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OZÓN Hanušovce a.s.,   094 31  Petrovce 129 
 

Slovenská inšpekcia životného 
prostredia                      
odbor IPKZ       
Rumanova 5 
040 01  KOŠICE   
  

 
Vaša značka:  zo dňa:   Naša značka   V Petrovciach dňa: 
                         18.12.2015 

V e c : Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky zariadenia: 
              Skládka odpadov Hanušovce  – Petrovce - vydanie prevádzkového poriadku 
 
A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa  
 
Názov alebo obchodné meno      Ozón Hanušovce,  a.s.  
Právna forma       akciová spoločnosť 
Adresa sídla     094 31  Petrovce 129 
Štatutárny zástupca:   predstavenstvo akciovej spoločnosti: 

Ing. Anna Schlentcová - predseda predstavenstva 
PhDr. Milan Remeta – člen 
Ing. Peter Minarčík – člen 
Ing. Miroslav Bobrík -  člen 
Štefan Straka - člen  

Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. 
Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje 
vlastnoručné podpisy 
IČO, DIČ               36 450 758, 2020000455                           
Kód OKEČ (NACE), NOSE-P Zber odpadov –99.01  , 109. 06 
Splnomocnená kontaktná osoba  PhDr. Milan Remeta  - riaditeľ,  telefón: 0910809858 
       e-mail:milan.remeta@ozonanusovce.sk  
B)  Typ žiadosti 
 
Druh žiadosti:  
zmena povolenia prevádzky: Skládka odpadov Hanušovce  – Petrovce  
 
Zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada: 
c) v oblasti odpadov  

- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie 
odpadov podľa § 3 ods. 3, písm. c, bod 6 zákona 39/2013 Z.z. o IPKZ, v súčinnosti s § 
7 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 
 
Vzhľadom na obmedzený rozsah prerokovávania žiadosti žiadame o uplatnenie zníženia 
správneho poplatku o 50 % podľa zmeny sadzobníka správnych poplatkov, položka 
171a.  
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C) Údaje o prevádzke a jej umiestnení  
C.1 Názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP:  
V názve jestvujúcej prevádzky nedochádza k zmene -   
  Skládka odpadov Hanušovce  – Petrovce, -  var. symbol 75 009 01 04 
 
C.2 Adresa prevádzky:  094 31 Petrovce 129 
 
Zdôvodnenie žiadosti o zmenu termínu začatia výstavby 
 
Zmena prevádzkového poriadku je vyvolaná rozšírením zoznamu druhov ostatných odpadov 
zneškodňovaných skládkovaním v povolenom zariadení.  Technologické a kapacitné 
podmienky stanovené vydaným prevádzkovým poriadkom podľa integrovaného povolenia 
číslo: 4113-18686/Mer,Val/750090104/Z8-KR zo dňa 30.06.2015 nie sú predloženým  
dotknuté.  Prevádzkový poriadok je doplnený o nevyhnutné administratívno - technické 
opatrenia vyplývajúce z prevádzky zariadenia tak, aby boli zachované všetky podmienky 
stanovené vyhl. 310/2013 Z.z. 
 
 
M) Návrh podmienok povolenia 
 
Súčasná prevádzka je povolená  SIŽP,  IŽP,  OIPK  Košice integrovaným povolením  

− rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného 
prostredia Košice č. j. - integrované povolenie prevádzky   č. j. 1810/120-
OIPK/2004-TO/75 009 01 04 zo dňa 18.10.2004 

− zmena č. 1 integrovaného povolenia č.j. 122/22-OIPK/2006 To/750090104/Z1  
zo dňa 31.1.2006  

−  zmena č. 2 vydaná pod číslom: 5197-28427/2008/Hut/750090104/Z2  zo dňa 
02.09.2008      

− zmena č. 3 vydaná pod číslom 10411-8080/2010/Hut/750090104/Z3   zo dňa 
06.04.2010 

− zmena č. 4 vydaná pod číslom 10664-30777/2010/Hut,Mer/750090104/Z4 zo 
dňa 21.10.2010 

−  zmena č. 5 vydaná pod číslom 8019-30666/2012/Mer/750090104/Z5 zo dňa 
29.10.2012 

− zmena č. 6 vydaná pod číslom 2731-11362/2013/Pal/750090104/Z6 zo dňa 
02.05.2013 

− zmena č. 7 vydaná pod číslom  3727-15712/57/Val/750090104/Z7 zo dňa  
28.05.2014 

− zmena č. 8  vydaná pod číslom  4113-18686/Mer,Val/750090104/Z8-KR zo 
dňa 30.06.2015 

 
 
