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Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 6926/57/2020-29980/2020/750090104/Z15

Košice 17.09.2020

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 § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ”), podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a bod 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa 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 a dopĺňa
integrované povolenie

vydané rozhodnutím 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. 519728427/2008/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. 801930666/2012/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
zo dňa 25.11.2016, č. 7694-1519/2018/Bre/750090104/Z11-SP zo dňa 16.01.2018,
č.
3995-15374/2018/Ant/750090104/Z12
zo
dňa
19.05.2018,
č.
501921120/2019/Mer,Mil/750090104/Z13-SP zo dňa 10.06.2019, č. 7872/57/2019/Ber-
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35150/2019/750090104/Z14 zo dňa 26.09.2019, č. 7456/57/2019-43425/2019/750090104/
KR-Z4 zo dňa 28.11.2019, (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.
Rastislavova 98, 043 46 Košice
36 450 758

Predmetom integrovaného povolenia činností prevádzky podľa § 3 ods. 3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je v oblasti odpadov:
- súhlas 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,
- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3
písm. c) bod 4 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, 9.4 Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny“ sa ruší
pôvodné znenie podmienky č. 9.4.1 a nahrádza novým 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, CHSKCr,
As, Crcelk, Pb, Hg,
NEL, SO42-, kyanidy,
amónne ióny
Úroveň hladiny

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

Podmienky
merania
3), 4)

1 x za týždeň

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

Metódy analýzy
Technika
Určené
akreditovaným
laboratóriom

Vizuálne
prevádzkovateľom
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2)

V časti „II. Záväzné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov
a podávanie správ, 9.5 Monitorovanie nakladania s nebezpečnými látkami“ sa ruší
pôvodné znenie podmienky č. 9.5.3 a nahrádza novým znením:

9.5.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti nádrže priesakovej
kvapaliny a súvisiacich rozvodov jedenkrát za desať 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.
3)

V časti „II. Záväzné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov
a podávanie správ, 9.9 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke
a hlásenia mimoriadnych udalostí“ sa ruší pôvodné podmienky č. 9.9.1
a nahrádza novým znením:

9.9.1 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania
v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za oznamovací rok raz
ročne, najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
4)

V časti „II. Záväzné podmienky, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov
a podávanie správ, 9.9 Požiadavky na spôsob podávania správ o prevádzke
a hlásenia mimoriadnych udalostí“ sa ruší pôvodné podmienky č. 9.9.8
a nahrádza novým znením:

9.9.8 Prevádzkovateľ je povinný podať Ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním
v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva
do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka príslušnému Okresnému úradu, odboru
starostlivosti o životné prostredie a na IŽP Košice
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 a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3
ods. 3 písm. c) bod 1 a bod 4 zákona č. 39/2013 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 Hanušovce – Petrovce ”, na základe
žiadosti prevádzkovateľa OZÓN Hanušovce, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice doručenej
na IŽP Košice dňa 30.06.2020.
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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 integrovaného povolenia činností prevádzky podľa § 3 ods. 3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je v oblasti odpadov:
- súhlas 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,
- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku 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 prevádzkovateľa OZÓN Hanušovce, a.s., účastníkov
konania KOSIT a.s., Obec Petrovce a dotknutý orgán Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor
starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH o začatí konania listom 6926/57/202024615/2020/Z15 zo dňa 03.08.2020, doručeným dňa 04.08.2020 až dňa 05.08.2020.
IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil 30 dňovú
lehotu na podanie vyjadrenia k prerokovávanej veci, odo dňa doručenia upovedomenia 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.
V rámci integrovaného povoľovania neboli k predmetnej žiadosti doručené žiadne
stanoviská a vyjadrenia.
Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie v oblasti odpadov:
- súhlas 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,
- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3
písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
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IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a stanoviska
dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky
neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a 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 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., Rastislavova 98, 043 46 Košice
2. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
3. Obec Petrovce, Petrovce 89, 094 31 Petrovce
Na vedomie:
Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH,
Námestie slobody č. 5, 093 01 Vranov nad Topľou
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