dňa doručenia
žiadosti zverejnila na svojom webovom sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné
v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým
spôsobom žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (len na webovom sídle), stručné
zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom –
stavebníkom, o prevádzkovateľovi a prevádzke najmenej na 15 dní, výzvu zainteresovanej
verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti
a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa
k začatiu konania najmenej na 15 dní spolu s informáciami kde možno nahliadnuť do žiadosti
spolu s prílohami, či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné
prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo
vykonané, kto sú dotknuté orgány v konaní. Vyššie uvedené údaje boli zverejnené na úradnej
tabuli a webovom sídle obce Petrovce od 30.04.2015 do 02.06.2015.
IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
zverejnil žiadosť o zmenu integrovaného povolenia , stručné zhrnutie údajov a informácií
o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom – stavebníkom, o prevádzkovateľovi
a prevádzke, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka
konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu
verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania spolu s informáciami kde možno
nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami, či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej
vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie
a či bolo vykonané, kto sú dotknuté orgány v konaní na úradnej tabuli IŽP Košice v termíne
od 28.04.2015 do 28.05.2015 a na internetovej stránke www.sizp.sk.
V určenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo
doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním sa prerokovala žiadosť
prevádzkovateľa - stavebníka o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku
Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce, ktorej súčasťou je aj kolaudačné konanie o povolení
užívania časti stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD
HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“ a povolenie zmien na zrealizovanej časti stavby
vrátane doložených príloh a vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov k predloženej žiadosti,
ktoré boli doručené na IŽP Košice do dňa konania ústneho pojednávania spojeného
s miestnym zisťovaním.
K žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia a v priebehu integrovaného
povoľovania, ktorého súčasťou je aj kolaudačné rozhodnutie na užívanie časti stavby
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„SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE
III. ETAPA“ a povolenie zmeny na zrealizovanej časti stavby boli prevádzkovateľom –
stavebníkom predložené nasledovné doklady a doručené a doložené nasledovné vyjadrenia
a stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania:
- výpis z obchodného registra prevádzkovateľa – stavebníka a zhotoviteľa stavby,
- geometrický plán na zameranie stavby č. 51/2015 zo dňa 13.04.2015,
- geodetický elaborát „Skládka Petrovce – Skládka odpadov na NNO Hanušovce – Petrovce
III. etapa – 1. fáza vypracovaný oprávnenou osobou,
- výpis z listu vlastníctva č. 348 zo dňa 11.03.2015,
- projekt skutočného vyhotovenia zrealizovanej časti stavby vypracovaný oprávnenými
osobami,
- vyhodnotenie podmienok rozhodnutia IŽP Košice č. 10664- 30777/2010/Hut,Mer/
750090104/Z4 zo dňa 21.10.2010, ktorým bolo povolené uskutočnenie stavby zo dňa
08.04.2015,
- východisková správa zo dňa 30.01.2015,
- prevádzkový poriadok pre Skládku odpadov Hanušovce – Petrovce,
- protokol o vytýčení stavby,
- zápis o odovzdaní prevádzkového súboru zo dňa 16.02.2015 vrátane dokladu o odstránení
nedostatkov,
- zoznam dokumentov k stavbe : Skládka odpadov na NNO Hanušovce – Petrovce III. etapa
I. fáza obsahujúci vybrané certifikáty a vyhlásenia o zhode použitých výrobkov na stavbe,
výsledky laboratórnych skúšok mechaniky zemín, kladačský plán fólie, záverečné správy
laboratórnych rozborov zemín, protokoly zo statických zaťažovacích skúšok, po skúšobné
protokoly o dvojitých zvaroch, tlakové skúšky postrekového vodovodu, východiskovú
správu o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia zo dňa 23.12.2014 a pod.,
- kontrola tesnosti izolačnej fólie Hanušovce – Petrovce III. Etapa Skládka NNO, SO 01
Kazeta III, SO 06 Akumulačná nádrž zo dňa 29.12.2014,
- protokol o skúške tesnosti a prehliadke technického stavu nádrží a rozvodov stavebného
objektu SO 05 čerpacia stanica zo dňa 08.06.2015,
- stanovisko projektanta stavby zo dňa 15.06.2015,
- kolaudačné rozhodnutie na užívanie účelovej komunikácie vydané Obcou Petrovce
pod č. 341/2/2014-0003 dňa 12.12.2014,
- vyjadrenie Obce Petrovce č. 143,144 a 145/2015 – 001 zo dňa 18.05.2015,
- vyjadrenie Okresného úradu Vranov nad Topľou, odboru starostlivosti o ŽP, ŠSOH č. OUVT- OSZP-2015/002491-02/KB zo dňa 31.03.2015 a vyjadrenie č. OU-VT-OSZP-2015/
003641- 02/KB zo dňa 07.05.2015,
- stanovisko Okresného úradu Vranov nad Topľou, odboru starostlivosti o ŽP, ŠVS č. OUVT- OSZP-2015/002566-02 zo dňa 31.03.2015 a stanovisko č. OU-VT- OSZP-2015/
003680-02 zo dňa 07.04.2015 ,
- vyjadrenie Okresného úradu Vranov nad Topľou, odboru starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK
č. OU- VT-OSZP-2015/002551-02 zo dňa 24.03.2015 a vyjadrenie č. OU- VT-OSZP2015/003608-02 zo dňa 04.05.2015,
- stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad
Topľou č. HaPM-HŽPaZ/00500/15/001010 zo dňa 10.04.2015 a stanovisko č. HaPMHŽPaZ/00683/15/001238 zo dňa 04.05.2015,
- odpoveď Okresného úradu Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO č. OU-VTOSZP- 2015/002563-02-Va zo dňa 27.03.2015,
- vyjadrenie Okresného úradu Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSER č. OUVT-OSZP-2015/003845-02 zo dňa 13.05.2015,
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- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KPUPO-2015/113172/32410/Ti zo dňa 18.05.2015,
- stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Vranove
nad Topoľou, č. ORHZ-VT1-151-003/2015 zo dňa 25.03.2015 a stanovisko č. ORHZVT1-151-005/2015 zo dňa 02.06.2015,
- záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, sekcie environmentálneho
hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, č. 3047/2015-3.4/gn zo dňa
15.05.2015 a vyjadrenie č. 8998/2014-3.4 zo dňa 02.01.2015,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Prešov č. sp., č.z. 2015/9945, IPV-23-37-2.2/ZSC122,23-15 zo dňa 10.06.2015,
- rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia
Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd č. 3876-10945/52/2015/šip zo dňa 15.04.2015.
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že v rámci
uskutočnenia časti stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD
HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“, SO 01 Kazetza III. bol zrealizovaný aj
odvodňovací rigol ukončený v zbernej filtračnej šachte s odvedením zachytených vôd
do vsakovacej nádrže, a že časť stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ
ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“ bola zrealizovaná podľa projektovej
dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami
zapracovanými v projektovej dokumentácii skutočného stavby, vypracovanej autorizovanými
stavebnými inžiniermi Ing. Klárou Prevužňákovou č. osvedčenia 1172*A2, 1172*Z*2-2
a Ing. Jozefom Polákom, č. osvedčenia 0592*I3 overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu
tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného
zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné
zrealizovanie časti stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej
IŽP Košice v stavebnom konaní. V integrovanom povoľovaní, ktorého súčasťou je aj
kolaudačné konanie o povolení užívania časti stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE
NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“ bolo zistené,
že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutiach IŽP Košice
č. 10664- 30777/2010/Hut,Mer/750090104/Z4 zo dňa 21.10.2010 a č. 8019-30666/2012/Mer/
750090104/Z5 zo dňa 29.10.2012 .
Dotknuté orgány (Inšpektorát práce Prešov a Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou) na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym
zisťovaním uviedli, že k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia zašlú písomné
záväzné stanovisko. V integrovanom povoľovaní, ktorého súčasťou je aj kolaudačné konanie
o povolení užívania časti stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD
HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“ a povolenie zmeny zrealizovanej časti stavby,
musí byť preukázané bezpečné a nerušené užívanie časti stavby aj z hľadiska požiarnej
ochrany a bezpečnosti práce, preto IŽP Košice požiadal MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia,
listom č. 4113-16144/2015/Mer/Z8-KR zo dňa 03.06.2015 o predĺženie lehoty na vydanie
predmetného rozhodnutia podľa § 19 ods. 4 zákona č. 39/2014 Z. z. o IPKZ. Lehota
na vydanie rozhodnutia bola predĺžená MŽP SR, Sekciou environmetálneho hodnotenia
a riadenia, odborom ochrany ovzdušia listom č. 28714/2015 zo dňa 12.06.2015 o 60 dní.

