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

Číslo: 9619/57/2020-12053/2021/750090104/Z18-ODS

Košice 12.04.2021

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 v znení
neskorších predpisov (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
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3
písm. c) bod 1 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 88 ods. 3
v spojení s § 90 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
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní“)

mení a dopĺňa
integrované povolenie
vydané IŽP Košice 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. 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. 273111362/2013/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,

strana 2 k rozhodnutiu č. 9619/57/2020-12053/2021/750090104/Z18-ODS

č. 9174-6950/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. 5019-21120/2019/Mer,Mil/
750090104/Z13-SP zo dňa 10.06.2019, č. 7872/57/ 2019/Ber-35150/2019/750090104/Z14
zo dňa 26.09.2019,č. 6926/57/2020-29980/2020/ 750090104/ Z15 zo dňa 17.09.2020
a č. 8862/57/2020-41670/2020/750090104/Z16 zo dňa 11.12.2020 (ďalej len „integrované
povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činností 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 zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:
a) 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 odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti stavebného konania:
- povolenie na odstránenie stavby bez súpisného čísla – soc. budova (prevádzková budova),
umiestnenej na pozemku KN-C parc. č. 408/6, v katastrálnom území Petrovce, podľa
§ 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:
I. Povoľuje odstránenie stavby evidovanej v katastri nehnuteľností
s názvom soc. budova - bez súpisného čísla,
umiestnenej na pozemku KN-C parc. č. 408/6, v katastrálnom území Petrovce,
ktorá je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 348 zo dňa 24.02.2021 vo vlastníctve
spoločnosti OZÓN Hanušovce, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO 36 450 758 (ďalej
len „vlastník stavby“),
vlastníkovi stavby:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:

