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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, § 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. b)  bod 8, písm. c) 

bod 1, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona  č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa  § 66 stavebného zákona, 

na základe vykonaného konania 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 

 

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. 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. 2731-11362/2013/ 

Pal/750090104/Z6 zo dňa 02.05.2013, č. 3727-15712/57/Val/750090104/Z7 zo dňa 
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28.05.2014, č. 4113-18686/Mer,Val/750090104/Z8-KR zo dňa 30.06.2015, 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, č. 8862/57/ 

2020-41670/2020/750090104/Z16 zo dňa 11.12.2020 a č. 9619/57/2020-12053/2021/ 

750090104/Z18-ODS zo dňa 12.04.2021 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo 

povolené vykonávanie činností v prevádzke:  

 

„Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce“  

094 31  Petrovce 129 

  

prevádzkovateľovi: 

obchodné meno:  OZÓN Hanušovce, a.s.   

sídlo:  Rastislavova 98, 043 46 Košice 

IČO:  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 povrchových a podzemných vôd: 

-  vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 3 ods. 3 písm. b) 

bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

b)  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, 

c)  v oblasti ochrany prírody a krajiny: 

-  vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov, Petrovce, 

Prevádzková budova“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

d)  v oblasti stavebného konania:  

-  stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov, Petrovce, Prevádzková 

budova“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

I. Povoľuje uskutočnenie stavby 

 

„Skládka odpadov, Petrovce, Prevádzková budova“  

 

umiestnenej na pozemkoch KN-C parc. č. 408/6 a 408/3, v katastrálnom území Petrovce, ktoré 

sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 348 zo dňa 24.02.2021 vo vlastníctve 



                   strana 3 k rozhodnutiu č. 9620/57/2020-14793/2021/750090104/Z19-SP 

spoločnosti OZÓN Hanušovce, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 450 758 (ďalej 

len „stavebník“),  

 

stavebníkovi: 

obchodné meno:  OZÓN Hanušovce, a.s.   

sídlo:  Rastislavova 98, 043 46 Košice 

IČO:  36 450 758 

 

Obec Petrovce, ako príslušný stavebný úrad, v stanovisku č. 330/2020-002 zo dňa 

14.12.2020 uviedla, že vzhľadom k tomu, že nová stavba „Skládka odpadov, Petrovce, 

Prevádzková budova“ sa osadí na pôvodné základové konštrukcie a pri osadení novej časti 

prevádzkovej budovy z kontajnerovej zostavy nedôjde k záberu iného pozemku, nie je potrebné 

pre túto stavbu vydať územné rozhodnutie. 

 

Obec Petrovce, ako orgán územného plánovania, stanoviskom č. 83/2021-2 zo dňa 

26.04.2021 udelila podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k vydaniu zmeny 

integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby 

„Skládka odpadov, Petrovce, Prevádzková budova“. 

 

Stavba „Skládka odpadov, Petrovce, Prevádzková budova“ podľa predloženej 

a overenej projektovej dokumentácie je členená na stavebný objekt SO 01 Prevádzková budova 

a obsahuje: 

 

- Architektonicko-stavebné riešenie 

- Časť statika 

- Elektroinštalácia 

- Zdravotechnika  

- Protipožiarna bezpečnosť stavby 

 

Účelom uskutočnenia stavby „Skládka odpadov, Petrovce, Prevádzková budova“                

je vybudovanie novej sociálno-prevádzkovej budovy, ako jednopodlažnej kontajnerovej 

zostavy zhotovenej zo štyroch 20' typizovaných mobilných kancelárskych kontajnerov 

spojených do jedného celku, o celkovej zastavanej ploche  59,25 m2. 

  

Podmienky na uskutočnenie stavby:             

 

1.  Stavba  bude  uskutočnená  podľa projektovej  dokumentácie  vypracovanej spoločnosťou 

PROINTS s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, autorizovanými stavebnými  inžiniermi 

Ing. Ivanom Bergendym, č. osvedčenia 0379*Z*1, Ing. Gustávom Čopom, č. osvedčenia 

3262*I3, Ing. Vladimírom Kleščom, č. osvedčenia 1898*A*5-3, Ing. Františkom 

Priščákom, č. osvedčenia 0258*A*5-1,4,5 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Petrom 

Mantičom, v septembri 2020 pod zákazkovým číslom SRO – 00352, overenej v tomto 

konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Petrovce. 
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Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho 

povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).  

