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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 v znení neskorších 

predpisov (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 vydanie povolenia: 

1.1. Žiadosť zo dňa: 06.05.2021,  

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: 07.05.2021, doplnená 08.10.2021, 07.02.2022, 10.02.2022, 

1.4.        Evidovaná pod číslom: 7177/2021 

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

www.sizp.sk, 10.03.2022 

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 

mailto:renata.brezinova@sizp.sk
http://www.sizp.sk/
http://www.sizp.sk/
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2. Prevádzkovateľ:  

2.1. Názov: Služba, mestský podnik Stropkov 

2.2. Adresa: Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov 

2.3. IČO:  31 305 784 

 

 

3. Prevádzka:  

3.1. Názov: „ Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“, III. kazeta” 

3.2. Adresa: 090 21 Chotča 

3.3. 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,73) 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: 

         vydanie integrovaného povolenia na vykonávanie priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1    

         k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, kategorizovanej pod kategóriou : 5.4 

  

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. 5 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: Mesto Stropkov, Obec Chotča v úradných hodinách v mieste obvyklým    

spôsobom 

6.3.   Webové sídlo: www.sizp.sk, www.stropkov.sk, www.chotca.sk 

 

 

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:  

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán štátnej správy 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie č. OU-SP-

OSZP-2021/000061-014 zo dňa 05.03.2021 (dňa 20.03.2021 nadobudlo právoplatnosť) 

v zisťovacom konaní, v ktorom uviedol, že zmena navrhovanej činnosti „Úprava skládky 

odpadov Stropkov - Chotča“ sa nebude posudzovať. 

http://www.sizp.ska/
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8. Súčasťou konania je: 

a) v oblasti ochrany ovzdušia: 

- súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných 

zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien podľa § 3 

ods. 3 písm. a) bod 1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v znení neskorších predpisov, 

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: 

-  povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby podľa  

§ 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v znení neskorších predpisov, 

-  súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré 

nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd 

a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v znení 

neskorších predpisov,  

c) v oblasti odpadov: 

-  súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov  

a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné 

druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ  

v znení neskorších predpisov, 

-  súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia 

na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ  

v znení neskorších predpisov, 

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny: 

- v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie21a) k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na 

zmenu stavby alebo na udržiavacie práce § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ  

v znení neskorších predpisov, 

e) v oblasti stavebného:  

-  vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov – 

„Chotča“, III. kazeta“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 

9. Zoznam dotknutých orgánov:  

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 

4. Jozef Onufer, Geo Soft Ing, s r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov 

5. Ing. Ing. Ján Lajčák, GEOMAT Slovakia s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava 

6. Obec Chotča, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania 

ovzdušia,  090 21 Chotča 3 

7. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Športová 2,                          

091 01 Stropkov 

8. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Športová 2,                          

091 01 Stropkov 

9. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Športová 2,                          

091 01 Stropkov 

10. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, EIA, Športová 2,                          

091 01 Stropkov 
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11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku, ul. Čat. Nebiljaka č. 1,                   

089 01 Svidník 

12.  Obec Chotča, Stavebný úrad, Spoločný obecný úrad pri OcÚ Vyšná Olšava so sídlom      

v Stropkove, Hviezdoslavova 7, 091 01 Stropkov 

13.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom  vo Svidníku, Sovietskych   hrdinov  78,  

089  01 Svidník 

 

10. Ústne pojednávanie:  

10.1 Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v lehote 15 dní od dátumu 

uvedeného v bode 1.5 alebo v predĺženej lehote. 

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

podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. 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:  

Údaje uvedené v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia. 

 

 


