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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 v  znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1     

písm. a) zákona č. 245/2003 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. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa  § 8 ods. 2 písm. a)  bod 4 a bod 9 zákona č. 245/2003 Z. z. 

o  IPKZ  v  spojení  § 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 v znení 

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

 

mení  
 

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

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

zmien  vydaných  IŽP  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,  č. 5055-14760/2010/Kov/ 

571070106/Z3   zo   dňa  14.05.2010,  č. 6872-26660/2010/Mil /571070106/Z4  zo  dňa  14.09.2010, 

č. 8476-33755/2010/Mil/571070106/Z5 zo dňa 10.12.2010, č. 744-2972/2011/Wit//571070106/Z6 

zo dňa 07.02.2011, č. 5-7034/2011/Wit,Haj/571070106/Z7 zo dňa 08.03.2011 a č. 4619-13272/ 

2011/Mil/571070106/Z8 zo dňa 09.05.2011 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým 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: 

  - udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na ich prevádzku 

po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  

  - udelenie súhlasu na určenie osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich 

látok podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 9 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. 

   

Integrované povolenie sa mení nasledovne: 

 

1) V časti  I.  Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu 

ovzdušia, vody a  pôdy  v prevádzke, sa v bode 2. Tepelná úprava odpadov spaľovaním 

na strane 7 integrovaného povolenia pôvodne znenie vety ,,Separovaný železný šrot sa lisuje 

a paketuje v hydraulickom lise a odovzdáva oprávnenej osobe za účelom jeho zhodnotenia“ 

nahrádza nasledovným znením: 

      ,,Separovaný železný šrot sa zhromažďuje vo veľkokapacitných kontajneroch a odovzdáva 

oprávnenej osobe za účelom jeho zhodnotenia.“ 

 

2) V časti  II.  Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania 

prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a  poskytovať do  informačného  systému, sa 

znenie bodu 1.3 nahrádza nasledovným znením: 

 

    1.3 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené    

v tabuľke č. 12. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne je povinný o tom 

informovať IŽP Košice a  príslušný obvodný úrad životného prostredia. Správu o oprávnenom 

meraní predloží bezodkladne,  najneskôr do  60 dní  od  vykonania  merania. Správy z merania 

musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní. 

  

      Tabuľka č. 12 

Zložka: ovzdušie                                                                                    Zdroj emisií:  Kotol K1  

Miesto  merania:   Dymovod za ventilátorom  do komína  o výške 105 m 

Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia  

merania 

Podmienky 

merania 

Použité metódy, 

metodiky, 

techniky 

HF 
Hmotnostná 

koncentrácia, HT
* 

1) 2), 3) 4), 10)  

Tl + Cd 
Hmotnostná 

koncentrácia, HT
*
 

1) 2),  3) 5), 10) 

Hg 
Hmotnostná 

koncentrácia, HT
* 

1) 2),  3) 6), 10) 

Se + Te Hmotnostná 

koncentrácia, HT
*
 

1) 2),  3) 7), 10) 

Sb+Cr+Mn+ 

Cu+Pb+V+As+Co+Ni 
Hmotnostná 

koncentrácia, HT
*
 

1) 2),  3) 

 

8), 10) 

dioxíny a furány Hmotnostná 

koncentrácia, HT
*
 

1) 2) 3) 9), 10) 

  *) HT – hmotnostný  tok, ktorý  sa  zisťuje  podľa  prílohy č. 1 k vyhláške MHŽPaRR SR č. 363/2010 

Z. z. o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania 

zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí. 

1) Údaje o dodržaní určených emisných limitov ťažkých kovov, dioxinov a furanov a HF sa zisťujú 

periodickým meraním najmenej raz za tri mesiace počas prvého roka prevádzky.   V ďalších rokoch 

prevádzky sa údaje o dodržaní určených emisných limitov ťažkých kovov zisťujú najmenej raz 
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za 6 mesiacov a údaje o dodržaní určených emisných limitov dioxinov   a furanov a HF  najmenej raz 

za 1 rok.  

  2)  Priemerné hodnoty koncentrácie ťažkých kovov, dioxínov a furánov za periódu odberu vzorky                

a priemerné hodnoty koncentrácie fluorovodíka, chlorovodíka a oxidu siričitého za periódu odberu 

vzorky sa pri diskontinuálnom meraní zisťujú v mieste odberu vzorky a za časovú periódu podľa 

podmienok určených v tomto rozhodnutí tak, aby boli reprezentatívne a zistené podľa slovenských  

technických noriem, ktorými sa preberajú  európske technické normy, a ak tieto nie sú vydané podľa 

slovenských technických noriem, ktorými sa preberajú medzinárodné normy, podľa národných 

špecifikácií, ktoré zabezpečia údaje ekvivalentnej vedeckej kvality.                     

  3)  Prevádzkovateľ  je povinný zabezpečiť    vykonávanie    meraní   na  stálom   meracom mieste, ktoré  

spĺňa požiadavky podľa  súčasného  stavu  techniky  oprávneného  merania z hľadiska  

reprezentatívnosti výsledku  merania, odberu  vzoriek,  kalibrácie  a   iných technických skúšok  a  

činností, bezpečnosti  a  ochrany zdravia  pri  práci, požiarnej ochrany, ochrany proti  vplyvom  

fyzikálnych  polí  a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a 

ochrany proti poveternostným vplyvom. 

     4)   Metóda - fotometria, odmerné metódy, metodika ISO 15713, STN 834752.     

     5)   Metóda – prístrojové AAS, AAS-ETA, ICP-AES, metodika EN 1485, OTN ŽP 2 028. 

     6)   Metóda – prístrojové AAS, redukcia a UV absorpcia,  STN EN 13211. 

