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SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 

Inšpektorát životného prostredia Košice 

Rumanova 14, 040 53 Košice 
 

 

 

 

Z V E R E J N E N I E 
údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) 

 
a 
 

V Ý Z V A  
 zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,  

 zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, 

 verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 

 

1. Žiadosť o zmenu povolenia: 

1.1. Žiadosť zo dňa: 18.12.2015 

1.2. Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, 

Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania 

a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice 

1.3. Doručená dňa: 29.12.2015 

1.4. Evidovaná pod číslom: 9174-39803/2015/Val/Z9 

1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho 

orgánu www.sizp.sk: 22.01.2016 

1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho 

orgánu/obce: 

 

 

............................... 

Dátum zverejnenia 

pečiatka a podpis 

 

 

1.7. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli 

správneho orgánu/obce: 

 

 

............................................... 

Dátum ukončenia zverejnenia 

pečiatka a podpis 
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2. Prevádzkovateľ - stavebník:  

2.1. Názov: OZÓN Hanušovce, a.s.   

2.2. Adresa: 094 31 Petrovce 129   

2.3. IČO: 36 450 758  

 

3. Prevádzka:  

3.1. Názov: Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce 

3.2. Adresa: 094 31 Petrovce 129  

3.3. Katastrálne územie: Petrovce 

3.4. Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. 

o IPKZ:  

5. Nakladanie s odpadmi 

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú 

viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, 

okrem skládok inertných odpadov 

 

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení: 

4.1. Číslo: 1810/120-OIPK/2004-To/75 009 01 04  

4.2. Zo dňa: 18.10.2004 

4.3. Právoplatné dňa: 10.11.2004 

 

5. Informácie pre verejnosť:  

5.1. Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, 

podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu 

konania verejnosťou je potrebné zaslať na: adresu uvedenú v bode 1.2. 

5.2. Podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ lehota na písomné 

prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť 

podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa 

k začatiu konania verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5. 

 

6. Do  žiadosti, spolu s prílohami  je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy 

a výpisy):  

6.1. Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného 

prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 

040 53 Košice (ďalej len „IŽP Košice“), v pracovných dňoch v čase od 9:00 

hod. do 14:00 hod.  

6.2. Mesto/Obec: Petrovce, v stanovených stránkových dňoch 

6.3. Webové sídlo: www.sizp.sk; www.obecpetrovce.sk 

 

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:  

 

Predmetná zmena intrgrovaného povolenia nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné 

prostredie. 

 

8. Súčasťou konania je:  

8.1 v oblasti odpadov konanie: 
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- o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku na zneškodňovanie         

odpadov podľa  § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 

9. Zoznam dotknutých orgánov:  

 

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

       Námestie slobody č. 5, 093 01 Vranov nad Topľou 

 

10.     Ústne pojednávanie:  

 

10.1. Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v lehote 15 

dní od dátumu uvedeného v bode 1.5. 

10.2. Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, 

IŽP Košice podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia ak tento 

zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.     

 

 

11. Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté 

prevádzkovateľom-stavebníkom: 

 

Predmetom žiadosti je schválenie prevádzkového poriadku skládky odpadov Hanušovce 

– Petrovce. 


