SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 3303-13847/2015/Hut/750060103/Z8-Z

Košice 13.05.2015

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, 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 podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

zastavujekonanie
vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím
č. 1576/109-OIPK/2004-Be/750060103 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. 622019472/2010/Mil/750060103/Z3 zo dňa 24.06.2010, č. 7322-37750/2012/Mil,Mer/50060103/
Z4 zo dňa 18.01.2012, č. 6123-16167/2012/Mil/750060103/Z5 zo dňa 07.06.2012, č. 694627099/2012/Mil,Mer/750060103/Z6 zo dňa 28.09.2012 a č. 4259-34397/Hut/750060103/Z7
zo dňa 03.12.2014, ktoré bolo zmenené rozhodnutím č. 1318-3710/2015/Hut/750060103/Z7
zo dňa 09.02.2015 (ďalej len „integrované povolenie“), pre prevádzku „Skládka na nie
nebezpečný odpad Veľké Ozorovce“, Skládka TKO, 076 63 Veľké Ozorovce, pretože
prevádzkovateľ v určenej lehote t. j. do 17.04.2015 neodstránil nedostatky žiadosti a nedoložil
doklady potrebné na vydanie zmeny integrovaného povolenia v zmysle rozhodnutia IŽP
Košice č. 3303-7130/2015/Hut/750060103/PK zo dňa 12.03.2015, ktorým bolo konanie
v predmetnej veci prerušené.
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Odôvodnenie
Dňa 05.03.2015 bola na IŽP Košice doručená žiadosť spoločnosti OZOR, s.r.o.,
Skládka TKO, 076 63 Veľké Ozorovce vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia
pre prevádzku „Skládka na nie nebezpečný odpad Veľké Ozorovce“.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne
konanie v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa:
- o udelenie zmeny 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, z dôvodu rozšírenia zoznamu ostatných odpadov zneškodňovaných
na skládke odpadov o odpad katalógové číslo 15 01 06 zmiešané odpady, kategórie O ostatný,
- 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 po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná
v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a k žiadosti neboli
predložené prílohy v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ potrebné k vydaniu
rozhodnutia, preto konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 33037130/2015/Hut/750060103/PK zo dňa 12.03.2015, doručeným dňa 18.03.2015, a súčasne
vyzval účastníka konania k doplneniu predloženej žiadosti v lehote do 30 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia o prerušení konania.
Účastník konania požiadal 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 vydanie
zmeny integrovaného povolenia. IŽP Košice vzhľadom na plánovaný rozsah zmeny
integrovaného povolenia súhlasil so znížením správneho poplatku a znížil správny poplatok
na 250 eur listom č. 3303-10701/57/2015/Hut zo dňa 14.04.2015. Účastník konania neuhradil
správny poplatok.
Účastník konania ku dňu 13.05.2015 nepredložil na IŽP Košice doklady potrebné
k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka na nie nebezpečný odpad
Veľké Ozorovce“, v rozsahu určenom rozhodnutím IŽP Košice č. 3303-7130/2015/Hut/
750060103/PK zo dňa 12.03.2015 o prerušení konania v predmetnej veci, preto IŽP Košice
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 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 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:
OZOR, s.r.o., Skládka TKO, 076 63 Veľké Ozorovce
Na vedomie:
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 32,
075 01 Trebišov

