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

ZVEREJNENIE
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 (ďalej len „zákon
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“)
a
VÝZVA
 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 integrovaného povolenia:
1.1.
Žiadosť zo dňa: 27.01.2017
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: 27.01.2017 (doplnená dňa 15.02.2017)
1.4.
Evidovaná pod číslom: 3120/2017/Bre,Wit,Ber
1.5.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgánu
www.sizp.sk: 16.02.2017
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

IČO: 00156906  Tel.: 055/633 33 14  Fax: 055/632 48 92

2.

Prevádzkovateľ:
2.1.
Názov: BUKÓZA INVEST spol. s r. o.
2.2.
Adresa: Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
2.3.
IČO: 31 666 442

3.

Prevádzka:
3.1 Názov: ,,Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera (testlineru)“
3.2 Adresa: Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
3.3 Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:
6.1. Výroba v priemyselných zariadeniach
b) papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň

4.

Informácie pre verejnosť:
4.1 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.
4.2 Podľa § 11 ods. 4 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.

5.

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: úrad obce Hencovce, úrad obce Kučín
6.3.
Webové sídlo: www.sizp.sk, www.hencovce.sk, www.obeckucin.sk

6.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:
V zmysle rozhodnutia Okresného úradu odboru starostlivosti o ŽP Vranou nad Topľou č. OUVT-OSZP-2017/001741-022 zo dňa 10.02.2017 sa navrhovaná činnosť na základe
zisťovacieho konania nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

7.

Súčasťou konania je:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 o IPKZ,
b) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie:
- povolenie na uskutočnenie vodných stavieb a na ich uvedenie do prevádzky podľa § 3 ods.
3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
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- vydanie súhlasu na uskutočnenie predmetnej stavby, na ktoré nie je potrebné povolenie,
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,
c) v oblasti odpadov konanie:
- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na
ktorých nebol daný súhlas podľa § 3 ods. 3 písm. c) ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
d) v oblasti ochrany prírody a krajiny konanie:
- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
e) v oblasti stavebného konania
- stavebné konanie o povolení dočasnej stavby „Recyklácia zberového papiera za účelom
výroby papiera (testlineru)“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
f) schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 5 zákona č.39/2013 Z. z. o IPKZ.
8.

Zoznam dotknutých orgánov:
1.
Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 5,
093 01 Vranov nad Topľou
2.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Vranov nad Topľou,
Alexandra Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou
3.
Obec Kučín, stavebný úrad, Kučín 77, 094 21 Nižný Hrabovec
4.
Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
ŠSOPaK, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
5.
Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO,
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
6.
Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH,
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
7.
Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Námestie mieru 2
081 92 Prešov
8.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou,
Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou
9.
E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Urbánkova 13, 080 01 Prešov
10.
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia
a riadenia, Odbor enviromentálneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35
Bratislava

9.

Ústne pojednávanie:
9.1
Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v lehote 15 dní
od dátumu uvedeného v bode 1.5.
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9.2

10.

Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, IŽP
Košice podľa § 11 ods. 4 bod 5 zákona o IPKZ nemusí nariadiť, ak tento zákon
neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Stručné zhrnutie údajov a informácii
prevádzkovateľom:
Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia.

o obsahu
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podanej

žiadosti

poskytnuté