 

2. Stavebník v   súlade s  ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, 

povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou  oprávnenou 

vykonávať geodetické a  kartografické činnosti a  autorizačné overenie  vybraných 

geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade 

s overenou projektovou dokumentáciou. 

 

3.  Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných                                

a  nadzemných vedení a  ich ochranných pásiem v  mieste realizácie stavby 

a je povinný  zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k  ich poškodeniu. Stavebník 

preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou 

a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník 

povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch 

z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať 

minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005. 

 

4.  Stavba „Skládka odpadov, Petrovce, Prevádzková budova“ bude napojená na jestvujúce 

rozvody elektrickej energie, úžitkovej vody a jestvujúcu žumpu.  

 

5.  Stavebník je povinný  plniť  ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä 

zabezpečiť,  aby stavenisko: 

    a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu 

        života alebo zdravia, 

    b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz  

        zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej  

        ochrany, 

    c) umožňovalo bezpečné uloženie  stavebných výrobkov a  stavebných mechanizmov  

        a umiestnenie zariadenia staveniska, 

    d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, 

    e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu, 

    f) bolo zriadené a  prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí                                 

        na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných  

        predpisov.     

 

6.  Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcou vnútroareálovou komunikáciou a ako 

stavenisko je stavebník oprávnený využiť pozemok parc. č. 408/3, kat. úz. Petrovce. 

 

7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky,  môže ju uskutočňovať len  právnická  osoba alebo 

fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov 

a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne 

oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne 
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predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má 

zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.  

 

8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní   

odo dňa jej začatia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

9. Stavebník  je  povinný  podľa  § 66 ods. 4  písm. j) stavebného  zákona  označiť  stavbu                  

     na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi: 

     a) označenie stavby, 

     b) označenie stavebníka, 

     c) označenie dodávateľa stavby, 

     d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil, 

     e) termín začatia a ukončenia stavby, 

     f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.   

 

10. Pri  uskutočňovaní stavby  je  stavebník  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 č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na  stavenisko a dbať na ochranu zdravia 

osôb na stavenisku.  

 

11.  Počas uskutočňovania stavby je stavebník  povinný rešpektovať príslušné STN a dbať                   

na  to, aby  nespôsobil  škodu na cudzích nehnuteľnostiach a  majetku. Prípadné škody 

spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka.  

 

12.  Stavebník môže  na  výstavbu  použiť  v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona   

iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon                                        

č. 133/2013 Z. z.  o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

vhodné na použitie  v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu 

predpokladanej  životnosti  stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť                      

a stabilita, požiarna  bezpečnosť,  hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného 

prostredia a bezpečnosť pri užívaní. 

 

13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 

stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb 

a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských 

technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu. 
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14.  Stavebník  je povinný s odpadom vzniknutým  pri  stavebných prácach  nakladať v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch“) 

a dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach Okresného úradu Vranov nad Topľou, 

odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH č. OU-VT-OSZP-2021/003841-002                                   

zo dňa 07.04.2021 a č. OU-VT-OSZP-2020/10707-002/DZ zo dňa 28.10.2020:   

a)  s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby sa bude nakladať v zmysle platnej 

legislatívy v odpadovom hospodárstva,  

b)  odpady zhromažďovať, triediť podľa druhu odpadu a zaradiť podľa katalógu odpadov, 

zabezpečiť ich pred zhodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

c)  využiteľné  odpady  odovzdať  na  zhodnotenie  do  povolených  zariadení 

na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 až R12,      

d)  nevyužiteľné odpady odovzdať na zneškodnenie v povolených zariadeniach činnosťou 