     7)   Metóda – prístrojové AAS, AAS – ETA, ICP-AES, metodika OTN ŽP 2 028.      

     8)   Metóda – prístrojové AAS, AAS – ETA, ICP-AES, EN 14385, metodika OTN ŽP 2 028. 

     9)   Metóda – prístrojové GC-MSD, metodika STN EN 1948 (834754). 

  10)  Akreditovaná meracia skupina môže použiť pre diskontinuálne meranie koncentrácie znečisťujúcej 

látky  inú metódu a metodiku ako je uvedené v bode I.1.3 časť II. tohto rozhodnutia, ak je pritom 

splnená podmienka odseku 2) bodu I.1.3  časť II. tohto rozhodnutia. 

 

      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 

 
         

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 v znení 

neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) na základe konania vykonaného podľa § 8  ods. 2 

písm. a) bod  4 a 9 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 v znení 

neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť 

v prevádzke Spaľovňa  odpadov – TERMOVALORIZÁTOR na základe žiadosti prevádzkovateľa 

KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, doručenej na IŽP Košice dňa 17.05.2011. Dňom 

doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v  súlade s § 

12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.   

    

Predmetom žiadosti o zmenu  integrovaného povolenia je  žiadosť prevádzkovateľa v oblasti 

ochrany ovzdušia: 

  - o udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na ich prevádzku 

po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  

  - o udelenie súhlasu na určenie osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich 

látok podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 9 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. 
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        Vzhľadom k tomu, že predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného  povolenia nebola 

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

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

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

v  X. časti životné prostredie v položke 171  určený správny poplatok. 

 

        Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo správne konanie                  

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

 

IŽP Košice predmetnú žiadosť 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  oznámil listom zo dňa 

30.05.2011, ktorý bol doručený dňa 07.06.2011 prevádzkovateľovi, dotknutému orgán (Obvodný 

úrad životného prostredia Košice, ŠSOO), a účastníkovi konania (mesto Košice) začatie správneho 

konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Spaľovňa  odpadov – 

TERMOVALORIZÁTOR a zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  doručil 

dotknutému orgánu žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní 

od doručenia oznámenia o začatí konania. Nakoľko zmena integrovaného  povolenia  sa  netýka 

podstatnej zmeny  činnosti  v  povoľovanej  prevádzke,  IŽP Košice podľa § 12 v spojení s § 22 ods. 

5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých úkonov konania (zverejnenie žiadosti 

a ústne pojednávanie).   

 

K predmetnej zmene bolo do lehoty na podanie vyjadrenia, ktorá uplynula dňom 08.07.2011, 

doručené: 

- vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia Košice, ŠSOO, ktorý vo svojom vyjadrení č. 

ŠSOO 2011/01538-2 zo dňa 16.06.2011 uviedol, že súhlasí s vydaním predmetnej zmeny 

integrovaného povolenia, 

- stanovisko mesta Košice, ktoré vo svojom stanovisku č. A/2011/14657 zo dňa 04.07.2011 uviedlo, 

že: 

a)  súhlasí s vydaním predmetnej zmeny integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 

zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

b) nesúhlasí s vydaním predmetnej zmeny integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 9 

zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ z dôvodu, že nie je možné preukázať súlad nameraných emisných 

hodnôt ťažkých kovov za sledované obdobie uvedených v žiadosti s  § 9 ods. 6 vyhlášky MHŽPaRR 

SR č. 363/2010 Z. z. o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok 

prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.        

 

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 a ods. 3 zákona                       

č. 245/2003  Z. z. o IPKZ bolo konanie: 

a)  v oblasti ochrany ovzdušia: 

  - udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na ich prevádzku 

po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  

  - udelenie súhlasu na určenie osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich 

látok podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 9 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. 

         

        Prevádzkovateľ požiadal IŽP Košice o  zmenu intervalu periodického merania ťažkých kovov 

podľa  § 9 ods. 6 vyhlášky MHŽPaRR SR č. 363/2010 Z. z. o monitorovaní emisií, technických 

požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania 
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ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí a § 26 ods. 3 písm. o) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 

podľa ktorých je možne predlžiť interval periodického merania ťažkých kovov ak sa preukáže, že 

emisná hodnota znečisťujúcej látky nepresahuje 50 % hodnoty emisného limitu, a ak sú predpoklady 

jeho trvalého dodržiavania najmä vzhľadom na látkové zloženie odpadov, triedenie odpadov 

a za podmienky, že zariadenie nie je umiestnené v obytnom území alebo vo vzdialenosti do 700 m 

od takého územia.  

 Namerané emisné hodnoty znečisťujúcich látok za obdobie rokov 2008 – 2011 nepresahovali 

50 % hodnoty emisného limitu a prevádzka je umiestnená cca 4 km od najbližšieho obytného 

územia.  

 

 IŽP Košice na základe preskúmania žiadosti a stanoviska účastníka konania nevyhovel žiadosti 

prevádzkovateľa o predĺženie lehoty intervalu periodického merania ťažkých kovov z periódy raz 

za pol roka na periódu raz za dva roky, pretože odpad ktorý sa spaľuje nepozostáva len z určitých 

triedených spáliteľných frakcii odpadu a prevádzkovateľ nepreukázal stále látkové zloženia 

odpadov, ktorým by sa zabezpečilo, že za každých okolnosti budú emisie vznikajúce pri spaľovaní 

odpadov menšie ako 50 % limitných hodnôt emisií. 

 

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia 

dotknutého orgánu a účastníka konania zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného 

povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona 

č. 245/2003 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   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 po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov  

nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže 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: 

Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice 