V priebehu integrovaného povoľovania vzniesli pripomienky a námety:
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Inšpektorát práce Prešov v záväznom stanovisku č. 2015/1182 č.z.2015/9945, IPV-23-372.2/ZS-C22,23-15 zo dňa 10.06.2015 uviedol, že súhlasí s vydaním kolaudačného
rozhodnutia pre predmetnú stavbu a požiadal IŽP Košice, aby v kolaudačnom rozhodnutí
zaviazal stavebníka odstrániť nižšie uvedené zistené nedostatky, ktoré bezprostredne
neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby v termíne do 16.06.2015
a ich odstránenie oznámil na Inšpektorát práce Prešov:
a) v objekte šachty pre čerpadlá osadiť okolo výstupného rebríka ochranný kôš (tak, ako je
to vo vedľajšom vstupe) dodržaním bezpečnostnej úrovne v súlade s § 13 ods. 3 zákona
č. zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“),
b) na vrchu šachty pre čerpadlá osadiť zábradlie proti pádu v súlade s § 13 ods. 3 zákona
č. 124/2006 Z. z. dodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.2.1, STN
743305 (z roku 2014 – ochranné zábradlia).
IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 2 a č. 3 časť I. tohto
rozhodnutia.
Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného
povoľovania, ktorého súčasťou je aj kolaudačné konanie o povolení užívania časti stavby
„SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE
III. ETAPA“ a povolenie zmeny na zrealizovanej časti stavby žiadne pripomienky a námety.
IŽP Košice povolil užívanie časti stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE
NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE III. ETAPA“ aj na pozemkoch
parc. č. 406/6, 406/7 a 406/8, kat. úz. Petrovce, ktoré vznikli odčlenením z pozemkov
parc. č. 406/1 a 406/2, kat. úz. Petrovce, na ktorých bolo povolené uskutočnenie stavby
„SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE
III. ETAPA“, podľa geometrického plánu č. 51/2015 zo dňa 13.04.2015, overeného
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom pod č. G1-163/15 dňa
21.04.2015.
Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 ods. 3, § 3 ods. 4 a § 8 ods. 3
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie:
a) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie:
- o uvedenie časti vodnej stavby do prevádzky kolaudačným rozhodnutím a schválenie
vykonaných zmien podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
a) v oblasti odpadov konanie :
- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa
§ 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na uzavretie III etapy skládky odpadov a na vykonanie jej
rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku na zneškodňovanie odpadov
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:
- posúdenie
návrhu
na
začatie
kolaudačného
konania
časti
stavby
„SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE –
PETROVCE III. ETAPA“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
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c) v oblasti stavebného konania konanie:
- o vydanie vyjadrenia k vydaniu kolaudačného rozhodnutia pre časť stavby
„SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE –
PETROVCE III. ETAPA“ podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ
- o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie časti stavby „SKLÁDKA
ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE III.
ETAPA“ a schválenie vykonaných na zrealizovanej časti stavby podľa § 3 ods. 4
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
d) schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
vypracovanej RNDr. Jánom Grechom – Penetra, Prešov 30.1.2015, oprávnenou
osobou podľa osobitného predpisu.
Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení a stanovísk
dotknutých orgánov a účastníka konania IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny
integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia
podľa zákona č. 39/2013
Z. z. o IPKZ a posúdil,
že
časť
stavby
„SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD HANUŠOVCE – PETROVCE
III. ETAPA“, je stavebno-technicky ukončená a schopná bezpečnej a nerušenej prevádzky,
preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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
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.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručí sa:
1. OZÓN Hanušovce a.s., 094 31 Petrovce 129
2. Obec Petrovce, zastúpená starostom obce, 094 31 Petrovce
3. Ing. Klára Prevužňáková, Mirka Nešpora 31, 080 01 Prešov
4. Ing. Jozef Polák, Holländerova 6, 080 01 Prešov
5. Ing. Peter Borodáč, Sabinovská 23, 080 01 Prešov
Na vedomie:
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1. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie
slobody č. 5, 093 01 Vranov nad Topľou
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou
3. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie ŠVS, Námestie
slobody č. 5, 093 01 Vranov nad Topľou
4. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK,
Námestie slobody č. 5, 093 01 Vranov nad Topľou
5. Obec Petrovce, stavebný úrad, 094 31 Petrovce
6. Obec Petrovce, zastúpená starostom obce, 094 31 Petrovce, štátna správa ochrany ovzdušia
7. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor krízového riadenia, Námestie slobody č. 5, 093 01
Vranov nad Topľou
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, A. Dubčeka
č. 881, 093 01 Vranov nad Topľou
9. Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor, Kalinčiakova 879, 093 01
Vranov nad Topľou
10. Ministerstvo životného prostredia rozvoja Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho
hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava
11. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
12. Obec Petrovce, stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, 094 31 Hanušovce nad
13. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠS prevencie
závažných priemyselných havárií, Námestie slobody č. 5, 093 01 Vranov nad Topľou
14. Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 6, 0580 01 Prešov