D1 až D12 (napr. na skládkach na nie nebezpečný odpad, na skládkach na nebezpečný 

odpad, resp. inom zariadení, ktoré má na to povolenie od príslušného orgánu štátnej 

správy),  

e)  zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhu, označiť ich určeným 

spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

f)  zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle platnej legislatívy odpadového hospodárstva, 

g)  odovzdať odpady iba oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

h)  pôvodca odpadov – stavebník bude viesť evidenciu o produkovaných odpadoch za danú 

prevádzku a do konca februára podá na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním 

za predchádzajúci rok, 

i)  zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením, najdlhšie tri roky 

pred jeho zhodnotením,  

j)  o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov 

doklad, 

k)  s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri uskutočňovaní stavby, bude pôvodca 

odpadov nakladať v zmysle VZN obce Petrovce, 

l)  pred kolaudačným konaním požiada stavebník Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH o vydanie vyjadrenia k dokumentácii                        

pre kolaudačné konanie stavby, ktorá musí obsahovať doklady o zhodnotení alebo 

zneškodnení odpadov, t. j. ako bolo naložené s odpadmi vzniknutými pri realizácii 

stavby (faktúry, protokoly, vážne lístky, evidenčné listy odpadov, príp. ohlásenie 

o vzniku odpadu a nakladaní sním, oprávnenie na nakladanie s odpadmi, registrácia, 

resp. iné doklady, ktoré budú deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas realizácie 

stavby), 

m) v projektovej dokumentácii stavby opraviť: 

- výraz likvidácia odpadov, ktorý legislatíva v odpadovom hospodárstve nepozná, 

- uvádzaný POH pôvodcu neexistuje, 

- Obvodný úrad životného prostredia bol premenovaný na Okresný úrad životného 

prostredia. 
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  15.  Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby 

dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné 

právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem 

vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a podmienky uvedené 

vo vyjadreniach Okresného úradu Vranov nad Topľou, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, ŠVS č. OU-VT-OSZP-2020/010809-002 zo dňa 07.04.2021 a č. OU-VT-

OSZP-2021/003922-002 zo dňa 29.03.2021:   

a)  realizáciou stavby nepoškodiť životné prostredie, nezhoršiť odtokové pomery v území 

a neohroziť alebo nepoškodiť existujúce vodné stavby, 

b)  pri uvedení stavby do užívania predložiť aktuálnu skúšku vodotesnosti žumpy, do ktorej 

je stavba odkanalizovaná, 

c)  v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, kto akumuluje 

odpadové vody v žumpe je povinný uchovávať doklady o odvoze odpadových vôd 

a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze 

odpadových vôd najviac za posledné dva roky; odvoz odpadových vôd môže vykonávať 

len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného 

predpisu; ten kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze 

tomu, kto o odvoz požiadal, ktorý musí obsahovať meno, priezvisko a adresu toho, 

komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, 

množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd 

vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd, 

d)  pri výstavbe a prevádzke je potrebné dodržať opatrenia na zmiernenie prípadného úniku 

znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd podľa § 39 zákona 

č. 364/2004 Z. z. o vodách,  

e)  činnosťou neohroziť, ani nezhoršiť kvalitu podzemných vôd, nepoškodiť životné 

prostredie a nezhoršiť odtokové pomery v území a neohroziť alebo nepoškodiť 

existujúce vodné stavby. 

 

16.  Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie 

zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny a v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Vranov 

nad Topľou, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK č. OU-VT-OSZP-

2020/010696-002 zo dňa 21.10.2020 je povinný dodržať aj nasledovné podmienky:  

a)  dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“), 

b)  v prípade nevyhnutného výrobu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 

a § 48 zákona č. 543/2002 Z. z., 

c)  v blízkosti zachovaných drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana 

prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1                                       

pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava)                            

pred poškodením, 
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d)  dbať na dodržanie všeobecnej ochrany prírody a všeobecnej ochrany rastlín 

a živočíchov v zmysle ustanovení § 3 a § 4 a ochrany chránených druhov rastlín 

a živočíchov v súlade s § 34 a § 35 zákona č. 543/2002 Z. z., 

e)  pri realizácii stavby na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu 

a obmedzovaniu poškodzovania, alebo ničenia okolitých ekosystémov. 

 

17.  Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej 

činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať 

prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.   

 

18.  Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby 

overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon 

štátneho stavebného dohľadu. 

