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Váš list číslo/zo dňa        Naše číslo Vybavuje Košice 

-/-                 8602/57/2021-10858/2022 Ing. Juraj Berák   25.03.2022 

  Ing. Renáta Wittenbergerová 

 

 

Vec 

Dodatočné upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre 

prevádzku „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik” prevádzkovateľovi FÚRA s.r.o., SNP 77, 

044 42 Rozhanovce – verejná vyhláška 

 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný správny orgán 

podľa  § 9 ods. 1 písm. c) 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 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 § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 

zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa FÚRA s.r.o., SNP 77, 

044 42 Rozhanovce, IČO: 36 211 451, doručenej IŽP Košice dňa 10.08.2021, doplnenej v dňoch 

29.09.2021, 04.10.2021, 03.11.2021 a 25.11.2021, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. 

o IPKZ a § 61 stavebného zákona upovedomil listom č. 8602/57/2021-48319/2021 zo dňa 

16.12.2021, že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci zmeny integrovaného 

povolenia pre prevádzku „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik”, vydaného rozhodnutím 

IŽP Košice č. 558-19705/2011/Mil/570150411 zo dňa 25.07.2011 v znení neskorších zmien, 

ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skládka nie nebezpečného odpadu 

Štítnik – III. etapa“, umiestnenej na pozemkoch KN-C parcelné č. 1101/130, 1101/151, 1086/3 

a 1086/5 v katastrálnom území  Štítnik. 

 

Podľa rozdeľovníka 

 

http://www.sizp.sk/
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IŽP Košice pri vyhodnocovaní stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, 

štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica č. CS SVO OZ BB 95/2022/17 – 39230 zo dňa 

21.02.2022, doručeného dňa 01.03.2022 zistil, že uvedený správca toku požaduje ešte dodatočne 

iné konanie v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd, a to konkrétne „povolenie na iné 

osobitné užívanie povrchových vôd alebo podzemných vôd“. Vzhľadom na uvedené IŽP Košice 

týmto dodatočne upovedomuje o začatí konania účastníkov konania a dotknuté orgány.   

 

Predmetom žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka je vydanie zmeny integrovaného 

povolenia pre prevádzku „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik”, ktorej súčasťou bude 

stavebné povolenie na uskutočnenie časti stavby „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik – 

III. etapa“, ktorá sa podľa predloženej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty:  

 

Stavebné objekty:               

SO 01 Príprava územia 

SO 02 Záchyt povrchových vôd 

SO 04 Vnútro skládkové komunikácie a plochy 

SO 05 Oplotenie a brána 

SO 06 Monitorovací systém 

SO 08 Kazeta skládky 

SO 09 Nádrž priesakových vôd 

SO 10 Recirkulácia priesakových vôd 

SO 11 Odplynenie skládky 

SO 12 Uzavretie a rekultivácia 

 

Dodatočnou súčasťou konania je: 

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd: 

-  povolenie na iné osobitné užívanie povrchových vôd alebo podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 

písm. b) bod 1.5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 

 IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a)  zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 3 

a ods. 6 stavebného zákona určuje účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu  

na vyjadrenie, odo dňa doručenia tohto upovedomenia.  

 

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ Vám oznamujeme,  

že do  žiadosti, spolu s prílohami je možné (po telefonickom dohovore) nahliadnuť (robiť z nej 

kópie, odpisy a výpisy) na IŽP Košice v pracovných dňoch, v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. 

alebo na Obecnom úrade Štítnik v stránkových dňoch. Žiadosť je zverejnená aj na webovom sídle 

www.sizp.sk a www.obecstitnik.sk. 

  

IŽP Košice na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu 

predĺži podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 6 stavebného zákona lehotu 

na vyjadrenie k žiadosti.  

 

http://www.sizp.sk/
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Účastník konania môže podľa § 11 ods. 5 písm. d) bod 5 požiadať IŽP Košice o nariadenie 

ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote. 

 

Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada,                        

IŽP Košice ústne pojednávanie nenariadi, ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

  

IŽP Košice podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania 

spojeného s miestnym zisťovaním, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska. 

 

Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ 

obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom 

povoľovaní. Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi 

svoje stanovisko k povoľovanej časti stavby, predpokladá sa, že s navrhovanou časťou stavby 

z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 

Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ  a § 61 ods. 3 stavebného zákona                             

na vyjadrenie zaslané po určenej lehote IŽP Košice neprihliada.  

 

Vyjadrenie doručte na vyššie uvedenú adresu IŽP Košice a podľa možností 

aj na elektronickú adresu sizpipkke@sizp.sk. 

 

 V  súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona pre účastníkov konania podľa § 59 ods. 1 

písm. b) stavebného zákona (osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susediacim  

pozemkom, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom môžu byť stavebným 

povolením priamo dotknuté) sa toto dodatočné upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny 

integrovaného povolenia  pre prevádzku „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik”, ktorého 

súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik 

– III. etapa“, doručuje formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

IŽP Košice, elektronickej úradnej tabuli Slovenskej inšpekcie životného prostredia, na Centrálnej 

úradnej elektronickej tabuli a na úradnej tabuli Obce Štítnik, prípadne aj iným spôsobom v mieste 

obvyklým. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní pätnásty deň vyvesenia 

tohto upovedomenia je dňom jeho doručenia.  

 

 

 

 

 

 

Ing. Ulrika Ulbrichová 

poverená vykonávaním funkcie riaditeľky 
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Rozdeľovník 

Účastníci konania: 

1. FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce 

2. Obec Štítnik, Námestie 1. Mája 167, 049 32 Štítnik 

3. Jozef Onufer, Geosofting, s.r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov 

4. Mgr. Lucia Fúrová, Omská 996/29, 040 01 Košice 

5. Slovenský pozemkový fond - Bratislava, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava  

6. Ostatní účastníci konania (vlastníci susedného pozemku KN-E parcelné č. 746/3, katastrálne 

územie Štítnik)  podľa § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona - doručované formou verejnej 

vyhlášky 

 

 

Dotknutý orgán: 

1. Obec Štítnik, stavebný úrad, Námestie 1. Mája 167, 049 32 Štítnik 

2. Obec Štítnik, ako príslušný orgán ochrany ovzdušia, Námestie 1. Mája 167, 049 32 Štítnik 

3. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava 

4. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava 

5. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, E. Rótha 30, 048 01 Rožňava 

6. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o ŽP, EIA, E. Rótha 30, 048 01 Rožňava 

7. Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, E. Rótha 30, 048 01 Rožňava 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava 

9. Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v Rožňave, Šafárikova 63, 048 01 

Rožňava 

10. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice  

11. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, 

Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica   
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       Potvrdenie o vyvesení a zvesení upovedomenia o začatí konania na úradnej 

tabuli Obce Štítnik: 

 

  

 

 

 

 

Vyvesené dňa.................                                                            Zvesené dňa................... 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                    odtlačok pečiatky a podpis 

                                                                                                           oprávnenej osoby 

 

 

 

 

      Potvrdenie o vyvesení a zvesení upovedomenia o začatí konania na úradnej 

tabuli IŽP Košice: 

 

  

 

 

 

 

Vyvesené dňa.................                                                            Zvesené dňa................... 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                    odtlačok pečiatky a podpis 

                                                                                                           oprávnenej osoby 

 