Príloha č. 1: Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke:

Strana 17 rozhodnutia č. 4113-18686/Mer,Val/750090104/Z8-KR

„Skládka odpadov Hanušovce-Petrovce“, skládka odpadov na odpad, ktorý
nie je nebezpečný.
katalógové číslo, názov druhu odpadu, kategória odpadov O - ostatný
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
01 01 01 - odpad z ťažby rudných nerastov
01 01 02 - odpad z ťažby nerudných nerastov
01 03 06 - hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05
01 03 08 - prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07
01 04 08 - odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené ako v 01 04 07
01 04 09 - odpadový piesok a íly
01 04 10 - prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07
01 04 11 - odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07
01 04 12 - hlušina iné odpady z prania a čistenia nerastov, iné ako uvedené v 01 04 07
a 01 04 11
01 04 13 - odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07
01 05 04 - vrtné kaly a odpady z vodných vrtov
01 05 07 - vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06
01 05 08 - vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06
02 01 01 –- kaly z prania a čistenia
02 01 02 - odpadové živočíšne tkanivá
02 01 03 - odpadové rastlinné tkanivá
02 01 04 - odpadové plasty (okrem obalov)
02 01 07 - odpady z lesného hospodárstva
02 01 09 - agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08
02 01 10 - odpadové kovy
02 02 01 - kaly z prania a čistenia
02 02 04 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 03 01 - kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania
02 03 02 - odpady z konzervačných činidiel
02 03 03 - odpady z extrakcie rozpúšťadlami
02 03 04 - látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 03 05 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 04 01 - zemina z čistenia a prania repy
02 04 02 - uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality
02 04 03 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 05 01 - látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 05 02 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 06 01 - materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 06 02 - odpady z konzervačných činidiel
02 06 03 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 07 01 - odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín
02 07 03 - odpad z chemického spracovania
02 07 04 - materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 07 05 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
03 03 02 - usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)
03 03 07 - mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky
03 03 08 - odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
03 03 09 - odpad z vápennej usadeniny
03 03 10 - výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie
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03 03 11 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
v 03 03 10
04 01 01 - odpadová glejovka a štiepenka
04 01 02 - odpad z lúhovania
04 01 06 - kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce
chróm
04 01 07 - kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
neobsahujúce chróm
04 01 08 - odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach)
obsahujúca chróm
04 01 09 - odpady z vypracúvania a apretácie
04 02 09 - odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)
04 02 10 - organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)
04 02 15 - odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14
04 02 17 - farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16
04 02 20 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
04 02 21 - odpady z nespracovaných textilných vlákien
04 02 22 - odpady zo spracovaných textilných vlákien
05 01 10 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 05 01 09
05 01 13 - kaly z napájacej vody pre kotly
05 01 14 - odpady z chladiacich kolón
05 01 16 - odpady s obsahom síry z odsírovania ropy
05 01 17 - bitúmen
05 06 04 - odpad z chladiacich kolón
05 07 02 - odpady obsahujúce síru
06 03 16 - oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15
06 05 03 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
v 06 05 02
06 06 03 - odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02
06 09 02 - troska obsahujúca fosfor
06 09 04 - odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03
06 11 01 - odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika
06 13 03 - priemyselné sadze
07 01 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
v 07 01 11
07 02 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
v 07 02 11
07 02 15 - odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14
07 02 17 - odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16
07 03 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
v 07 03 11
07 04 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
v 07 04 11
07 05 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
v 07 05 11
07 05 14 - tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13
07 06 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
v 07 06 11
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07 07 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
v 07 07 11
08 01 12 - odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
08 01 14 - kaly z farieb alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13
08 01 18 - odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17
08 02 01 - odpadové náterové prášky
08 02 02 - vodné kaly obsahujúce keramické materiály
08 03 07 - vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu
08 03 13 - odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12
08 03 15 - kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14
08 03 18 - odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17
08 04 10 - odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09
08 04 12 - kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11
08 04 14 - vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 080413
09 01 07 - fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
09 01 08 - fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
09 01 10 - jednorazové kamery bez batérií
10 01 01 - popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)
10 01 02 - popolček z uhlia
10 01 03 - popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva
10 01 05 - tuhé akčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika
10 01 07 - reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu
10 01 15 - popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14
10 01 17 - popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 06
10 01 19 - odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18
10 01 21 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené 10 01 20
10 01 23 - vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22
10 01 24 - piesky z fluidnej vrstvy
10 01 25 - odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne
10 01 26 - odpady z úpravy chladiacej vody
10 02 01 - odpad zo spracovanej trosky
10 02 02 - nespracovaná troska
10 02 08 - tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené 10 02 07
10 02 10 - okuje z valcovania
10 02 12 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11
10 02 14 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13
10 02 15 - iné kaly a filtračné koláče
10 03 03 – pecná troska
10 03 02 - anódový šrot
10 03 05 - odpadový oxid hlinitý
10 03 16 - peny iné ako uvedené v 10 03 15
10 03 18 - odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17
10 03 20 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19
10 03 22 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových plynov) iné ako
uvedené v 10 03 21
10 03 24 - tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23
10 03 26 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené 10 03 25
10 03 28 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27
10 03 30 - odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29
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10 04 10 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09
10 05 01 - trosky z prvého a druhého tavenia
10 05 04 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 05 09 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08
10 05 11 - stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10
10 06 01 - trosky z prvého a druhého tavenia
10 06 02 - stery a peny z prvého a druhého tavenia
10 06 04 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 06 10 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09
10 07 01 - trosky z prvého a druhého tavenia
10 07 02 - stery a peny z prvého a druhého tavenia
10 07 03 - tuhé odpady z čistenia plynov
10 07 04 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 07 05 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 07 08 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07
