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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“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona  č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 

zákon“), podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod  3,  písm. c) bod 2 a 10, písm. h) bod 1,               

§ 8  ods. 3  a § 8 ods. 7 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a podľa § 66 stavebného zákona,             

na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona 

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 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,  č. 4619-13272/2011/Mil/571070106/Z8 zo dňa 09.05.2011, č. 5836-

26201/2011/Haj/571070106/Z9 zo dňa 23.09.2011 a č. 5973-18032/2012/Wit/571070106/Z11 zo 

dňa 10.07.2012 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo  povolené  vykonávanie  činnosti   

v   prevádzke:  
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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 

 

      Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. 

o IPKZ: 

a) v oblasti ochrany ovzdušia 

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby zdroja znečisťovania ovzdušia 

podľa § 8 ods. 2 písm. a)  bod 1 zákona č.245/2003 Z. z. o IPKZ, 

-  určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a)  

bod 7 zákona č.245/2003 Z. z. o IPKZ, 

b) v oblasti ochrany vôd 

- udelenie súhlasu na zmenu, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných  vôd podľa § 8 

ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

c) v oblasti odpadového hospodárstva 

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 

písmena c)  bod 2 zákona č.245/2003 Z. z. o IPKZ, 

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa                   

§ 8 ods. 2 písmena c)  bod 10 zákona č.245/2003 Z. z. o IPKZ, 

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí  

   - posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu  podľa  § 8  ods. 2  písm. f) bod 3  

zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ, 

e) v oblasti ochrany prírody a krajiny 

   - vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu  podľa  § 8  ods. 2  písm. h) bod 1  zákona                  

č. 245/2003  Z. z. o IPKZ, 

    f) vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“  podľa  § 8     

ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. 

 

  

 I. Povoľuje sa uskutočnenie stavby 

 
„Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“ 

 

umiestnenej na  pozemku parcelné  č. 2705/1, v katastrálnom území Košice - Barca, ktorý je podľa  

výpisu z listu vlastníctva č. 2626 zo dňa 22.08.2012, vydaného Správou katastra Košice IV,            

vo vlastníctve KOSIT  a.s., Rastislavova  98, 043 46 Košice (ďalej len „stavebník“)  

 
stavebníkovi: 

obchodné meno:    KOSIT a.s.  

sídlo:                    Rastislavova 98, 043 46 Košice  

IČO:                       36 205 214  
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           Mesto   Košice,  stavebný úrad,   pracovisko   Košice - Juh  listom   č. A/2012/17525/IV  zo  

dňa 23.07.2012   upustilo  od  vydania rozhodnutia  o  umiestnení  stavby „Linka na úpravu 

popolčeka – I. etapa“.  

 

           Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v záverečnom stanovisku                               

č. 2117/2012-3.4hp zo dňa 08.06.2012 odporúča  realizáciu navrhovanej činnosti podľa zákona                     

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

 

           Odborný posudok  pre imisno-prenosové posudzovanie znečisťovania ovzdušia pre stavbu 

„Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“ bol spracovaný oprávnenou osobou RNDr. Gabrielom 

Szabóom, CSc. 

  

           Stavba „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“ sa  podľa predloženej a  overenej projektovej 

dokumentácie  člení na nasledovný stavebný objekt a nasledovný prevádzkový súbor, ktorých 

uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje: 

 

Stavebný objekt: 

SO 01 Stavebné konštrukcie pre technologické zariadenia 

 

Prevádzkový  súbor: 

PS 01   Linka na úpravu popolčeka 

              
           Účelom  uskutočnenia  stavby je úprava fyzikálno – chemických vlastností popolčeka 

záchyteného v koncových fázach procesu čistenia spalín z kotlov. Popolček sa po homogenizovaní 

s cementom, vodou a prísadami na technologickej linke zmení na zhutnenú hmotu, ktorú bude 

možné zneškodňovať na skládke odpadov.  
 

Podmienky na uskutočnenie stavby 

 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou 

PRING, s.r.o., Dénešová 29, 040 11 Košice, pod archívnym číslom P-27/12.01-300  spracovanej   

autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Sterankom č. osvedčenia 3330*A*2-4        

a č. 3330*13,  Ing. Igorom Vrzguľom, č. osvedčenia 1339*Z*14, Ing. Róbertom Papcunom,       

č. osvedčenia 2055*A*5-3 a odborne spôsobilým technikom vo výstavbe Helenou Štaudnerovou 

s registračným č. 2805*24-25*96 overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou     

rozhodnutia č. 7926-32358/2012/Wit/571070106/Z12 zo dňa 04.12.2012 pre stavebníka 

a mestskú časť Košice - Barca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť 

zrealizované  bez predchádzajúceho  povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný  úrad). 

 

2. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných  

     vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť                

     ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukazateľne oboznámi pracovníkov, 

     ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. 

 

3. Stavebník je povinný  plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, 

  aby stavenisko: 

     a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu 

           života   alebo zdravia, 
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     b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz  

          zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej  

          ochrany, 

     c) umožňovalo bezpečné uloženie  stavebných výrobkov a  stavebných mechanizmov  

          a umiestnenie zariadenia staveniska, 

     d)  umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, 

     e)   malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu, 

      f)   bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku 

a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.     

