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

Číslo: 6123-16167/2012/Mil/750060103/Z5

V Košiciach, dňa 07.06.2012

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“) podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 a 7 a § 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 (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní“)
mení a dopĺňa
integrovanépovolenie
vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1576/109-OIPK/2004-Be/75006103 zo dňa 14.10.2004 v znení
zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 975-1747/2010/Mil/750060103/Z1 zo dňa
22.01.2010, č. 6220-19472/2010/Mil/750060103/Z3 zo dňa 24.06.2010 a č. 732235290/2011/Mil,Mer/750060103/Z4 zo dňa 08.12.2011 (ďalej len „integrované povolenie“)
pre prevádzku:
„Skládka na nie nebezpečný odpad Veľké Ozorovce“
(ďalej len „skládka odpadov“)
Skládka TKO
076 63 Veľké Ozorovce
Okres Trebišov
prevádzkovateľovi:
Obchodné meno: OZOR, s.r.o.
Sídlo:
Skládka TKO, 076 63 Veľké Ozorovce
IČO:
36 177 261,
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Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ:
a) v oblasti odpadov
- udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, podľa § 8
ods. 2 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie „Dodatku č. 1/2012 z 06/2012“ k „Prevádzkovému poriadku
skládky nie nebezpečných odpadov Veľké Ozorovce z 05/2010“ zariadenia na zneškodňovanie
odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona o IPKZ.
Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:
1) V časti II. Záväzné podmienky, 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody
a pôdy v prevádzke, Technicko-prevádzkové podmienky na str. 6 integrovaného povolenia
sa podmienka č. 1.2.26 nahrádza týmto nasledovným znením:
1.2.26 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:
- s „Prevádzkovým poriadkom skládky nie nebezpečných odpadov Veľké Ozorovce
z 05/2010“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového
hospodárstva a schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 6220-19472/2010/Mil/750060103/Z3
zo dňa 24.06.2010 a „Dodatkom č. 1/2012 z 06/2012“ k prevádzkovému poriadku zariadenia
na zneškodňovanie odpadov, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho
predpisu odpadového hospodárstva a schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 612316167/2012/Mil/750060103/Z5 zo dňa 07.06.2012,
- s „Technologickým reglementom skládky nie nebezpečných odpadov Veľké Ozorovce
z 05/2010“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového
hospodárstva,
- s projektom stavby.
2) Do prílohy integrovaného povolenia č. 1 Zoznam odpadov povolených zneškodňovať
na „Skládke na nie nebezpečný odpad Veľké Ozorovce“ sa dopĺňa nasledovný druh odpadu:
Druh
odpadu
04 01 08

Názov druhu odpadu
odpadová vyčinená koža ( holina, stružliny, odrezky, brúsny prach)
obsahujúca chróm

Kategória
odpadu
O

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) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 8 ods.
2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 1 a 7 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
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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 pre prevádzku „Skládka na nie
nebezpečný odpad Veľké Ozorovce, na základe žiadosti prevádzkovateľa OZOR, s.r.o., Skládka
TKO, 076 63 Veľké Ozorovce zo dňa 17.05.2012.
Dňom podania žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 12 ods. 1
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice na základe posúdenia podanej žiadosti v predmetnej veci vyhovel žiadosti
prevádzkovateľa a znížil správny poplatok na hodnotu 165,50 €, podľa položky 171a Sadzobníka
správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
a vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o zmenu v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ súčasne upustil od zverejnenia podanej žiadosti a ústneho pojednávania
v súlade § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
Predmetom žiadosti prevádzkovateľa o vydanie zmeny integrovaného povolenia v oblasti
odpadov je udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
a udelenie súhlasu na vydanie „Dodatku č. 1/2012 z 06/2012“ k „Prevádzkovému poriadku skládky
nie nebezpečných odpadov Veľké Ozorovce z 05/2010“, z dôvodu rozšírenia zoznamu druhov
povolených zneškodňovať na predmetnej skládke odpadov, o odpad katalógové č. 04 01 08 odpadová vyčinená koža ( holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm, kategória O
- ostatný, na základe potrieb výrobnej praxe.
IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil
a v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil
žiadateľa, dotknutú obec a dotknutý orgán o začatí konania listom č. 6123-14921/57/2012/Mil/Z5
zo dňa 28.05.2012, doručeným dňa 30.05.2012.
IŽP Košice určil účastníkovi konania, dotknutej obci a dotknutému orgánu lehotu na podanie
vyjadrenia 30 dní od doručenia oznámenia o začatí konania.
V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti zaslané tieto vyjadrenia:
- Obec Veľké Ozorovce, zastúpená starostom obce, Obecný úrad Veľké Ozorovce, 076 63 Veľké
Ozorovce, vyjadrenie č. 387/168/2012 zo dňa 04.06.2012, doručené na IŽP Košice dňa
05.06.2012,
- Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOH, M. R. Štefánika 32, 075 26 Trebišov, vyjadrenie
č. 2012/00697 zo dňa 04.06.2012, doručené na IŽP Košice dňa 05.06.2012.
Dotknutá obec a dotknutý orgán nemali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia žiadne
pripomienky a námety.
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo podľa § 8 ods. 2 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konanie:
a) v oblasti odpadov
- o udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, podľa § 8
ods. 2 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie „Dodatku č. 1/2012 z 06/2012“ k „Prevádzkovému poriadku
skládky nie nebezpečných odpadov Veľké Ozorovce z 05/2010“ zariadenia na zneškodňovanie
odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona o IPKZ.
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IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia účastníka
konania a dotknutého orgánu 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.
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. OZOR, s.r.o., Skládka TKO, 076 63 Veľké Ozorovce
2. Obec Veľké Ozorovce, zastúpená starostom obce, Obecný úrad Veľké Ozorovce, 076 63 Veľké
Ozorovce
Na vedomie:
Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOH, Nám. mieru 804/1, 075 26 Trebišov