Predmetom úpravy je vydané integrované povolenie  a to v bode 10, ktorý sa mení 
nasledovne: 
Príloha č.1  rozhodnutia číslo 4113-18686/Mer,Val/750090104/Z8-KR zo dňa 30.06.2015 
sa ruší a  nahrádza sa novou prílohou č. 1. 
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Príloha č. 1. 
Zoznam odpadov zaradených podľa  vyhlášky MŽPSR č.. 284/2001 Z.z., ktoré je možné 
ukladať na skládke odpadov: 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
katalógové číslo, názov druhu odpadu, kategória odpadov O - ostatný 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
01 01 01 - odpad z ťažby rudných nerastov 
01 01 02 - odpad z ťažby nerudných nerastov 
01 03 06 - hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05 
01 03 08 - prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07 
01 04 08 - odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené ako v 01 04 07 
01 04 09 - odpadový piesok a íly 
01 04 10 - prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 
01 04 11 - odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07 
01 04 12 - hlušina iné odpady z prania a čistenia nerastov, iné ako uvedené v 01 04 07  a  01 04 11 
01 04 13 - odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 
01 04 99 - odpady inak nešpecifikované 
01 05 04 - vrtné kaly a odpady z vodných vrtov 
01 05 07 - vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 
01 05 08 - vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 
01 05 99 – odpady inak nešpecifikované 
02 01 01 –- kaly z prania a čistenia 
02 01 02 - odpadové živočíšne tkanivá 
02 01 03 - odpadové rastlinné tkanivá  
02 01 04 - odpadové plasty (okrem obalov) 
02 01 07 - odpady z lesného hospodárstva 
02 01 09 - agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08 
02 01 99 – odpady inak nešpecifikované 
02 01 10 - odpadové kovy 
02 02 01 - kaly z prania a čistenia 
02 02 02 - odpadové živočíšne tkanivá   
02 02 03 - materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie 
02 02 04 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 
02 03 01 - kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania 
02 03 02 - odpady z konzervačných činidiel 
02 03 03 - odpady z extrakcie rozpúšťadlami 
02 03 04 - látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 
02 03 05 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 
02 04 01 - zemina z čistenia a prania repy 
02 04 02 - uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality 
02 04 03 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 
02 05 01 - látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 
02 05 02 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 
02 06 01 - materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 
02 06 02 - odpady z konzervačných činidiel 
02 06 03 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 
02 07 01 - odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín 
02 07 02 - odpad z destilácie liehu 
02 07 03 - odpad z chemického spracovania 
02 07 04 - materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie 
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02 07 05 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 
02 07 99 – odpady inak nešpecifikované 
03 01 01 - odpadová kôra a korok  
03 01 05 - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité   
                 dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 
03 03 01 - odpadová kôra a korok 
03 03 02 - usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu) 
03 03 07 - mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky 
03 03 08 - odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu 
03 03 09 - odpad z vápennej usadeniny 
03 03 10 - výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie 
03 03 11 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené  
                 v 03 03 10 
04 01 01 - odpadová glejovka a štiepenka 
04 01 02 - odpad z lúhovania 
04 01 06 - kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce  
                  chróm 
04 01 07 - kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  
                  neobsahujúce    chróm 
04 01 08 - odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach)  
                 obsahujúca   chróm  
04 01 09 - odpady z vypracúvania a apretácie 
04 01 99 – odpady inak nešpecifikované 
04 02 09 - odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) 
04 02 10 - organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky) 
04 02 15 - odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 
04 02 17 - farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16 
04 02 20 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené  
04 02 21 - odpady z nespracovaných textilných vlákien 
04 02 22 - odpady zo spracovaných textilných vlákien 
05 01 10 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako  
                 uvedené v 05 01 09 
05 01 13 - kaly z napájacej vody pre kotly 
05 01 14 - odpady z chladiacich kolón 
05 01 16 - odpady s obsahom síry z odsírovania ropy 
05 01 17 - bitúmen 
05 06 04 - odpad z chladiacich kolón 
05 07 02 - odpady obsahujúce síru 
06 03 16 - oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15 
06 05 03 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené  
                 v 06 05 02 
06 06 03 - odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02 
06 09 02 - troska obsahujúca fosfor 
06 09 04 - odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03  
06 11 01 - odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika 
06 13 03 - priemyselné sadze 
07 01 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené  
                 v 07 01 11 
07 02 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené  
                  v 07 02 11 
07 02 13 - odpadový plast  
07 02 15 - odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14 
07 02 17 - odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16 
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07 03 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené  
                  v 07 03 11 
07 04 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené  
                v 07 04 11 