OZÓN Hanušovce, a.s.
Rastislavova 98, 043 46 Košice
36 450 758
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Popis odstraňovanej stavby:
Odstraňovaná stavba, ktorá plnila v prevádzke „Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce“
(ďalej len „skládka odpadov“) funkciu sociálno-prevádzkovej budovy, je jednopodlažná
drevostavba so sedlovou strechou, uložená na betónových základových pásoch. Stavba
rozmerov 11,70 m x 7,20 m, o celkovej zastavanej ploche 84,24 m2, bude odstránená
po úroveň podkladného betónu, pretože svojim materiálovým a konštrukčným zložením
vykazuje známky vlhkostných porúch a výskyt plesní.
Podmienky pre odstránenie stavby podľa § 90 ods. 2 až ods. 4 stavebného zákona
a § 25 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.)
1. Stavba bude odstránená v termíne do 2 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia podľa projektovej dokumentácie na odstránenie stavby „SKLÁDKA
ODPADOV, PETROVCE, PREVÁDZKOVÁ BUDOVA“, vypracovanej spoločnosťou
PROINTS s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, autorizovaným stavebným inžinierom
Ing. Ivanom Bergendym, č. osvedčenia 0379*Z*1, v septembri 2020 pod zákazkovým
číslom SRO – 00351, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia
pre vlastníka stavby.
2. Stavba bude odstraňovaná dodávateľsky, právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie
odstraňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Vlastník stavby je povinný najneskôr do 5 dní
od začatia vykonávania búracích prác písomne oznámiť IŽP Košice názov a sídlo
oprávnenej osoby, ktorá vykoná búracie práce na stavbe.
3. Búracie práce na stavbe sa budú vykonávať z pozemkov KN -C parc. č. 408/3 a 408/4,
kat. úz. Petrovce, ktoré sú vo vlastníctve vlastníka stavby.
4. Pred začatím búracích prác je potrebné odpojiť stavbu od inžinierskych sietí.
5. Práce spojené s odstránením stavby nesmú byť vykonávané výbušninami.
6. Pri vykonávaní búracích prác je vlastník stavby povinný dodržiavať predpisy týkajúce
sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon
niektorých pracovných činností, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia
osôb na stavenisku a zákon č. 367/2001 Z. z., ktorým bolo vyhlásené úplné znenie zákona
č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
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7. Počas vykonávania búracích prác je vlastník stavby povinný dbať na to, aby nespôsobil
škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri vykonávaní
búracích prác je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
8. Búracie práce vykoná vlastník stavby na vlastné náklady.
9. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je vlastník stavby povinný
postupovať v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci
s azbestom.
10. Vlastník stavby je povinný s odpadom vzniknutým pri odstraňovaní stavby
nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“)
a dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Vranov nad Topľou,
odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH č. OU-VT-OSZP-2020/010706-002/DZ
zo dňa 28.10.2020:
a) odpady, ktoré vzniknú pri odstraňovaní (demontáži) stavby je povinný pôvodca
odpadov, triediť podľa druhu a zaradiť v zmysle vyhlášky MŽP SR
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov
(vyhláška MŽP SR č. 320/2017 Z. z.),
b) odpady kategórie ostatný odpad, ktoré vzniknú odstránením stavby, využiteľný
odpad, odovzdať do zariadení na zber alebo zhodnotenie odpadov (činnosť R1-R12),
nevyužiteľný odpad odovzdať na zneškodnenie oprávnenej právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie (činnosť D1-D12), resp. umiestniť
na povolenej skládke odpadov,
c) s odpadmi kategórie nebezpečný odpad, ak vzniknú odstránením stavby, je povinný
pôvodca odpadov nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve
a zabezpečiť demontáž a následné zneškodnenie
nebezpečného odpadu
prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej
na podnikanie, o čom bude mať doklad,
d) pôvodca odpadov bude viesť evidenciu o produkovaných odpadoch v zmysle vyhlášky
MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej činnosti v znení
neskorších predpisov,
e) s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri odstraňovaní stavby, bude pôvodca
odpadov nakladať v zmysle VZN obce Petrovce,
f) o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadu
doklad,
g) v termíne do 60 dní po ukončení búracích prác pôvodca odpadu predloží Okresnému
úradu Vranov nad Topľou, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH doklady
o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov – faktúry, protokoly, vážne lístky, resp. iné
doklady, ktorými bude preukázané, ako sa nakladalo s odpadmi pri odstránení stavby.
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11. Pri odstraňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku, dodržiavať
ustanovenie § 43e stavebného zákona, ktoré upravuje všeobecné technické požiadavky
na výstavbu.
12. S prácami na odstránení stavby možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení nasledovne:
1) V časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických
zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa ruší pôvodné znenie
4. odstavca a nahrádza sa nasledovným znením:
Pred vstupom na skládku odpadov je umiestnená vstupná brána, váha na kontrolu
dovážaného odpadu a sociálno-prevádzková budova, ktorá je zhotovená z 2 samostatných
typizovaných mobilných kancelárskych kontajnerov rozmerov 6,058 m x 2,438 m x 2,82 m,
o celkovej zastavanej ploche 14,77 m2. Pri bráne je umiestnená informačná tabuľa.
Vybudovaná cestná váha je vybavená automatickým záznamom a spracovaním dát
na PC.
2) V časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických
zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa ruší pôvodné znenie
19. odstavca a nahrádza sa nasledovným znením:
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 (balená). Pre zabezpečenie osobnej
hygieny zamestnancov je v prevádzke osadené prenosné chemické WC a mobilné umývacie
státie, pričom je prevádzkovateľ povinný dodržať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva
v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1) a 2) časť II. tohto rozhodnutia
nadobúdajú platnosť dňom začatia vykonávania búracích prác na stavbe soc. budova bez súpisného čísla, umiestnenej na pozemku KN-C parc. č. 408/6, kat. úz. Petrovce,
ktorá v prevádzke „Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce“ plnila funkciu sociálnoprevádzkovej budovy.

