SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 5028-18644/Mil/571360107/ZK

Košice 05.06.2018

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, 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 podľa § 16 písm. 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“)

zastavuje konanie
vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 769335071/2007/Mil/571360107 zo dňa 29.10.2007 zmeneného IŽP Košice rozhodnutiami
č. 9209-34768/2009/Hut/571360107/Z1 zo dňa 28.10.2009, č. 410-4909/2012/Mil/
571360107/Z2 zo dňa 06.03.2012, č. 8893-32618/2012/Mil/571360107/Z3 zo dňa 05.12.2012
a č. 5071-19923/2015/Pal/571360107/Z4 zo dňa 10.07.2015 (ďalej len ,,integrované
povolenie“) pre prevádzku „Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je
nebezpečný“, pretože prevádzkovateľ „Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o., Továrenská 30,
059 01 Spišská Belá“, vzal dňa 04.06.2018 žiadosť späť, pričom na jej späťvzatie
sa nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov konania.
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Odôvodnenie
Dňa 25.04.2018 bola na IŽP Košice doručená žiadosť prevádzkovateľa „Mestský
podnik Spišská Belá, s.r.o., Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá“ vo veci vydania zmeny
integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je
nebezpečný“.
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.
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia bola žiadosť
prevádzkovateľa o zrušenie obmedzenia pre ročné a denné množstvo zneškodnených odpadov
na predmetnej skládke odpadov.
Nakoľko prevádzkovateľ vzal predmetnú žiadosť späť listom zo dňa 31.05.2018,
doručeným na IŽP Košice dňa 04.06.2018, IŽP Košice rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti 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.
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