10 08 04 - tuhé znečisťujúce látky a prach
10 08 09 - iné trosky
10 08 11 – stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10
10 08 13 - odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12
10 08 14 - anódový šrot
10 08 16 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15
10 08 18 - kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené 10 08 17
10 08 20 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19
10 09 03 - pecná troska
10 09 06 - odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné uvedené v 10 09 05
10 09 08 - odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné uvedené v 10 09 07
10 09 10 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09
10 09 12 - iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11
10 09 14 - odpadové spojivá iné ako uvedené 10 09 13
10 09 16 - odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15
10 10 03 - pecná troska
10 10 06 - odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné uvedené v 10 10 05
10 10 08 - odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné uvedené v 10 10 07
10 10 10 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09
10 10 12 - iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11
10 10 14 - odpadové spojivá iné ako uvedené 10 10 13
10 10 16 - odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15
10 11 03 - odpadové vláknité materiály na báze skla
10 11 05 - tuhé znečisťujúce látky a prach
10 11 10 - odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený
v 10 11 09
10 11 12 - odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11
10 11 14 - kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13
10 11 16 - tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15
10 11 18 - kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené 10 11 17
10 11 20 - tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 10 11 19
10 12 01 - odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
10 12 03 - tuhé znečisťujúce látky a prach
10 12 05 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
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10 12 06 - vyradené formy
10 12 08 - odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová
kamenina (po tepelnom spracovaní)
10 12 10 - tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09
10 12 12 - odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11
10 12 13 - kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
10 13 01 - odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
10 13 04 - odpady z pálenia a hasenia vápna
10 13 06 - tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13
10 13 07 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 13 10 - odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09
10 13 11 - odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09
a 10 13 10
10 13 13 - tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 13 12
10 13 14 - odpadový betón a betónový kal
11 01 10 - kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09
11 01 14 - odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13
11 02 03 - odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy
11 02 06 - odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05
11 05 02 - zinkový popol
12 01 01 - piliny a triesky zo železných kovov
12 01 02 - prach a zlomky zo železných kovov
12 01 03 - piliny a triesky z neželezných kovov
12 01 04 - prach a zlomky z neželezných kovov
12 01 05 - hobliny a triesky z plastov
12 01 13 - odpady zo zvárania
12 01 15 - kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14
12 01 17 - odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16
12 01 21 - použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20
15 01 05 - kompozitné obaly
15 01 06 - zmiešané obaly
15 01 09 obaly z textilu
15 02 03 - absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako
uvedené v 15 02 02
16 01 12 - brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11
16 01 16 - nádrže na skvapalnený plyn
16 01 19 - plasty
16 01 20 - sklo
16 01 22 - časti inak nešpecifikované
16 02 14 - vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
16 02 16 - časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15
16 03 04 - anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03
16 03 06 - organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05
16 05 09 - vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08
16 08 01 - použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium
alebo platinu okrem 16 08 07
16 08 03 - použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných
kovov, inak nešpecifikované
16 08 04 - použité katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07
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16 11 02 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné
ako uvedené v 16 11 01
16 11 04 - iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako
uvedené v 16 11 03
16 11 06 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako
uvedené v 16 11 05
17 01 01 - betón
17 01 02 - tehly
17 01 03 - obkladačky, dlaždice a keramika
17 01 07 - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 01 - drevo
17 02 02 - sklo
17 02 03 - plasty
17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené 17 03 01
17 04 07 - zmiešané kovy
17 04 11 - káble iné ako uvedené v 17 04 10
17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 05 08 - štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 06 04 - izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 - stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03
18 01 01 - ostré predmety okrem 18 01 03
18 01 04 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky
a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)
18 02 01 - ostré predmety okrem 18 02 02
18 02 03 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám
z hľadiska prevencie nákazy
18 02 06 - chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05
19 01 02 - železné materiály odstránené z popola
19 01 12 - popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11
19 01 14 - popolček iný ako uvedený v 19 01 13
19 01 16 - kotolný prach iný ako uvedený v19 01 15
19 01 18 - odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17
19 01 19 - piesky z fluidnej vrstvy
19 02 03 - predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné
19 02 06 - kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05
19 02 10 - horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09
19 03 05 - stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04
19 03 07 - solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06
19 04 01 - vitrifikovaný odpad
19 05 01 - nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov
19 05 02 - nekompostovateľné zložky živočíšneho a rastlinného odpadu
19 05 03 - kompost nevyhovujúcej kvality
19 06 03 - kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov
19 06 04 - zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov
19 06 06 - zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu
19 08 01 - zhrabky z hrablíc
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19 08 02 - odpad z lapačov piesku
19 08 05 - kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
19 08 09 - zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky
19 08 12 - kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené
v 19 08 11
19 08 14 - kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13
19 09 01 - tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc
19 09 02 - kaly z čírenia vody
19 09 03 - kaly z dekarbonizácie
19 09 04 - použité aktívne uhlie
19 09 05 - nasýtené alebo použité iontomeničové živice
19 10 01 - odpad zo železa a ocele
19 10 02 - odpad z neželezných kovov
19 10 04 - úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03
19 10 06 - iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05
19 11 06 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
v 19 11 05
19 12 01 - papier a lepenka
19 12 04 - plasty a guma
19 12 05 - sklo
19 12 08 - textílie
19 12 09 - minerálne látky (napr. piesok, kamenivo
19 12 12 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu
iné ako uvedené v 19 12 11
19 13 02 - odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01
19 13 04 - kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03
19 13 06 - kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05
20 01 10 - šatstvo
20 01 11 - textílie
20 01 28 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27
20 01 30 - detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
20 01 41 - odpady z vymetania komínov
20 02 02 - zemina a kamenivo
20 02 03 - iné biologicky nerozložiteľné odpady
20 03 01 - zmesový komunálny odpad
20 03 02 - odpad z trhovísk
20 03 03 - odpad z čistenia ulíc
20 03 04 - kal zo septikov
20 03 06 - odpad z čistenia kanalizácie
20 03 07 - objemný odpad

