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Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo  Vybavuje Košice 

-/-                   8602/57/2021-48324/2021  Ing. Juraj Berák 16.12.2021 

  Ing. Renáta Wittenbergerová 

   

 

Vec 

Žiadosť o zverejnenie údajov vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku 

„Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik“ prevádzkovateľovi FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 

Rozhanovce 

 

 

 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 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, Vás podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 stavebného zákona v spojení s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

 

 žiada, 

 

aby ste do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnili na svojom webovom 

sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej 

úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom nasledovné: 

1. žiadosť  o vydanie integrovaného povolenia (len na webovom sídle), 

2. stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté 

prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a prevádzke najmenej na 15 dní,  

Obec Štítnik  

Námestie 1. Mája 167  

049 32 Štítnik 

http://www.sizp.sk/


3. výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej  

verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou 

vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní,  

4. spolu s informáciami: 

4.1. kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami, 

4.2. či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo 

cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané, 

4.3. kto sú dotknuté orgány v konaní, 

4.4. o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania 

a o skutočnosti, že IŽP Košice po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie, nariadi 

k prerokovaniu predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. 

 

Bezprostredne po uplynutí určenej lehoty zašlite IŽP Košice: 

a) informáciu v akom období boli zverejnené body 1 – 4 na Vašom webovom sídle, 

b) originál Zverejnenia, Výzvy a Upovedomenia o začatí konania  na Vašej úradnej tabuli 

s uvedením lehoty zverejnenia,  

c) v prípade, že ste body 1 – 4 zverejnili aj iným v mieste obvyklým spôsobom, uveďte aj túto 

skutočnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Radovan Veselý 

poverený vykonávaním funkcie riaditeľa 

 

 

Prílohy: 

1.  Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia 

2.  Výzva dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva dotknutej 

verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou 

vyjadrenia sa k začatiu konania 

3.  Stručné údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom 

o prevádzkovateľovi a prevádzke 

4.  Upovedomenie o začatí konania č. 8602/57/2021-48319/2021 zo dňa 16.12.2021  