strana 6 k rozhodnutiu č. 9619/57/2020-12053/2021/750090104/Z18-ODS

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.
a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3
písm. c) bod 1 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 88 ods. 3 v spojení
s § 90 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 na vykonávanie činností v prevádzke „Skládka odpadov Hanušovce
– Petrovce“, ktorej súčasťou je aj povolenie na odstránenie stavby soc. budovy – bez
súpisného čísla (prevádzková budova), umiestnenej na pozemku KN-C parc. č. 408/6,
v kat. úz. Petrovce, na základe žiadosti prevádzkovateľa – vlastníka stavby OZÓN
Hanušovce, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 450 758, zastúpeného spoločnosťou
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, doručenej IŽP Košice dňa 02.11.2020.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanovením § 11 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 poplatok nevybral.
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 § 24 ods. 1 vyhlášky
MŽP SR č. 453/2000 Z. z a k žiadosti neboli predložené náležitosti v súlade s § 7 ods. 2
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 24 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. potrebné
k vydaniu rozhodnutia v predmetnej veci, preto konanie rozhodnutím č. 9619/57/2020-40248/
2020/Z18-ODS/PK zo dňa 30.11.2020 prerušil a súčasne vyzval prevádzkovateľa
k prepracovaniu a doplneniu predloženej žiadosti v požadovanom rozsahu. Prevádzkovateľ vlastník stavby predloženú žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia
v požadovanom rozsahu doplnil v dňoch 26.01.2021 a 19.02.2021.
Prevádzkovateľ – vlastník stavby k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia
predložil nasledovné doklady:
a) dokumentáciu na odstránenie stavby vypracovanú autorizovaným stavebným inžinierom,
b) vyjadrenie Okresného úradu Vranov nad Topľou, odboru starostlivosti o životné
prostredie, ŠSOH č. OU-VT-OSZP-2020/010706-002/DZ zo dňa 28.10.2020,
c) splnomocnenia a poverenie na zastupovanie prevádzkovateľa – vlastníka stavby.
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa
– vlastníka stavby:
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a) 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 odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti stavebného konania:
- o vydanie povolenia na odstránenie stavby bez súpisného čísla – soc. budova (prevádzková
budova), umiestnenej na pozemku KN-C parc. č. 408/6, v katastrálnom území Petrovce,
podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Odstraňovaná stavba umiestnená na pozemku KN-C parc. č. 408/6, v katastrálnom
území Petrovce, je v katastri nehnuteľností evidovaná s názvom soc. budova - bez súpisného
čísla a podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 348 zo dňa 24.02.2021 je vo vlastníctve
spoločnosti OZÓN Hanušovce, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO 36 450 758.
IŽP Košice po posúdení doplnenej žiadosti v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ a § 88 ods. 3 v spojení s § 90 stavebného zákona upovedomil účastníkov konania
a dotknutý orgán o začatí konania listom č. 9619/57/2020-6248/2021/Z18-ODS zo dňa
24.02.2021, doručeným v dňoch 01.03.2021 až 04.03.2021. V súlade s § 11 ods. 5 písm. a)
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ IŽP Košice určil 30 dňovú lehotu na podanie vyjadrenia
k prerokovávanej veci, odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania.
Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ IŽP Košice upozornil účastníkov
konania a dotknuté orgány, že na vyjadrenie zaslané po určenej lehote sa neprihliada.
Nakoľko predmetom konania o zmene 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 náležitostí žiadosti podľa § 11 ods. 7 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
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,
zverejnenia žiadosti obcou podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a ústneho pojednávania.
V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je konanie o povolení
odstránenia stavby, bolo k vydaniu rozhodnutia doložené vyjadrenie Okresného úradu Vranov
nad Topľou, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH č. OU-VT-OSZP-2020/
010706-002/DZ zo dňa 28.10.2020.
Okresný úradu Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH
vo vyjadrení č. OU-VT-OSZP-2020/010706-002/DZ zo dňa 28.10.2020 uviedol,
že z hľadiska odpadového hospodárstva s odstránením stavby umiestnenej na parcele č. 408/6,
katastrálne územie Petrovce, súhlasí za splnenia nasledovných podmienok pôvodcom
odpadov:
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a) odpady, ktoré vzniknú pri odstraňovaní (demontáži) stavby je povinný pôvodca
odpadov, triediť podľa druhu a zaradiť v zmysle vyhlášky MŽP SR
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov
(vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z.),
b) s odpadmi kategórie ostatný odpad, ktoré vzniknú odstránením stavby, využiteľný
odpad, bude odovzdaný do zariadení na zber alebo zhodnotenie odpadov (činnosť R1R12), nevyužiteľný odpad bude odovzdaný na zneškodnenie oprávnenej právnickej
(fyzickej oprávnenej na podnikanie) osobe (činnosť D1-D12), resp. umiestniť
na povolenej skládke odpadov,
c) s odpadmi kategórie nebezpečný odpad, ak vzniknú odstránením stavby, je povinný
pôvodca odpadov nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve
a zabezpečiť demontáž a
následné zneškodnenie
nebezpečného odpadu
prostredníctvom oprávnenej právnickej (fyzickej oprávnenej na podnikanie) osoby,
o čom bude mať doklad,
d) pôvodca odpadov bude viesť evidenciu o produkovaných odpadoch v zmysle vyhlášky
MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej činnosti v znení
neskorších predpisov,
e) s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri odstraňovaní stavby, bude pôvodca
odpadov nakladať v zmysle VZN obce Petrovce,
f) o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadu
doklad,
g) v termíne do 60 dní po ukončení búracích prác pôvodca odpadu predloží Okresnému
úradu Vranov nad Topľou, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH doklady
o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov – faktúry, protokoly, vážne lístky, resp. iné
doklady, ktorými bude preukázané, ako sa nakladalo s odpadmi pri odstránení stavby.
IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 10 časť I. tohto
rozhodnutia.
Účastníci konania v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou bolo aj
konanie o odstránení stavby, nevzniesli žiadne pripomienky a námietky.
Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:
a) 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 odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti stavebného konania:
- o vydanie povolenia na odstránenie stavby bez súpisného čísla – soc. budova (prevádzková
budova), umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C 408/6, v katastrálnom území Petrovce,
podľa § 3 ods. 4 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, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky
neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 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 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. Radovan Veselý
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa
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