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 3995-15374/2018/Ant/750090104/Z12

Košice 19.05.2018

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)
mení
integrované povolenie
vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1810/120-OIPK/2004-To/75 009 01 04 zo dňa 18.10.2004
zmenené IŽP Košice rozhodnutiami 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, č. 10664-30777/2010/Hut,Mer/750090104/Z4 zo dňa
21.10.2010, č. 8019-30666/2012/Mer/750090104/Z5 zo dňa 29.10.2012, č. 2731-11362/
2013/Pal/750090104/Z6 zo dňa Košice 02.05.2013, č. 3727-15712/57/Val/750090104/Z7
zo dňa 28.05.2014, č. 4113-18686/Mer,Val/750090104/Z8-KR zo dňa 30.06.2015, č. 91746950/Val/750090104/Z9 zo dňa 03.03.2016, č. 5645-36849/2016/Val/750090104/Z10
Košice 25.11.2016 a č. 7694-1519/2018/Bre/750090104/Z11-SP zo dňa 16.01.2018 (ďalej
len ,,integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:
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„Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce“
094 31 Petrovce 129
prevádzkovateľovi:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:

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

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je v oblasti odpadov:
- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní
odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých
sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:
1)

V časti II. Záväzné podmienky v bode 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu
ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa znenie podmienky č. 1.2.26 nahrádza
nasledovným znením:

1.2.26 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade s prevádzkovým
poriadkom ,,Prevádzkový poriadok zariadenia Skládka odpadov Hanušovce –
Petrovce“
schváleným
IŽP
Košice
rozhodnutím
č.
399515374/2018/Ant/750090104/Z12 zo dňa 14.05.2018, vypracovaným v zmysle
všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a so schválenou
projektovou dokumentáciou.

2)

Pôvodné znenie Prílohy č. 1 integrovaného povolenia sa nahrádza novým znením
uvedeným v prílohe rozhodnutia č. 3995-15374/2018/Ant/750090104/Z12 zo dňa
14.05.2018.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva
v platnosti v plnom rozsahu.

Strana 3 rozhodnutia č. 3995-15374/2018/Ant/750090104/Z12

Odôvodnenie
IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa
§ 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice
rozhodnutím č. 1810/120-OIPK/2004-To/75 009 01 04 zo dňa 18.10.2004 v znení neskorších
zmien, pre prevádzku „Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce“ na základe žiadosti
prevádzkovateľa OZÓN Hanušovce a.s., 094 31 Petrovce 129, zo dňa 26.2.2018.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa
v oblasti odpadov:
- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem
spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých
sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
- o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného
povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka
správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.
IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníka konania OZÓN Hanušovce a.s., 094 31
Petrovce 129, obec Petrovce a dotknutý orgán Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor
starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
o začatí konania o zmene integrovaného povolenia listom č. 3995-9379/57/2018/Ant/Z12
zo dňa 21.03.2018, doručeným dňa 27.03.2018 a 28.03.2018. IŽP v súlade s § 11
ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo
dňa doručenia oznámenia o začatí konania.
Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena
v činnosti prevádzky, IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, upustil
od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
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V rámci integrovaného povoľovania bolo k predloženej žiadosti zaslané nasledovné
vyjadrenie:
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH,
vyjadrenie č. OU-VT-OSZP-2018/005326-02/KB zo dňa 12.04.2018, (doručené dňa
18.04.2018), v ktorom uvedený dotknutý orgán uviedol, že nemá pripomienky k zmene
integrovaného povolenia.
Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:
- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem
spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých
sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
- o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia
dotknutého orgánu zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej
úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a rozhodol tak,
ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

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
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.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka
Doručuje sa:
1. Ozón Hanušovce a.s., 094 31 Petrovce 129
2. Obec Petrovce, 094 31 Petrovce

Na vedomie:

1. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Námestie slobody č. 5,
Vranov nad Topľou
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Príloha č. 1 integrovaného povolenia zmenená rozhodnutím IŽP Košice č. 399515374/2018/Ant/750090104/Z12 zo dňa 14.05.2018:
Príloha č. 1: Zoznam odpadov povolených zneškodňovať na skládke: „Skládka odpadov
Hanušovce – Petrovce “
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
katalógové číslo, názov druhu odpadu, kategória odpadov O - ostatný
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
01
ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, ŤAŽBY,
ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA
01 01
ODPADY T ŤAŽBY NERASTOV
01 01 01 - odpad z ťažby rudných nerastov
01 01 02 - odpad z ťažby nerudných nerastov
01 03

ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH
NERASTOV
01 03 06 - hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05
01 03 08 - prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07
01 04

ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH
NERASTOV
01 04 08 - odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07
01 04 09 - odpadový piesok a íly
01 04 10 - prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07
01 04 11 - odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07
01 04 12 - hlušina iné odpady z prania a čistenia nerastov, iné ako uvedené v 01 04 07 a 01 04 11
01 04 13 - odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07
01 05
VRTNÉ KALY A INÉ ODPADY
01 05 04 - vrtné kaly a odpady z vodných vrtov
01 05 07 - vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06
01 05 08 - vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06
02

