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R O Z H O D N U T I E  
 

 

Slovenská inšpekcia ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Košice, odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŢP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy 

podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o  ţivotné prostredie               

a  o zmene a  doplnení  niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. 

a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia          

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa   § 8 ods. 2  písm. c)  bod 8  zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ        

v  spojení § 8  ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ, na základe vykonaného konania podľa 

zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“) 

 

mení a dopĺňa 

 
i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e 

  
vydané IŢP Košice rozhodnutím č. 2067-25831/2007/Mil/571070106  zo dňa   09.08.2007 v znení 

zmien  vydaných  IŢP  Košice   rozhodnutiami č.  259-11010/2008/Mil /571070106/Z1 zo  dňa 

28.03.2008,  č. 942-2179/2009/Wit/571070106/Z2  zo  dňa  29.01.2009  a  č. 5055-14760/2010/Kov/ 

571070106/Z3 zo dňa 14.05.2010 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorými bolo povolené 

vykonávanie činnosti v prevádzke:  

 

Spaľovňa  odpadov - TERMOVALORIZÁTOR 
Rastislavova 98, 043 46 Košice 

okres: Košice IV 

 

prevádzkovateľovi: 

Obchodné meno:     KOSIT a.s.  

Sídlo:                       Rastislavova 98, 043 46 Košice  

IČO:                         36 205 214 
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      Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. 

o IPKZ: 

 

a)  v oblasti odpadov 

   - udelenie  zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy                

na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak drţiteľ odpadu 

ročne nakladá v súhrne s väčším mnoţstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne 

väčšie mnoţstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných 

odpadov presahujúcu územný obvodu Obvodného úradu ţivotného prostredia Košice – mesto      

a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, podľa § 8 ods. 2      

písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

b)  v oblasti ochrany zdravia ľudí  

      - posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa  § 8  ods. 2  písm. f)  bod  4  

zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.  

 

 

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1)  V  bode  D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie a  zneškodnenie odpadov, 

2.  Podmienky na nakladanie s nebezpečnými odpadmi časť II. integrovaného povolenia, sa 

podmienka č. 2.2  nahrádza nasledovným znením: 

 

2.2  Súhlas  na  nakladanie s  nebezpečnými  odpadmi uvedenými  v  prílohe č. 2 integrovaného 

povolenia, tabuľka č. 15, 16 a 17, sa udeľuje do 10.09.2013. Prevádzkovateľ je povinný 

v lehote 3 mesiace pred ukončením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, 

pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, poţiadať IŢP Košice o predĺţenie  jeho 

platnosti.  

 

         Integrované povolenie výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva  v platnosti 

v plnom rozsahu.     

  

O d ô v o d n e n i e 

 
         IŢP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. 

o štátnej správe starostlivosti o ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, podľa § 8 ods. 

2 písm. c) bod 8, písm. f)  bod 4  a  § 8 ods. 6  zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  na  základe  

konania  vykonaného podľa  zákona  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorým bolo povolené vykonávanie 

činnosti v prevádzke Spaľovňa  odpadov – TERMOVALORIZÁTOR, prevádzkovateľovi KOSIT 

a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, na základe ţiadosti  prevádzkovateľa zo dňa 14.06.2010.   

        

        Dňom doručenia písomného vyhotovenia ţiadosti na IŢP Košice bolo správne konanie                  

v  súlade   s ustanoveniami  § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  začaté.       

 

        Predmetom ţiadosti o zmenu integrovaného povolenia je udelenie zmeny súhlasu                     

na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného úradu 

ţivotného prostredia  Košice - mesto podľa § 8  ods. 2  písm. c)  bod 8  zákona č. 245/2003 Z. z. 

o IPKZ, z dôvodu predĺţenia súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a posúdenie návrhu    
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na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona  č. 245/2003 Z. z. 

o IPKZ. 

 

         Vzhľadom k tomu, ţe predmetom ţiadosti o vydanie zmeny integrovaného  povolenia nebola 

zmena v činnosti prevádzky, IŢP Košice nevybral správny poplatok podľa Sadzobníka správnych 

poplatkov zákona  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, pretoţe 

pre konanie, ktoré sa netýka zmeny v činnosti prevádzky, nie je v sadzobníku správnych poplatkov 

v  X. časti ţivotné prostredie v poloţke 171  určený správny poplatok.  

 

IŢP Košice predmetnú ţiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil        

a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil ţiadateľa, 

účastníka konania a dotknuté orgány o začatí konania listom zo dňa 12.07.2010, ktorý bol doručený 

v dňoch 15.07.2010  a 16.07.2010. 

 

Nakoľko predmetom zmeny integrovaného povoľovania nie je podstatná zmena v činnosti 

prevádzky, IŢP Košice upustil od niektorých úkonov (zverejnenia na  internetovej stránke a úradnej 

tabuli a súčasne aj od ústneho pojednávania) v súlade s ustanovením § 22 ods. 5 zákona                    

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.  

         

        IŢP Košice na základe uvedeného, podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil 

na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu, ktorá uplynula 

dňom 16.08.2010.   

       

        V rámci zmeny integrovaného povolenia bolo k predloţenej ţiadosti zaslané vyjadrenia 

účastníka konania a dotknutého orgánu, v ktorých neboli vznesené ţiadne pripomienky a námety: 

-  Mesto Košice, list č. A/2010/15291 zo dňa 06.08.2010, 

- Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice, ŠSOH, list  č. ŠSOH 2010/01967-2 zo dňa 30.07.2010.  

 

Súčasťou vydania zmeny integrovaného povolenia boli podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. 

o IPKZ konania: 

a)  v oblasti odpadov 

   - o  udelenie  zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na 

ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak drţiteľ odpadu ročne 

nakladá v súhrne s väčším mnoţstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie 

mnoţstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných 

odpadov presahujúcu územný obvodu Obvodného úradu ţivotného prostredia Košice – mesto       

a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, podľa  § 8  ods. 2    

písm. c)  bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

b)  v oblasti ochrany zdravia ľudí  

      - o posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa  § 8  ods. 2  písm. f)  bod 4  

zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.  

 

 

      IŢP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloţenej ţiadosti zistil, ţe povolenie 

predmetnej zmeny integrovaného povolenia  neovplyvňuje stav celkovej ochrany ţivotného 

prostredia v zmysle  zákona  č. 245/2003  Z. z.  o  IPKZ, a  preto rozhodol tak, ako je uvedené         

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
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P o u č e n i e:   Proti   tomuto   rozhodnutiu   podľa   § 53   a   § 54   zákona   č. 71/1967  Zb.                             

o správnom konaní v znení neskorších predpisov moţno podať na Slovenskú                            

inšpekciu ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Košice,  

odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa  

doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto  

rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov  

nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môţe byť preskúmaná súdom. 
 

 

 

 

 

 Mgr. Jozef Gornaľ  

 riaditeľ inšpektorátu 

 

 

 

Doručuje sa: 

1.  KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 

2.  Mesto Košice, zastúpené primátorom, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

 

Na vedomie: 

1. Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice 

2.   Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 2, 042 22 Košice 

 

 

 

 

 

 

 

 