07 05 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené  
                 v 07 05 11 
07 05 14 - tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13 
07 06 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené  
                 v 07 06 11 
07 07 12 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené  
                 v 07 07 11 
08 01 12 - odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 
08 01 14 - kaly z farieb alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13 
08 01 18 - odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 
08 02 01 - odpadové náterové prášky 
08 02 99 – odpady inak nešpecifikované 
08 02 02 - vodné kaly obsahujúce keramické materiály 
08 03 07 - vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu 
08 03 13 - odpadová tlačiarenská farba  iná ako uvedená v 08 03 12 
08 03 15 - kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14 
08 03 18 - odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 
08 04 10 - odpadové  lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 
08 04 12 - kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11 
08 04 14 - vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 080413 
09 01 07 - fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra 
09 01 08 - fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra 
09 01 10 - jednorazové kamery bez batérií 
10 01 01 - popol, škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04) 
10 01 02 - popolček z uhlia 
10 01 03 - popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva 
10 01 05 - tuhé akčné splodiny z odsírovania dymových plynov na  báze vápnika 
10 01 07 - reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu  
10 01 15 - popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14 
10 01 17 - popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 06  
10 01 19 - odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 
10 01 21 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  
                 iné ako uvedené 10 01 20 
10 01 23 - vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22 
10 01 24 - piesky z fluidnej vrstvy    
10 01 25 - odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne 
10 01 26 - odpady z úpravy chladiacej vody 
10 02 01 - odpad zo spracovanej trosky 
10 02 02 - nespracovaná troska 
10 02 08 - tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené 10 02 07 
10 02 10 - okuje z valcovania 
10 02 12 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11 
10 02 14 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13 
10 02 15 - iné kaly a filtračné koláče 
10 03 03 – pecná troska 
10 03 02 - anódový šrot 
10 03 05 - odpadový oxid hlinitý 
10 03 16 - peny iné ako uvedené v 10 03 15 
10 03 18 - odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17 
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10 03 20 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19 
10 03 22 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových plynov) iné ako 
        uvedené  v 10 03 21 
10 03 24 - tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23 
10 03 26 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené 10 03 25 
10 03 28 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27 
10 03 30 - odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29 
10 04 10 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09 
10 05 01 - trosky z prvého a druhého tavenia 
10 05 04 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach  
10 05 09 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08 
10 05 11 - stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10 
10 06 01 - trosky z prvého a druhého tavenia 
10 06 02 - stery a peny z prvého a druhého tavenia 
10 06 04 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach  
10 06 10 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09 
10 07 01 - trosky z prvého a druhého tavenia 
10 07 02 - stery a peny z prvého a druhého tavenia 
10 07 03 - tuhé odpady z čistenia plynov 
10 07 04 - iné tuhé znečisťujúce látky a prach 
10 07 05 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov 
10 07 08 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07 
10 08 04 - tuhé znečisťujúce látky a prach  
10 08 09 - iné trosky 
10 08 11 – stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10 
10 08 13 - odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12 
10 08 14 - anódový šrot 
10 08 16 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15 
10 08 18 - kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené 10 08 17 
10 08 20 - odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19 
10 09 03 - pecná troska 
10 09 06 - odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné uvedené v 10 09 05 
10 09 08 - odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné uvedené v 10 09 07 
10 09 10 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09 
10 09 12 - iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11 
10 09 14 - odpadové spojivá iné ako uvedené 10 09 13 
10 09 16 - odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15 
10 10 03 - pecná troska 
10 10 06 - odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné uvedené v 10 10 05 
10 10 08 - odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné uvedené v 10 10 07 
10 10 10 - prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09 
10 10 12 - iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11 
10 10 14 - odpadové spojivá iné ako uvedené 10 10 13 
10 10 16 - odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15 
10 10 99 – odpady inak nešpecifikované 
10 11 03 - odpadové vláknité materiály na báze skla 
10 11 05 - tuhé znečisťujúce látky a prach 
10 11 10 - odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený  
                  v 10 11 09 
10 11 12 - odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 
10 11 14 - kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13 
10 11 16 - tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15 
10 11 18 - kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené 10 11 17 
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10 11 20 - tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 
11 19 