ODPADY
Z POĽNOHOSPODÁRSTVA,
ZÁHRADNÍCTVA,
LESNÍCTVA,
POĽOVNÍCTVA
A RYBÁRSTVA,
AKVAKULTÚRY
A Z VÝROBY
A SPRACOVANIA POTRAVÍN
02 01
ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA,
POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA
02 01 01 - kaly z prania a čistenia
02 01 02 - odpadové živočíšne tkanivá
02 01 03 - odpadové rastlinné pletivá
02 01 04 - odpadové plasty okrem obalov
02 01 07 - odpady z lesného hospodárstva
02 01 09 - agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08
02 01 10 - odpadové kovy
02 02

ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB A OSTATNÝCH
POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU
02 02 01 - kaly z prania a čistenia
02 02 04 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 03

ODPADY ZO SPRACOVANIA OVOCIA, ZELENINY, OBILNÍN, JEDLÝCH OLEJOV,
KAKAA, KÁVY, AJU A TABAKU; ODPAD Z KONZERVÁRENSKÉHO A
TABAKOVÉHO PRIEMYSLU, VÝROBY KVASNÍC A KVASNIČNÉHO EXTRAKTU,
PRÍPRAVY MELASY A FERMENTÁCIE
02 03 01 - kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania
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02 03 02 - odpady z konzervačných činidiel
02 03 03 - odpady z extrakcie rozpúšťadlami
02 03 04 - látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 03 05 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 04
ODPADY Z CUKROVARNÍCKEHO PRIEMYSLU
02 04 01 - zemina z čistenia a prania repy
02 04 02 - uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality
02 04 03 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 05
ODPADY Z MLIEKARENSKÉHO PRIEMYSLU
02 05 01 - látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 05 02 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 06
ODPADY Z PEKÁRENSKÉHO A CUKROVINKÁRSKEHO PRIEMYSLU
02 06 01 - materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 06 02 - odpady z konzervačných činidiel
02 06 03 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 07

ODPADY Z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV
OKREM KÁVY, ČAJU A KAKAA
02 07 01 - odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín
02 07 03 - odpad z chemického spracovania
02 07 04 - materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 07 05 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
03

ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY PAPIERA, LEPENKY,
CELULÓZY, REZIVA A NÁBYTKU
03 03
ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY
03 03 02 - usadeniny a kaly zo zeleného výluhu po úprave čierneho výluhu
03 03 07 - mechanicky oddelené výmety zrecyklácie odpadového papiera a lepenky
03 03 08 - odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
03 03 09 - odpad z vápennej usadeniny
03 03 10 - výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie
03 03 11 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10
04
ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO PRIEMYSLU
04 01
ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU
04 01 01 - odpadová glejovka a štiepenka
04 01 02 - odpad z lúhovania
04 01 06 - kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm
04 01 07 - kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm
04 01 08 - odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach)
04 01 09 - odpady z vypracúvania a apretácie
04 02
ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU
04 02 09 - odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)
04 02 10 - organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky
04 02 15 - odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14
04 02 17 - farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16
04 02 20 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené
04 02 21 - odpady z nespracovaných textilných vlákien
04 02 22 - odpady zo spracovaných textilných vlákien
05

ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU A
PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA
05 01
ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY
05 01 10 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09
05 01 13 - kaly z napájacej vody pre kotly
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05 01 14 - odpady z chladiacich kolón
05 01 16 - odpady s obsahom síry z odsírovania ropy
05 01 17 - bitúmen
05 06
ODPADY Z PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA
05 06 04 - odpad z chladiacich kolón
05 07
ODPADY Z ČISTENIA A DOPRAVY ZEMNÉHO PLYNU
05 07 02 - odpady obsahujúce síru
06
06 03

ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV
ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA SOLÍ,
ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV
06 03 16 - oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15
06 05
KALY ZO SPRACOVANIA KVAPALNÉHO ODPADU V MIESTE JEHO VZNIKU
06 05 03 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02
06 06

ODPADY
Z VÝROBY,
SPRACOVANIA,
DISTRIBÚCIE
A POUŽÍVANIA
CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, ZO SÍRNYCH CHEMICKÝCH PROCESOV
A Z ODSÍROVACÍCH PROCESOV
06 06 03 - odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02
06 09

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA
CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR A Z CHEMICKÝCH PROCESOV
FOSFORU
06 09 02 - troska obsahujúca fosfor
06 09 04 - odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03
06 11
ODPADY Z VÝROBY ANORGANICKÝCH PIGMENTOV A KALÍV
06 11 01 – odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika
06 13

ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV INAK
NEŠPECIFIKOVANÉ
06 13 03 - priemyselné sadze
07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV
07 01
ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA
ZÁKLADNÝCH ORGANICKÝCH CHEMIKÁLIÍ
07 01 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11
07 02

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PLASTOV,
SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH VLÁKIEN
07 02 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11
07 02 15 - odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14
07 02 17 - odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16
07 03

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA
ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV OKREM 06 11
07 03 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11
07 04

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA
ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU RASTLÍN (OKREM 02 01 08 a 02 01
09), ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA
PROSTRIEDKOV NA OCHRANU DREVA (OKREM 03 02) A INÝCH BIOCÍDOV
07 04 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11
07 05

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA
FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV
07 05 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11
07 05 14 - tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13
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07 06

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TUKOV,
MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV,DEZINFEKČNÝCH A KOZMETICKÝCH
PROSTRIEDKOV
07 06 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku ako je uvedené v 07 06 11
07 07

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ČISTÝCH
CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH VÝROBKOV INAK NEŠPECIFIKOVANÝCH
07 07 12 - kaly so spracovania kvapalného odpadu ako v mieste jeho vzniku v ako je uvedené
v 07 07 11
08

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA
NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV A SMALTOV),
LEPIDIEL,
TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB
08 01
ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA A
ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV
08 01 12 - odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
08 01 14 - kaly z farieb alebo laku iné ako uvedené 08 01 13
08 01 18 - odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17
08 02