 

19.  Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných 

znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. 

Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej 

bezpečnosť a životy či zdravie osôb.  

 

20.  V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný 

zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom 

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 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. 

 

21.  Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných 

prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných 

prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok. 

 

22.  Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. 

 

23.  V prípade, ak počas zemných prác bude odkrytý archeologický nález je stavebník povinný 

postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné 

opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s  orgánom 

štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologického ústavu SAV.  

 

24.  Stavebník je povinný pred zahájením stavebných prác na kontajnerovej zostave overiť 

pôvodné základové konštrukcie sondou a výstupný elaborát zo zrealizovaných sond 

poskytnúť spracovateľovi časti statika a architektonicko-stavebného riešenia stavby 

a zabezpečiť vyhotovenie zápisu o vhodnosti využitia jestvujúcich základových 

konštrukcií overené spracovateľom projektovej dokumentácie stavby, autorizovaným 

stavebným inžinierom v kategórii statika stavieb.  
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25.  Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým 

bude povolené užívanie stavby „Skládka odpadov, Petrovce, Prevádzková budova“ 

v súlade s ustanoveniami stavebného zákona na základe písomného návrhu stavebníka. 

 

26.  Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných 

záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti 

a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov.  

 

27.  V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 

ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 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.“) a súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti 

projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní. K návrhu pripojí 

prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom 

pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 18 vyhlášky 

MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a: 

a)  stavebný denník, 

b)  doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),  

c)  doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v súlade s projektovou dokumentáciou 

stavby a platnými predpismi (napr. výstupný elaborát o overení pôvodných 

základových konštrukcií sondami a zápis o vhodnosti ich využitia overený 

autorizovaným stavebným inžinierom v kategórii statika stavieb, správu o odbornej 

prehliadke a skúške elektrického zariadenia, zápisy o vykonaní skúšok rozvodov vody 

a kanalizácie a pod.), 

d)  vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných 

stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. 

o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 Z. z. 

o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode 

vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa 

aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,  

e)  doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, 

f)  vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky 

na uskutočnenie stavby, 

g)  doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, 

o ich zhodnotení resp. zneškodnení, 

h)  vyjadrenie príslušného správneho orgánu k dokumentácii v kolaudačnom konaní 

v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

  

28.  So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Skládka odpadov, Petrovce, Prevádzková 

budova“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto 
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rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy 

nadobudlo právoplatnosť. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:  

 

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky 

k uskutočneniu stavby „Skládka odpadov, Petrovce, Prevádzková budova“. 

 

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

tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

 

II.  Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1)  V časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických 

zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ 

 

- sa pôvodný text:   

 

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.  

 

ruší a nahrádza sa nasledovným novým textom: 

 

Pred vstupom na skládku odpadov je umiestnená vstupná brána, váha na kontrolu 

dovážaného odpadu a sociálno-prevádzková budova, ktorá je zhotovená zo štyroch 20' 

typizovaných mobilných kancelárskych kontajnerov rozmerov 6,055 m x 2,435 m x 2,800 m 

spojených do jedného celku o ploche 59,25 m2, s úžitkovou plochou 53,28 m2, svetlá výška 

miestností 2,540 m, pričom vnútorné priestory sú rozdelené priečkami.  

 

2)  V časti „II. Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o opatreniach a technických 

zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ 

 

 - sa pôvodný text:   

 

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. 

 

ruší a nahrádza sa nasledovným novým textom: 
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Pre zabezpečenie osobnej hygieny zamestnancov je v sociálno-prevádzkovej budove 

osadené WC, sprcha a šatňa. 

 

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva 

v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode č. 1) a 2) časť II. tohto rozhodnutia  

nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude 

povolené užívanie stavby „Skládka odpadov, Petrovce, Prevádzková budova“ podľa 

ustanovení stavebného zákona.  

 

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, § 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. b) bod 8, písm. c) 

bod 1, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 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 stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov, Petrovce, 

Prevádzková budova“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka 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 04.11.2020.  