10 12 01 - odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním  
10 12 03 - tuhé znečisťujúce látky a prach  
10 12 05 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov 
10 12 06 - vyradené formy 
10 12 08 - odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová 

kamenina (po tepelnom spracovaní) 
10 12 10 - tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09 
10 12 12 - odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11 
10 12 13 - kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  
10 13 01 - odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním 
10 13 04 - odpady z pálenia a hasenia vápna 
10 13 06 - tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13  
10 13 07 - kaly a filtračné koláče z čistenia plynov 
10 13 10 - odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09 
10 13 11 - odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09  
                  a 10 13 10  
10 13 13 - tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 13 12 
10 13 14 - odpadový betón a betónový kal 
11 01 10 - kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09 
11 01 14 - odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13 
11 02 03 - odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy 
11 02 06 - odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05 
11 05 01 - tvrdý zinok 
11 05 02 - zinkový popol 
12 01 01 - piliny a triesky zo železných kovov 
12 01 02 - prach a zlomky zo železných kovov 
12 01 03 - piliny a triesky z neželezných kovov 
12 01 04 - prach a zlomky z neželezných kovov 
12 01 05 - hobliny a triesky z plastov 
12 01 13 - odpady zo zvárania 
12 01 15 - kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14 
12 01 17 - odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16 
12 01 21 - použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 
15 01 05 - kompozitné obaly 
15 01 06 - zmiešané obaly 
15 01 09  obaly z textilu 
15 02 03 - absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako 
                  uvedené  v 15 02 02 
16 01 12 - brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11 
16 01 16 - nádrže na skvapalnený plyn 
16 01 17 - železné kovy 
16 01 18 - neželezné kovy 
16 01 19 - plasty 
16 01 20 - sklo 
16 01 22 - časti inak nešpecifikované 
16 02 14 - vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 
16 02 16 - časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 
16 03 04 - anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 
16 03 06 - organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 
16 05 09 - vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08 
16 08 01 - použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium  
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                 alebo platinu okrem 16 08 07 
16 08 03 - použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných 
                 kovov,  inak nešpecifikované 
16 08 04 - použité katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07 
16 11 02 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné 
                ako uvedené v 16 11 01   
16 11 04 - iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené  
                 v    16 11 03   
16 11 06 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako 
                 uvedené  v 16 11 05   
17 01 01 - betón 
17 01 02 - tehly 
17 01 03 - obkladačky, dlaždice a keramika 
17 01 07 - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 
17 02 01 - drevo 
17 02 02 - sklo 
17 02 03 - plasty 
17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené 17 03 01 
17 04 01 - meď, bronz, mosadz 
17 04 02 - hliník 
17 04 03 - olovo 
17 04 04 - zinok 
17 04 05 - železo a oceľ 
17 04 06 - cín 
17 04 07 - zmiešané kovy 
17 04 11 - káble iné ako uvedené v 17 04 10 
17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 
17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 
17 05 08 - štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v  17 05 07 
17 06 04 - izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a  17 06 03 
17 08 02 - stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 
17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a  17 09 03                 
18 01 01 - ostré predmety okrem 18 01 03  
18 01 04 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným  
                 požiadavkám z hľadiska    prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky  
                 a     obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky) 
18 01 09 - liečivá iné ako uvedené 18 01 08 
18 02 01 - ostré predmety okrem 18 02 02  
18 02 03 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám   
                 z hľadiska    prevencie nákazy  
18 02 06 - chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05 
18 02 08 - liečivá iné ako uvedené 18 02 07 
19 01 02 - železné materiály odstránené z popola 
19 01 12 - popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11 
19 01 14 - popolček iný ako uvedený v 19 01 13 
19 01 16 - kotolný prach iný ako uvedený v19 01 15 
19 01 18 - odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17 
19 01 19 - piesky z fluidnej vrstvy 
19 02 03 - predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné 
19 02 06 - kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05 
19 02 10 - horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09 
19 03 05 - stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04  
19 03 07 - solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06 
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19 04 01 - vitrifikovaný odpad 
19 05 01 - nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov 
19 05 02 - nekompostovateľné zložky živočíšneho a rastlinného odpadu 
19 05 03 - kompost nevyhovujúcej kvality 
19 06 03 - kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov 
19 06 04 - zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov 
19 06 06 - zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu 
19 08 01 - zhrabky z hrablíc 
19 08 02 - odpad z lapačov piesku 
19 08 05 - kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd 
19 08 09 - zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky 
19 08 12 - kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené  v 19 08 11 
19 08 14 - kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené  v 19 08 13 
19 09 01 - tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc 
19 09 02 - kaly z čírenia vody 
19 09 03 - kaly z dekarbonizácie 
19 09 04 - použité aktívne uhlie 
19 09 05 - nasýtené alebo použité iontomeničové živice 
19 09 99 – odpady inak nešpecifikované 
19 10 01 - odpad zo železa a ocele 
19 10 02 - odpad z neželezných kovov 
19 10 04 - úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03 
19 10 06 - iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05 
19 11 06 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené  
                v 19 11 05 
19 12 01 - papier a lepenka 
19 12 02 - železné kovy 
19 12 03 - neželezné kovy 
19 12 04 - plasty a guma 
19 12 05 - sklo 
19 12 07 - drevo iné ako uvedené v 19 12 11 
19 12 08 - textílie 
19 12 09 - minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)  
19 12 10 - horľavý odpad (palivo z odpadov) 
19 12 12 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu 
                  iné ako  uvedené v 19 12 11 
19 13 02 - odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 
19 13 04 - kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03    
19 13 06 - kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05 
20 01 10 - šatstvo 
20 01 11 - textílie 
20 01 25 - jedlé oleje a tuky 
20 01 28 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 
20 01 30 - detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 
20 01 32 - liečivá iné ako uvedené v 20 01 31  
20 01 38 - drevo iné ako uvedené v 20 01 37 
20 01 41 - odpady z vymetania komínov  
20 01 99 - odpady inak nešpecifikované  
20 02 02 - zemina a kamenivo 
20 02 03 - iné biologicky nerozložiteľné odpady 
20 03 01 - zmesový komunálny odpad  
20 03 02 - odpad z trhovísk 
20 03 03 - odpad z čistenia ulíc 
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20 03 04 - kal zo septikov 
20 03 06 - odpad z čistenia kanalizácie  
20 03 07 - objemný odpad 
20 03 99 – komunálne odpady inak nešpecifikované 
 
N) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí 
dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať 
cezhraničný vplyv  
a) prevádzkovateľ:  
OZÓN Hanušovce, a.s.  094 31 Petrovce 129 
IČO: 36 450 758 
 
b) vlastník pozemku alebo stavby, ktorého práva k nim môžu byť povolením priamo 
   dotknuté, 
netýka sa 
 
c) obec, v ktorej je povoľovaná prevádzka umiestnená alebo podľa územného plánu  
   alebo územného rozhodnutia má byť umiestnená, 
Obec  Petrovce, 094 31 Petrovce,  zastúpená starostom obce Ing. Miroslavom Bobríkom 
 
d) zainteresovaná   verejnosť 
nie je 
 
   Dotknuté orgány: 
a) Pre povoľovanú činnosť sú nasledujúce  orgány  verejnej  správy,  ktoré  sú  
správnymi  orgánmi  v  konaniach podľa   predpisov o ochrane ovzdušia, o vodách,  o  
odpadoch, o  ochrane prírody a krajiny, o ochrane zdravia ľudí a o veterinárnej 
starostlivosti    zlúčených do integrovaného povoľovania: 
 
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového 
hospodárstva, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou 
 
c) správca vodného toku, ak sa v integrovanom povoľovaní povoľuje odber  vody z  
   povrchových vôd a podzemných vôd alebo vypúšťanie emisií do nich, 
netýka sa 
 
d) štátna  organizácia lesného hospodárstva, ak v integrovanom povoľovaní ide o  
   lesný pôdny fond. 
netýka sa 
 
c) ďalšie  osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov,(napr. zákon 
24/2006 Z.z.) 
netýka sa 
 
d) ďalšie  osoby 
netýka sa 
 
e) projektant. 
netýka sa 
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P) Prehlásenie 
Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie zmeny povolenia  pre 
objednávateľa Ozón Hanušovce a.s. 094  31  Petrovce.  
 
 
 
 
 
                                      ...................................                 
Podpísaný:                    Ing. Miroslav Lončík                   
Osvedčenie vydané MŽP SR  
číslo  – 16648/2014 zo dňa 13.3.2014 
 
 
 
obchodné meno:    Ing. Miroslav Lončík – EMMEL a spol.  
sídlo                  :   Jánošíkova 27, 080 01  Prešov,  
č.t., 0905/717975 
identifikačné číslo:   10 735 038 
 
 
Týmto prehlasujeme a potvrdzujeme, že som k vypracovaniu žiadosti o vydanie povolenia 
predložili informácie uvedené v tejto žiadosti  pravdivé, správne a kompletné. 
 
 
 
 
 
 
       ................................ 
               pečiatka 
 
 
 
 
    
Podpísaní:                             
                                ...................................              ..................................... 
                                 PhDr. Milan Remeta  Ing. Peter Minarčík 
 
 
Pozícia v organizácii:    Členovia predstavenstva spoločnosti Ozón  Hanušovce a.s. 
 
 
Prílohy: Výpis z obchodného registra 1x 
              Prevádzkový poriadok  3x 