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA INÝCH
NÁTEROVÝCH HMÔT VRÁTANE KERAMICKÝCH MATERIÁLOV
08 02 01 - odpadové náterové prášky
08 02 02 - vodné kaly obsahujúce keramické materiály
08 03

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE
TLAČIARENSKÝCH FARIEB
08 03 13 - odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12
08 03 15 - kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14
08 03 18 - odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17

A POUŽÍVANIA

08 04

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA LEPIDIEL
A TESNIACICH MATERIÁLOV (VRÁTANE VODOTESNIACICH VÝROBKOV
08 04 10 - odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09
08 04 12 - kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11
08 04 14 - vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 13
09
ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU
09 01
ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU
09 01 07 - fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
09 01 08 - fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
09 01 10 – jednorazové kamery bez batérií
10
ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV
10 01
ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19
10 01 01 - popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04
10 01 02 - popolček z uhlia
10 01 03 - popolček z rašeliny a neupraveného dreva
10 01 05 - tuhé akčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika
10 01 07 - reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu
10 01 15 - popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14
10 01 17 - popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16
10 01 19 - odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 08
10 01 21 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20
10 01 23 - vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22
10 01 24 - piesky z fluidnej vrstvy
10 01 25 - odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne
10 01 26 - odpady z úpravy chladiacej vody
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10 02
ODPADY ZO ŽELEZIARSKEHO A OCELIARSKEHO PRIEMYSLU
10 02 01 - odpad zo spracovanej trosky
10 02 02 - nespracovaná troska
10 02 08 - tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07
10 02 10 - okuje z valcovania
10 02 12 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11
10 02 14 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13
10 02 15 - iné kaly a filtračné koláče
10 03
ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA
10 03 03 - pecná troska
10 03 02 - anódový šrot
10 03 05 - odpadový oxid hlinitý
10 03 16 - peny iné ako uvedené v 10 03 15
10 03 18 - odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17
10 03 20 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19
10 03 22 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov iné ako uvedené
v 10 03 21
10 03 24 - tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23
10 03 26 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 27
10 03 28 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27
10 03 30 - odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako
uvedené v 10 03 29
10 04
ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE OLOVA
10 04 10 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09
10 05
ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU
10 05 01 - trosky z prvého a druhého tavenia
10 05 04 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 05 09 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08
10 05 11 - stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10
10 06
ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE MEDI
10 06 01 - trosky z prvého a druhého tavenia
10 06 02 - stery a peny z prvého a druhého tavenia
10 06 04 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 06 10 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09
10 07
ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA A PLATINY
10 07 01 - trosky z prvého a druhého tavenia
10 07 02 - stery a peny z prvého a druhé tavenia
10 07 03 - tuhé odpady z čistenia plynov
10 07 04 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 07 05 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 07 08 – odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07
10 08
ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV
10 08 04 - tuhé znečisťujúce látky a prach
10 08 09 - iné trosky
10 08 11 - stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10
10 08 13 - odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12
10 08 14 - anódový šrot
10 08 16 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15
10 08 18 - kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17
10 08 20 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19
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10 09

ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV

10 09 03 - pecná troska
10 09 06 - odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05
10 09 08 - odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07
10 09 10 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09
10 09 12 - iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11
10 09 14 - odpadové spojivá iné ako uvedené 10 09 13
10 09 16 - odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15
10 10
ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV
10 10 03 - pecná troska
10 10 06 - odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05
10 10 08 - odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07
10 10 10 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09
10 10 12 - iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11
10 10 14 - odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13
10 10 16 - odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15
10 11
ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV
10 11 03 - odpadové vláknité materiály na báze skla
10 11 05 - tuhé znečisťujúce látky a prach
10 11 10 - odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09
10 11 12 - odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11
10 11 14 - kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13
10 11 16 - tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15
10 11 18 - kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17
10 11 20 - tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v
10 11 19
10 12

ODPADY Z VÝROBY KERAMIKY, TEHÁL, OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC A
STAVEBNÝCH VÝROBKOV
10 12 01 - odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
10 12 03 - tuhé znečisťujúce látky a prach
10 12 05 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 12 06 - vyradené formy
10 12 08 - odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová
kamenina po tepelnom spracovaní
10 12 10 - tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09
10 12 12 - odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11
10 12 13 - kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
10 13

ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, PÁLENÉHO VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z
NICH
10 13 01 - odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
10 13 04 - odpady z pálenia a hasenia vápna
10 13 06 - tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13
10 13 07 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 13 10 - odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09
10 13 11 - odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10
10 13 13 - tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 13 12
10 13 14 - odpadový betón a betónový kal
11

ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA
KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV; ODPADY Z HYDROMETALURGIE
NEŽELEZNÝCH KOVOV
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11 01

ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA
KOVOV
A
INÝCH
MATERIÁLOV
NAPRÍKLAD
GALVANIZOVANIE,
POZINKOVANIE, MORENIE, LEPTANIE, FOSFÁTOVANIE, ALKALICKÉ
ODMASŤOVANIE, ANODIZÁCIA
11 01 10 - kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09
11 01 14 - odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13
11 02
ODPADY Z PROCESOV HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV
11 02 03 - odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy
11 02 06 - odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05
11 05
ODPADY Z GALVANICKÝCH PROCESOV
11 05 02 - zinkový popol
12

ODPADY Z TVAROVANIA, FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY
POVRCHOV KOVOV A PLASTOV
12 01
ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY
POVRCHOV KOVOV A PLASTOV
12 01 01 - piliny a triesky zo železných kovov
12 01 02 - prach a zlomky zo železných kovov
12 01 03 - piliny a triesky z neželezných kovov
12 01 04 - prach a zlomky z neželezných kovov
12 01 05 - hobliny a triesky z plastov
12 01 13 - odpady zo zvárania
12 01 15 - kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14
12 01 17 - odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16
12 01 21 - použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20
15

ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ
MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ
15 01
OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU
KOMUNÁLNYCH ODPADOV
15 01 05 - kompozitné obaly
15 01 06 - zmiešané obaly
15 01 09 - obaly z textilu
15 02

ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE
OCHRANNÉ ODEVY
15 02 03 - absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v