 

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne 

konanie v súlade s ust. § 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 správny 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 § 8 ods. 1 vyhlášky MŽP SR 

č. 453/2000 Z. z. a k žiadosti neboli predložené prílohy v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 

Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. potrebné k vydaniu rozhodnutia 

v predmetnej veci, preto konanie rozhodnutím č. 9620/57/2020-40293/2020/Z19SP/PK zo dňa 

01.12.2020 prerušil a súčasne vyzval prevádzkovateľa k prepracovaniu a doplneniu 

predloženej žiadosti v požadovanom rozsahu. Prevádzkovateľ - stavebník predloženú žiadosť 

o vydanie zmeny integrovaného povolenia v požadovanom rozsahu doplnil v dňoch 26.01.2021 

a 19.02.2021. 

 

 Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - 

stavebníka: 
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a)  v oblasti povrchových a podzemných vôd: 

-  o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 3 ods. 3 písm. b) 

bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

b)  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, 

c)  v oblasti ochrany prírody a krajiny: 

-  o vyjadrenie  k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov, Petrovce, 

Prevádzková budova“ podľa § 3 ods. 3  písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

d)  v oblasti stavebného konania:  

-  o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov, Petrovce, 

Prevádzková budova“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia 

predložil nasledovné doklady: 

a)  projektovú dokumentáciu stavby „Skládka odpadov, Petrovce, Prevádzková budova“ 

vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi, 

b)  vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu, 

c)  fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby, 

d)  kópiu katastrálnej mapy zo dňa 14.12.2020, 

e)  splnomocnenie a poverenie na zastupovanie stavebníka.  

 

Obec Petrovce, ako príslušný stavebný úrad,  v stanovisku č. 330/2020-002 zo dňa 

14.12.2020 uviedla, že vzhľadom k tomu, že nová stavba „Skládka odpadov, Petrovce, 

Prevádzková budova“ sa osadí na pôvodné základové konštrukcie a pri osadení novej časti 

prevádzkovej budovy z kontajnerovej zostavy nedôjde k záberu iného pozemku, nie je potrebné 

pre túto stavbu vydať územné rozhodnutie. 

 

Obec Petrovce, ako orgán územného plánovania, stanoviskom č. 83/2021-2 zo dňa 

26.04.2021 udelila podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k vydaniu zmeny 

integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby 

„Skládka odpadov, Petrovce, Prevádzková budova“. 

 

Stavba „Skládka odpadov, Petrovce, Prevádzková budova“ bude umiestnená 

na pozemkoch KN-C parc. č. 408/6 a 408/3, v katastrálnom území Petrovce, ktoré sú podľa 

čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 348 zo dňa 24.02.2021 vo vlastníctve prevádzkovateľa 

- stavebníka.  

  

IŽP Košice po posúdení doplnenej žiadosti v súlade s  ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v súčinnosti  s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, obec Petrovce a dotknuté orgány o začatí konania 

listom č. 9620/57/2020-6249/2021/Z19-SP zo dňa 25.02.2021, doručeným v dňoch 01.03.2021 
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až 04.03.2021. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia 

oznámenia. IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa 

nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a sú mu dobre známe pomery staveniska 

podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil 

od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti 

podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.  

 

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie 

o povolení stavby „Skládka odpadov, Petrovce, Prevádzková budova“, boli k predloženej 

žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doručené a doložené nasledovné stanoviská 

a vyjadrenia dotknutých orgánov: 

- Obec Petrovce, stanovisko č. 333/2020-002 zo dňa 14.12.2020, 

- Obec Petrovce, záväzné stanovisko č. 271/2020-1 zo dňa 20.10.2020, 

- Obec Petrovce, stanovisko č. 83/2021-2 zo dňa 26.04.2021, 

-  Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, 

vyjadreniach č. OU-VT-OSZP-2021/003841-002 zo dňa 07.04.2021 a č. OU-VT-OSZP-

2020/10707-002/DZ zo dňa 28.10.2020, 

-  Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vyjadrenie 

č. OU-VT-OSZP-2020/010697-002 zo dňa 22.10.2020, 

-  Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, 

vyjadrenie č. OU-VT-OSZP-2020/010696-002 zo dňa 21.10.2020, 

-  Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vyjadrenia 

č. OU-VT-OSZP-2020/010696-002 zo dňa 21.10.2020 a č. OU-VT-OSZP-2021/003922-002 

zo dňa 29.03.2021 , 

-  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, 

stanovisko č. ORHZ-VT2-2020/000301-025 zo dňa 16.10.2020, 

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou 

č. HŽPaPPL/01890/2020/003971 zo dňa 19.10.2020. 

