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R O Z H O D N U T I E  
 
  

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 
(ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) 

 
 
 
 

nevydáva zmenu integrovaného povolenia 
 
 
 
 

pre prevádzku „Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka“, prevádzkovateľovi EKOS, 
spol. s r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 361 684 75. 
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O d ô v o d n e n i e 

 
 

Dňa 16.05.2013 bola na IŽP Košice doručená žiadosť prevádzkovateľa EKOS, spol. s r.o. 
Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa (ďalej len „prevádzkovateľ“) vo veci 
preskúmania integrovaného povolenia v oblasti odpadov pre prevádzku „Skládka pre nie 
nebezpečný odpad Skalka“ podľa § 81j ods.1 zákona č. 343/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

  
IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením  § 11 ods. 3 zákona 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil prevádzkovateľa, účastníka konania (mesto Stará Ľubovňa) 
a dotknutý orgán (Obvodný úradu životného prostredia Stará Ľubovňa, ŠSOH) listom zo dňa 
23.05.2013, ktorý bol doručený dňa 28.05.2013 prevádzkovateľovi, účastníkovi konania (mesto 
Stará Ľubovňa) a dotknutému orgánu (Obvodný úrad životného prostredia Stará Ľubovňa, ŠSOH) 
začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku 
„Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka“ a zároveň v súlade s § 9 zákona č. 39/2013 Z. z. 
o IPKZ doručil účastníkovi konania (mesto Stará Ľubovňa) a dotknutému orgánu (Obvodný úradu 
životného prostredia Stará Ľubovňa, ŠSOH) žiadosť prevádzkovateľa. IŽP Košice na základe 
posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti 
prevádzky, upustil od ústneho pojednávania podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

IŽP Košice v súlade § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil lehotu 
na podanie vyjadrenia do 15 dní  odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania. 

 
K predmetnej zmene bolo do lehoty na podanie vyjadrenia, ktorá uplynula dňom 12.06.2013, 

doručené vyjadrenie mesta Stará Ľubovňa č. 1705/2013-Ov-Pš zo dňa 04.06.2013, ktoré uviedlo, 
že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia a vyjadrenie Obvodného úradu životného 
prostredia Stará Ľubovňa, ŠSOH, ktorý vo svojom vyjadrení č. 2013/00522-002 zo dňa 11.06.2013 
uviedol, že nemá žiadne pripomienky ohľadom preskúmania rozhodnutia vo veci vydania 
integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.  

 
IŽP Košice nie je podľa § 69 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) orgánom štátnej 
správy odpadového hospodárstva, ktorý vydáva rozhodnutia podľa zákona o odpadoch ale orgánom 
štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve. Z tohto dôvodu ani nie je v kompetencii inšpekcie 
preskúmať rozhodnutia podľa ustanovenia § 81j ods. 1 zákona o odpadoch. IŽP Košice je správnym 
orgánom v integrovanom povoľovaní a svoje povolenia prehodnocuje a aktualizuje vo svojom 
režime podľa § 33 ods. 1 a 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 
 
 

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je 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, odbor 
integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia 
písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie 
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po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne 
právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

 
 
 
 
       Ing. Angelika Theinerová  

                                                                                                        riaditeľka inšpektorátu 
 
 
 
Doručuje sa: 
1. EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa  
2. Obec Stará Ľubovňa zastúpená primátorom mesta, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 
 
Na vedomie: 
Obvodný úrad životného prostredia Stará Ľubovňa, ŠSOH, Prešovská 3, 064 01 Stará Ľubovňa  