A

15 02 02
16
16 01

ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU
STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE
STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A ODPADY Z DEMONTÁŽE
STARÝCH VOZIDIEL A ÚDRŽBY VOZIDIEL OKREM 13, 14, 16 06 a 16 08
16 01 12 - brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11
16 01 16 - nádrže na skvapalnený plyn
16 01 19 - plasty
16 01 20 - sklo
16 01 22 - časti inak nešpecifikované
16 02
ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
16 02 16 - časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15
06 03
VÝROBNÉ ŠARŽE A NEPOUŽITÉ VÝROBKY NEVYHOVUJÚCEJ KVALITY
16 03 04 - anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03
16 03 06 - organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05
06 05 PLYNY V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH A VYRADENÉ CHEMIKÁLIE
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16 05 09 - vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08
16 08
POUŽITÉ KATALYZÁTORY
16 08 01 - použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo
platinu okrem 16 08 07
16 08 03 - použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov inak
nešpecifikované
16 08 04 - použité katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07
16 11
ODPADOVÉ VÝMUROVKY A ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY
16 11 02 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako
uvedené v 16 11 01
16 11 04 - iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v
16 11 03
16 11 06 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v
16 11 05
17

STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ
ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST
17 01
BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA
17 01 01 - betón
17 01 02 - tehly
17 01 03 – obkladačky, dlaždice a keramika
17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v
17 01 06
17 02
DREVO, SKLO A PLASTY
17 02 01 - drevo
17 02 02 - sklo
17 02 03 - plasty
17 03
BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY
17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 04 KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN
17 04 07 - zmiešané kovy
17 04 11 - káble iné ako uvedené v 17 04 10
17 05

ZEMINA (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH),
KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK
17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 05 08 - štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 06
IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST
17 06 04 - izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
17 08
STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY
17 08 02 - stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
17 09
INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ
17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
18

18 01

ODPADY ZO ZDRAVOTNEJ ALEBO VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI
ALEBO S NIMI SÚVISIACEHO VÝSKUMU (OKREM KUCHYNSKÝCH
A REŠTAURAČNÝCH
ODPADOV,
KTORÉ
NEVZNIKLI
Z PRIAMEJ
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI)
ODPADY Z PÔRODNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI, DIAGNOSTIKY, LIEČBY ALEBO
ZDRAVOT-NEJ PREVENCIE
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18 01 01 - ostré predmety okrem 18 01 03
18 01 04 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska
prevencie nákazy, (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň,
jednorazové odevy a plienky)
18 02
ODPADY Z VETERINÁRNEHO VÝSKUMU, DIAGNOSTIKY, LIEČBY A
PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI
18 02 01 - ostré predmety okrem 18 02 02
18 02 03 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska
prevencie nákazy
18 02 06 - chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05
19

ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ
ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ
VODY A PRIEMYSELNEJ VODY
19 01
ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU
19 01 02 - železné materiály odstránené z popola
19 01 12 - popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11
19 01 14 - popolček iný ako uvedený v 19 01 13
19 01 16 - kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15
19 01 18 - odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17
19 01 19 - piesky z fluidnej vrstvy
19 02

ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU VRÁTANE
ODSTRAŇOVANIA CHRÓMU A KYANIDOV A NEUTRALIZÁCIE
19 02 03 - predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné
19 02 06 - kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05
19 02 10 - horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09
19 03
STABILIZOVANÉ A SOLIDIFIKOVANÉ ODPADY
19 03 05 - stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04
19 03 07 - solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06
19 04
VITRIFIKOVANÝ ODPAD A ODPAD Z VITRIFIKÁCIE
19 04 01 - vitrifikovaný odpad
19 05
ODPADY Z AERÓBNEJ ÚPRAVY TUHÝCH ODPADOV
19 05 01 - nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov
19 05 02 - nekompostovateľné zložky živočíšneho a rastlinného odpadu
19 05 03 - kompost nevyhovujúcej kvality
19 06
ODPADY Z ANAERÓBNEJ ÚPRAVY ODPADU
19 06 03 - kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov
19 06 04 - zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov
19 06 06 - zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu
19 08 ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ
19 08 01 - zhrabky z hrablíc
19 08 02 - odpad z lapačov piesku
19 08 05 - kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
19 08 09 - zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky
19 08 12 - kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11
19 08 14 - kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13
19 09
ODPADY Z ÚPRAVY PITNEJ VODY ALEBO VODY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE
19 09 01 - tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc
19 09 02 - kaly z čírenia vody
19 09 03 - kaly z dekarbonizácie
19 09 04 - použité aktívne uhlie
19 09 05 - nasýtené alebo použité iontomeničové živice
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19 10
ODPADY ZO ŠROTOVANIA KOVOVÝCH ODPADOV
19 10 01 - odpad zo železa a ocele
19 10 02 - odpad z neželezných kovov
19 10 04 - úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03
19 10 06 - iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05
19 11
ODPAD Z REGEBERÁCIE OLEJOV
19 11 06 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05
19 12

ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU NAPRÍKLAD
TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA A PELETIZOVANIA INAK
NEŠPECIFIKOVANÉ
19 12 01 - papier a lepenka
19 12 04 - plasty a guma
19 12 05 - sklo
19 12 08 - textílie
19 12 09 - minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo
19 12 12 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako
uvedené v 19 12 11
19 13
ODPADY ZO SANÁCIE PÔDY A PODZEMNEJ VODY
19 13 02 - odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01
19 13 04 - kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 1913 03
19 13 06 - kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05
20

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z
OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO
SEPAROVANÉHO ZBERU
20 01
ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01
20 01 03 – viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
20 01 10 - šatstvo
20 01 11 - textílie
20 01 28 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27
20 01 30 - detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
20 01 41 - odpady z vymetania komínov
20 02
ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV
20 02 02 - zemina a kamenivo
20 02 03 - iné biologicky nerozložiteľné odpady
20 03
INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
20 03 01 - zmesový komunálny odpad
20 03 02 - odpad z trhovísk
20 03 03 - odpad z čistenia ulíc
20 03 04 - kal zo septikov
20 03 06 - odpad z čistenia kanalizácie
20 03 07 - objemný odpad
20 03 08 - drobný stavebný odpad