 

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie 

o povolení stavby „Skládka odpadov, Petrovce, Prevádzková budova“, boli vznesené 

nasledovné pripomienky a námety: 

 

1.  Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH 

vo vyjadreniach č. OU-VT-OSZP-2021/003841-002 zo dňa 07.04.2021 a č. OU-VT-OSZP 

-2020/10707-002/DZ zo dňa 28.10.2020 uviedol, že z hľadiska odpadového hospodárstva 

súhlasí s vydaním stavebného povolenia a realizáciou stavby za splnenia nasledovných 

podmienok pôvodcom odpadov (investorom):  

a) s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby sa bude nakladať v zmysle platnej 

legislatívy v odpadovom hospodárstva,  

b)  odpady zhromažďovať, triediť podľa druhu odpadu a zaradiť podľa katalógu odpadov, 

zabezpečiť ich pred zhodnotením , odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom, 

c)  využiteľné odpady odovzdať na zhodnotenie do povolených zariadení na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R1 až R12,  
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d)  nevyužiteľné odpady odovzdať na zneškodnenie v povolených zariadeniach činnosťou 

D1 až D12 (napr. na skládkach na nie nebezpečný odpad, na skládkach na nebezpečný 

odpad, resp. inom zariadení, ktoré má na to povolenie od príslušného orgánu štátnej 

správy),  

e)  zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhu, označiť ich určeným 

spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

f)  zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle platnej legislatívy odpadového hospodárstva, 

g)  odovzdať odpady iba oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

h)  pôvodca odpadov – stavebník bude viesť evidenciu o produkovaných odpadoch za danú 

prevádzku a do konca februára podá na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním 

za predchádzajúci rok, 

i)  zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením, najdlhšie tri roky                    

pred jeho zhodnotením,  

j)  o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov 

doklad, 

k)  s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri uskutočňovaní stavby, bude pôvodca 

odpadov nakladať v zmysle VZN obce Petrovce, 

l)  pred kolaudačným konaním požiada stavebník Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH o vydanie vyjadrenia k dokumentácii pre 

kolaudačné konanie , ktorá musí obsahovať doklady o zhodnotení alebo zneškodnení 

odpadov, t. j. ako bolo naložené s odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby (faktúry, 

protokoly, vážne lístky, evidenčné listy odpadov, príp. ohlásenie o vzniku odpadu 

a nakladaní sním, oprávnenie na nakladanie s odpadmi, registrácia, resp. iné doklady, 

ktoré budú deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas realizácie stavby), 

m) v projektovej dokumentácii stavby opraviť: 

-  výraz likvidácia odpadov, ktorý legislatíva v odpadovom hospodárstve nepozná, 

-  uvádzaný POH pôvodcu neexistuje, 

-  Obvodný úrad životného prostredia bol premenovaný na Okresný úrad životného 

prostredia. 

 

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 14 časť I. tohto 

rozhodnutia.  

 

2.  Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS 

vo vyjadreniach č. OU-VT-OSZP-2020/010809-002 zo dňa 07.04.2021 a č. OU-VT-OSZP-

2021/003922-002 zo dňa 29.03.2021 uviedla k predloženej zmene integrovaného povolenia 

nasledovné pripomienky:   

a)  realizáciou stavby nepoškodiť životné prostredie, nezhoršiť odtokové pomery v území 

a neohroziť alebo nepoškodiť existujúce vodné stavby, 

b)  pri uvedení stavby do užívania predložiť aktuálnu skúšku vodotesnosti žumpy, do ktorej 

je stavba odkanalizovaná, 
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c)  v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, kto akumuluje 

odpadové vody v žumpe je povinný uchovávať doklady o odvoze odpadových vôd 

a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze 

odpadových vôd najviac za posledné dva roky; odvoz odpadových vôd môže vykonávať 

len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného 

predpisu; ten kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze 

tomu, kto o odvoz požiadal, ktorý musí obsahovať meno, priezvisko a adresu toho, komu 

bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, 

množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd 

vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd, 

d)  pri výstavbe a prevádzke je potrebné dodržať opatrenia na zmiernenie prípadného úniku 

znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd podľa § 39 zákona 

č. 364/2004 Z. z. o vodách,  

e)  činnosťou neohroziť, ani nezhoršiť kvalitu podzemných vôd, nepoškodiť životné 

prostredie a nezhoršiť odtokové pomery v území a neohroziť alebo nepoškodiť existujúce 

vodné stavby.  

 

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 15 časť I. tohto 

rozhodnutia.  

 

3.  Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK 

vo vyjadrení č. OU-VT-OSZP-2020/010696-002 zo dňa 21.10.2020 uviedol, 

že na predmetnom území platí 1. stupeň ochrany prírody a na zabezpečenie záujmov ochrany 

prírody a krajiny  uplatnil nasledovné požiadavky: 

a)  dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z., 

b)  v prípade nevyhnutného výrobu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 

a § 48 zákona č. 543/2002 Z. z., 

c)  v blízkosti zachovaných drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana 

prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných 

prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením, 

d)  dbať na dodržanie všeobecnej ochrany prírody a všeobecnej ochrany rastlín a živočíchov 

v zmysle ustanovení § 3 a § 4 a ochrany chránených druhov rastlín a živočíchov v súlade 

s § 34 a § 35 zákona č. 543/2002 Z. z., 

e)  pri realizácii stavby na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu 

a obmedzovaniu poškodzovania, alebo ničenia okolitých ekosystémov. 

 

IŽP Košice požiadavky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 16 časť I. tohto 

rozhodnutia.  

 

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, 

ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skládka odpadov, Petrovce, 

Prevádzková budova“ nevzniesli pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného 

povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce“. 
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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 povrchových a podzemných vôd: 

-  o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 3 ods. 3 písm. b) 

bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

b)  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, 

c)  v oblasti ochrany prírody a krajiny: 

-  o vyjadrenie  k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov, Petrovce, 

Prevádzková budova“ podľa § 3 ods. 3  písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

d)  v oblasti stavebného konania:  

-  o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov, Petrovce, 

Prevádzková budova“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov 

a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, 

že uskutočnenie stavby „Skládka odpadov, Petrovce, Prevádzková budova“ nie je v rozpore 

s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej 

budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, 

či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby 

bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie 

stavby.  

 

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutých 

orgánov IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky 

neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

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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Doručí sa: 

Účastníci konania: 

1. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice 

2. Obec Petrovce, 094 31 Petrovce 89 

3. OZÓN Hanušovce, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice 

4. Ing. Ján Jakubov, PROINTS s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice  

5. Ing. Ivan Bergendy, PROINST s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice 

6. Ing. Vladimír Klešč, PROINST s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice 

7. Ing. František Priščák, PROINST s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice 

8. Ing. Peter Mantič, PROINST s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice 

9. Ing. Gustáv Čop, PROINST s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice 

 

 

Na vedomie: 

Dotknuté orgány: 

1.  Obec Petrovce, orgán územného plánovania, 094 31 Petrovce 89 

2.  Obec Petrovce, stavebný úrad, 094 31 Petrovce 89 

3.  Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, 

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou 

4.  Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie ŠVS, Námestie 

slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou 

5.  Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, 

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou 

6.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova 95, 

093 17 Vranov nad Topľou 

7.  Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor krízového riadenia, Námestie slobody č. 5, 093 01 

Vranov nad Topľou 

8. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1  

 

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania  

1. Obec Petrovce, 094 31 Petrovce 89 

2. Ing. Ján Jakubov, PROINTS s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice  

3. Ing. Ivan Bergendy, PROINST s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice 

4. Ing. Vladimír Klešč, PROINST s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice 

5. Ing. František Priščák, PROINST s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice 

6. Ing. Peter Mantič, PROINST s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice 

7. Ing. Gustáv Čop, PROINST s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice 
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