
 

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Inšpektorát životného prostredia Košice 

Rumanova 14, 040 53 Košice 

Číslo: 6946-27099/2012/Mil,Mer/750060103/Z6 Košice 28.09.2012 

R O Z H O D N U T I E 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej 

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

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

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

životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona 

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

len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 6 a 10, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona 

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného 

podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní“) 

mení a dopĺňa 

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

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1576/109-OIPK/2004-Be/750060103 zo dňa 14.10.2004 
v 

zmeneného 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. 7322-37750/ 2012/ 

Mil,Mer/750060103/Z4 zo dňa 18.01.2012 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo 

povolené vykonávanie činnosti v prevádzke: 

„Skládka na nie nebezpečný odpad Veľké Ozorovce“ 

(ďalej len „skládka odpadov“) 
Skládka TKO 

076 63 Veľké Ozorovce 

Okres Trebišov 
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prevádzkovateľovi : 

obchodné meno: OZOR, s.r.o. 

sídlo Skládka TKO, 076 63 Veľké Ozorovce 

IČO: 36 177 261 

Predmetom 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 odpadov 

- udelenie zmeny súhlasu na uzavretie skládky odpadov a vykonanie rekultivácie kazety č. I., 

II. a III. telesa skládky odpadov „Skládka na nie nebezpečný odpad Veľké Ozorovce“ 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, 

b) povolenie na uskutočnenie zmeny stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE 

NEBEZPEČNÝ ODPAD VEĽKÉ OZOROVCE - Rekultivácia skládky“ pred jej 

dokončením, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. 

I. Povoľuje uskutočnenie zmeny stavby 

„SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD VEĽKÉ 

OZOROVCE - Rekultivácia skládky“ 

pred jej dokončením, umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 1024/1 , 1024/2 (stavba súpis. 

č. 287), 1025 (stavba súpis. č. 267) a 1029 (stavba súpis. č. 361), katastrálne územie Veľké 

Ozorovce, 

stavebníkovi: 

obchodné meno: OZOR, s.r.o. 

sídlo Skládka TKO, 076 63 Veľké Ozorovce 

IČO: 36 177 261 

Zmena stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD VEĽKÉ 

OZOROVCE - Rekultivácia skládky“ pred jej dokončením podľa predloženej a overenej 

projektovej dokumentácie rieši náhradu pôvodne navrhnutej uzatváracej tesniacej ílovej vrstvy 

o hrúbke 2 x 250 mm v skladbe rekultivačných vrstiev umelou tesniacou vrstvou z bentonitovej 

rohože (TATRABENT) s koeficientom priepustnosti kf < 1,0.10-9 a vytvorenie terasy o šírke 

6,0 m po celom obvode rekultivovanej skládky. 

Obec Veľké Ozorovce ako miestne príslušný stavebný úrad v stanovisku č. 496/231/2012 

zo dňa 25.07.2012 uviedla, že súhlasí s navrhovanou zmenou integrovaného povolenia 

pre prevádzkovateľa - stavebníka OZOR, s.r.o., Skládka TKO, 076 63 Veľké Ozorovce. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania: 
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Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu 

zmeny stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD VEĽKÉ 

OZOROVCE - Rekultivácia skládky“ pred jej dokončením. 

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

tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

II. Mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne: 

1) V časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby integrovaného povolenia sa za bod č. 23 

dopĺňajú body č. 24 a č. 25 s nasledovným znením: 

24. Zmena stavby pred jej dokončením bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie 

vypracovanej spoločnosťou RH DÚHA, PROJEKTOVÁ, INŽINIERSKO - DODÁVA- 

TEĽSKÁ A STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o., Čapajevova 29, 0980 01 Prešov, 

pod archívnym č. 8036 v 06-2012, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Klárou 

Prevužňákovou, č. osvedčenia 1172*A2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia 

č. 6946-27099/2012/Mil,Mer/750060103/Z6 zo dňa 28.09.2012 pre stavebníka a obec Veľké 

Ozorovce. Prípadné ďalšie zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované 

bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad). 

25. S vykonávaním stavebných prác na zmene stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE 

NEBEZPEČNÝ ODPAD VEĽKÉ OZOROVCE - Rekultivácia skládky“, 

pred jej dokončením, ktorej uskutočnenie sa rozhodnutím č. 6946-27099/2012/Mil,Mer/ 

750060103/Z6 zo dňa 28.09.2012 povoľuje, sa nesmie začať pokiaľ predmetné rozhodnutie 

nenadobudne právoplatnosť. 

