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

Číslo: 9711/57/2019-10014/2021

Košice 23.03.2021

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,
v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) 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“), postupujúc podľa zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vo veci
odvolania účastníka konania Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091
01 Stropkov, IČO: 31 305 784, proti rozhodnutiu IŽP Košice č. 9711/57/20195643/2020/571190106/Z9 zo dňa 19.02.2020, v zmysle § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
vyhovuje
odvolaniu účastníka konania Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091
01 Stropkov, IČO: 31 305 784 proti rozhodnutiu IŽP Košice č. 9711/57/20195643/2020/571190106/Z9 zo dňa 19.02.2020 v plnom rozsahu a
mení
znenie podmienky č. 1.28, uvedenej v bode 4) napadnutého rozhodnutia č. 9711/57/20195643/2020/571190106/Z9 zo dňa 19.02.2020 nasledovne:

strana 2 k rozhodnutiu č. 9711/57/2019-10014/2021

„1.28 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov do 31.12.2021, ak do
tohto termínu nebude vydané konečné rozhodnutie o pokračovaní v prevádzkovaní
skládky odpadov, resp. jej časti podľa § 114c zákona č. 79/2013 Z. z. zákona
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
V ostatnom ostáva rozhodnutie č. 9711/57/2019-5643/2020/571190106/Z9 zo dňa 19.02.2020
nezmenené.
Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia IŽP Košice č. 9711/57/20195643/2020/571190106/Z9 zo dňa 19.02.2020.

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. o IPKZ a podľa § 3 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Služba, mestský podnik
Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov IČO: 31 305 784, doručenej IŽP Košice
dňa 07.10.2019 a vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, vydal zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku
Skládka
nie
nebezpečného
odpadu
„Stropkov
–
Chotča“,
rozhodnutím
č. 9711/57/2019-5643/2020/571190106/Z9 zo dňa 19.02.2020, pre prevádzku Skládka nie
nebezpečného odpadu „Stropkov – Chotča“.
Vzhľadom k tomu, že pri elektronickom doručovaní došlo k pochybeniu, t. j.
nedoručeniu rozhodnutia IŽP Košice č. 9711/57/2019-5643/2020/571190106/Z9 zo dňa
19.02.2020 prevádzkovateľovi – účastníkovi konania Služba, mestský podnik Stropkov,
Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov, IŽP Košice vykonal doručenie rozhodnutia
č. 9711/57/2019-5643/2020/571190106/Z9 zo dňa 19.02.2020 v listinnej podobe dňa
09.02.2021.
Účastník konania Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01
Stropkov, IČO: 31 305 784 sa proti rozhodnutiu IŽP Košice č. 9711/57/20195643/2020/571190106/Z9 zo dňa 19.02.2020 (doručenom dňa 09.02.2021), odvolal
v zákonom stanovenej lehote listom č. 2021/181-RP dňa 23.02.2021, doručenom IŽP Košice
dňa 25.02.2021.
Predmetom podaného odvolania je podmienka č. 1.28, uvedená v bode 4) napadnutého
rozhodnutia č. 9711/57/2019-5643/2020/571190106/Z9 zo dňa 19.02.2020, cit.:
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„1.28 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov do 01.03.2021, ak do
tohto termínu nebude vydané konečné rozhodnutie o pokračovaní v prevádzkovaní
skládky odpadov, resp. jej časti podľa § 114c zákona č. 79/2013 Z. z. zákona
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
z dôvodu, že v lehote t. j. do 01.03.2021 nebolo vydané konečné rozhodnutie o pokračovaní
v prevádzkovaní skládky odpadov, resp. jej časti podľa § 114c zákona č. 79/2013 Z. z. zákona
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ v podanom odvolaní
požaduje predĺženie stanovenej lehoty do 31.12.2021.
IŽP Košice na základe uvedenej skutočnosti podľa § 57 ods. 1 správneho zákona
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov vykonal doplnkové konanie tým, že známych
účastníkov konania listom č. 9711/57/2019-7581/2021/Z9 zo dňa 05.03.2021 oboznámil
s predmetom podaného odvolania, v ktorom ich súčasne vyzval na vyjadrenie k podanému
odvolaniu v lehote do 7 dní odo dňa doručenia listu v predmetnej veci.
V určenej lehote boli doručené vyjadrenia účastníkov konania:
- Obec Chotča vo svojom vyjadrení č. OcÚ-97/2021 zo dňa 10.03.2021, doručenom IŽP
Košice dňa 12.03.2021 uviedla, že súhlasí s podaným odvolaním v celom rozsahu a súhlasí
s predĺžením lehoty prevádzkovania skládky odpadov do 31.12.2021,
- Mesto Stropkov vo svojom vyjadrení č. OVRZ S2021/995 zo dňa 15.03.2021, doručenom
dňa 18.03.2021 uviedlo, že súhlasí s podaným odvolaním v celom rozsahu a súhlasí
s predĺžením lehoty prevádzkovania skládky odpadov do 31.12.2021.
IŽP Košice na základe obsahu podaného odvolania a doručených stanovísk účastníkov
konania v rámci vykonaného doplnkového konania 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 sa uvádza 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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Doručuje sa:
1. Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov
2. Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
3. Obec Chotča, Chotča 3, 090 21 Chotča
Na vedomie:
Okresný úrad Stropkov,
091 01 Stropkov
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