2) V prvej vete integrovaného povolenia na str. 1 sa nahrádza druhý odsek textu za 

dvojbodkou týmto nasledovným znením: 

IŽP Košice 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”) schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzavretie skládky 

odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „SKLÁDKA 

ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD VEĽKÉ OZOROVCE - Rekultivácia 

skládky“, vypracovanej spoločnosťou RH DÚHA, PROJEKTOVÁ, INŽINIERSKO - 

DODÁVATEĽSKÁ A STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o., Čapajevova 29, 0980 01 

Prešov, pod archívnym č. 8036 v 06-2012, autorizovaným stavebným inžinierom 

Ing. Klárou Prevužňákovou, č. autorizácie 1172*A2. 

3) V časti II. Záväzné podmienky, v bode 1. Podrobnosti o opatreniach a technických 

zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa nahrádza posledný 

odstavec textu týmto nasledovným znením: 

Uzatvorenie a rekultivácia telesa skládky odpadov v prevádzke „Skládka na nie 

nebezpečný odpad Veľké Ozorovce“ bude realizovaná v troch etapách. Kazety č. I a II budú 

uzatvorené v rámci realizácie prvej etapy rekultivácie a kazeta č. III bude uzatvorená 

a zrekultivovaná v rámci realizácie druhej a tretej etapy rekultivácie. 
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Po úprave sklonu telesa skládky odpadov bude realizovaný tesniaci systém svahov telesa 

skládky odpadov, ktorý bude pozostávať z týchto vrstiev: 

- odplyňovacia vrstva TATRADRÉN, 

- tesniaca vrstva - bentonitová rohož (TATRABENT) s koeficientom filtrácie 

kf< 1,0.10'
9 m.s-1, 

- drenážny geokompozit s vlastnosťami ako kamenivo fr. 16-32 mm o hrúbke 500 mm, 

- pokryvná vrstva zeminy o hrúbke 1 000 mm so zatrávnením. 

Tesniaci systém terasy na telese skládky odpadov bude pozostávať z týchto vrstiev: 

- odplyňovacia vrstva - štrková vrstva z kameniva fr.16-32 o hrúbke 300 mm, 

- tesniaca vrstva - minerálne tesnenie o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie 

kf < 1,0.10-9 m.s-1, zhutnené na 96 % podľa Proctor Standart, 

- drenážna vrstva - štrková vrstva z kameniva fr.16-32 o hrúbke 500 mm, 

so zabezpečením dôsledného prepojenia vrstiev na svahoch skládky odpadov a vrstiev 

na terase telesa skládky odpadov. 

4) 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 nahrádza podmienka č. 11.2 týmto nasledovným znením : 

11.2 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity jednotlivých kaziet 

skládky odpadov tieto uzavrieť, rekultivovať a monitorovať v zmysle schválenej 

projektovej dokumentácie stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ 

ODPAD VEĽKÉ OZOROVCE - Rekultivácia skládky“, vypracovanej spoločnosťou RH 

DÚHA, PROJEKTOVÁ, INŽINIERSKO - DODÁVATEĽSKÁ A STAVEBNÁ 

SPOLOČNOSŤ, s.r.o., Čapajevova 29, 0980 01 Prešov, pod archívnym č. 8036 v 06/2012, 

autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Klárou Prevužňákovou, č. autorizácie 1172*A2, 

v nasledovných lehotách: 

1. etapa - uzavretie a rekultivácia kazety č. I a II - ukončenie do 12/2015, 

2. etapa - uzavretie a rekultivácia časti kazety č. III - ukončenie do 12/2027, 

3. etapa - uzavretie a rekultivácia časti kazety č. III - ukončenie do 12/2043. 

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti 

v plnom rozsahu. 

O d ô v o d n e n i e 

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. c) 

bod 10, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 68 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 vydáva zmenu 
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integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka na nie nebezpečný odpad Veľké Ozorovce“, 

ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie zmeny stavby „SKLÁDKA 

ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD VEĽKÉ OZOROVCE - Rekultivácia 

skládky“ pred jej dokončením na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka 

OZOR, s.r.o., Skládka TKO, 076 63 Veľké Ozorovce zo dňa 26.06.2012. 

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je žiadosť o povolenie 

zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, udelenie 

zmeny súhlasu na uzavretie skládky odpadov a na vykonanie jej rekultivácie podľa § 8 ods. 2 

písm. c) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. Z. o IPKZ a vyjadrenie 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 . 

Dňom podania žiadosti na IŽP Košice bolo správne konanie v predmetnej veci začaté 

v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. 

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého 

súčasťou je aj povolenie zmeny stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE NEBEZPEČNÝ 

ODPAD VEĽKÉ OZOROVCE - Rekultivácia skládky“ pred jej dokončením, predložil 

nasledovné doklady: 

a) doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka 

správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov vo výške 165,50 eur, 

b) projektovú dokumentáciu zmeny stavby pred dokončením vypracovaná autorizovaným 

stavebným inžinierom, 

c) stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, 

d) stanovisko autorizovaného stavebného inžiniera k navrhovanej zmene stavby pred jej 

dokončením. 

Obec Veľké Ozorovce ako miestne príslušný stavebný úrad v stanovisku č. 496/231/2012 

zo dňa 25.07.2012 uviedla, že súhlasí s navrhovanou zmenou integrovaného povolenia 

pre prevádzkovateľa - stavebníka OZOR, s.r.o., Skládka TKO, 076 63 Veľké Ozorovce. 

Predmetom zmeny integrovaného povoľovania nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky 

podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto IŽP Košice upustil od niektorých 

úkonov (zverejnenie na internetovej stránke a úradnej tabuli a ústne pojednávanie) v súlade 

s ustanovením § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. 

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil 

a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, 

dotknutých účastníkov konania, dotknutú obec a dotknutý orgán o začatí konania listom zo dňa 

16.07.2012, doručeným dňa 19.07.2012. Súčasne v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného 

zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad oznámil listom zo dňa 16.07.2012, doručeným 

dňa 20.07.2012 začatie stavebného konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre 

predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je uskutočnenie zmeny stavby „SKLÁDKA ODPADOV 

NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD VEĽKÉ OZOROVCE - Rekultivácia skládky“ pred jej 

dokončením, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona 

a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona. 
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IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym 

účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu a súčasne v súlade s ustanovením 

§ 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od vykonania ústneho pojednávania spojeného s miestnym 

zisťovaním a podľa § 61 ods. 3 a ods. 5 stavebného zákona určil účastníkom stavebného konania 

vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutému orgánu vymedzenému 

v ustanovení § 126 stavebného zákona lehotu 30 dní na doručenie vyjadrenia. Súčasne dotknutý 

orgán upozornil, že ak v určenej lehote neoznámi na IŽP Košice svoje stanovisko k navrhovanej 

zmene stavby pred jej dokončením, predpokladá sa, že s navrhovanou zmenou z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasí. 

V rámci zmeny integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej 

dokumentácii zmeny stavby pred jej dokončením doručené a doložené tieto vyjadrenia, 

stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov: 

- Obec Veľké Ozorovce, stavebný úrad, stanovisko č. 496/231/2012 zo dňa 25.07.2012, 

- Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, vyjadrenie č. 2012/00871 zo dňa 30.07.2012, 

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, stanovisko č. ORHZ-TV1- 

792-001/2012 zo dňa 10.07.2012, 

- stanovisko autorizovaného stavebného inžiniera Ing. Petra Borodáča k navrhovanej zmene 

stavby pred jej dokončením. 

Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, 

ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby „SKLÁDKA ODPADOV 

NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD VEĽKÉ OZOROVCE - Rekultivácia skládky“ 

pred jej dokončením žiadne pripomienky a námety. 

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia boli podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona 

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konania: 

a) v oblasti odpadov 

- o udelenie zmeny súhlasu na uzavretie skládky odpadov a vykonanie rekultivácie kazety 

č. I., II. a III. telesa skládky odpadov „Skládka na nie nebezpečný odpad Veľké Ozorovce“ 

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, 

b) stavebné konanie o povolení zmeny stavby „SKLÁDKA ODPADOV NA NIE 

NEBEZPEČNÝ ODPAD VEĽKÉ OZOROVCE - Rekultivácia skládky“ pred jej 

dokončením podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. 

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej 

dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, 

že uskutočnením zmeny stavby pred jej dokončením a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené 

záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy 

účastníkov konania. Projektová dokumentácia zmeny stavby pred jej dokončením bola 

vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby. 

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení 

účastníkov 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. 
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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 

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

4. Ing. Peter Borodáč, Sabinovská č. 23, 080 13 Prešov 

Na vedomie: 

1. Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, ŠSOH, M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov 

2. Obec Veľké Ozorovce, stavebný úrad, Hlavná 264, 076 63 Veľké Ozorovce 
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Príloha č. 1 

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania: 

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

2. Ing. Peter Borodáč, Sabinovská č. 23, 080 13 Prešov 