 

4.  Stavba  bude  uskutočnená  dodávateľsky, môže  ju  uskutočňovať  len právnická osoba alebo  

fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov  

a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne   

oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť 

jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým  preukáže, že má zhotoviteľ 

zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.  

 

5. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní 

odo dňa jej začatia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

6. Stavebník je povinný  podľa  § 66 ods. 3  písm. j) stavebného  zákona  označiť stavbu                  

na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi: 

      a) označenie stavby, 

      b) označenie stavebníka, 

      c) označenie dodávateľa stavby, 

      d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil, 

      e) termín začatia a ukončenia stavby, 

      f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.   

 

7.  Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o  bezpečnosti práce a technických 

zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na 

stavenisku. 

 

 8. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na  to, aby  nespôsobil škodu                  

na cudzích nehnuteľnostiach a  majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní  stavby  je 

povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  

 

 9. Stavebník môže  na  výstavbu  použiť  v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba   

také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z.  

o stavebných výrobkoch v znení neskorších právnych predpisov) vhodné na použitie v stavbe              

na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby 

zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a  stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické 

požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní. 

 

10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať  ustanovenia  § 48 až § 53 stavebného 

zákona o  všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné 

ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
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požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej 

len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a  ustanovenia slovenských technických noriem  

vzťahujúce sa  na predmetnú stavbu. 

 

11  Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt. 

 

12. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach  dodržiavať 

povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

13. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia 

       zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  

       v znení neskorších právnych predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany  

       vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce  sa na zaobchádzanie 

       so škodlivými látkami. 

 

14. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k  dispozícii  projektová  dokumentácia 

 na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie 

 stavby a na výkon štátneho staveného dohľadu.                                                                                                                                            

      

15. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných    

 znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie.                      

 Je povinný  bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej  

 bezpečnosť a životy  či zdravie osôb.   

 

16. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný  

    postupovať v súlade  s nariadením vlády SR č. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci  

    s azbestom, hlavne  v káblových   priestoroch. 

 

17. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných    

 prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných   

 prácach  na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok. 

 

18. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2013. 

 

19. Stavebník je povinný v zmysle odborného vyjadrenia Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko 

Košice č. 3283/3/2012 zo dňa 28.08.2012  k projektovej dokumentácii stavby „Linka na úpravu 

popolčeka – I. etapa“ z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti 

technických  zariadení počas výstavby v projektovej dokumentácii odstrániť tieto nedostatky: 

a) upraviť oceľové rebríky podľa STN 74 3282:1990 a § 9 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,  

b) dopracovať protokol o určení vonkajších vplyvov v zmysle čl. N1.3.4 STN 33 2000-5-

51:2010, 

c) doriešiť miesto výstupu z  rebríka  na  strechu vo výške +10,10m zábradlím v zmysle STN 74  

   3305:1989 a § 19 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 

 

20. Stavebník je povinný v zmysle stanoviska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného 

zboru v Košiciach č. KRZ-KE-OPP-1454-001/2012 zo dňa 21.09.2012 k uvedeniu stavby do 

prevádzky predložiť doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov v súlade so zákonom 

NR SR č. 90/1998 z. z. o stavebných výrobkov v znení neskorších predpisov a doklady v súlade 

so zákonom NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
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zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými 

nariadeniami vlády.  

 

21. Dokončenú  stavbu  môže  stavebník  v  súlade  s ustanoveniami  stavebného  zákona  užívať  len       

na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie   

stavby na skúšobnú prevádzku alebo trvalé užívanie stavby vydané na základe písomného  

návrhu stavebníka. 

 

 22. Najneskôr na ústnom pojednávaní v konaní o povolení dočasného užívania stavby  na  skúšobnú     

prevádzku stavebník predloží: 

-  stavebný denník, 

- doklady od   dodávateľa   stavby,    doklady o  výsledkoch  skúšok tesností  nádrží a potrubných 

rozvodov, ktoré musia  byť vykonané  odborne  spôsobilou osobou s  certifikátom                      

na kvalifikáciu  na nedeštruktívne skúšanie, 

-  doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, 

- doklady  o overení    požadovaných   vlastností   výrobkov,  o splnení   technických    

požiadaviek na   novoinštalované  a  použité   výrobky,   ktoré   sú   určenými    výrobkami   

podľa MŽP SR č. 264/1999 Z. z., nariadenia  vlády č. 576/2001 Z. z. a nariadenie vlády             

č. 310/2004 Z. z. v znení  neskorších predpisov,  

- certifikáty   preukázania   zhody   použitých   materiálov  a  zabudovaných  stavebných 

výrobkov, vyhlásenia   o zhode   vydané   výrobcami  alebo   dovozcami  na  výrobky,   ktoré   sú  

určenými  výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, 

- doklady o  spôsobe zneškodnenia  odpadov vzniknutých  stavebnou  činnosťou pri 

uskutočňovaní stavieb, 

-  aktualizovaný Plán preventívnych opatrení  na zamedzenie  vzniku neovládateľného úniku  

škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup  v  prípade  ich úniku 

schválený IŽP Košice, inšpekciou ochrany vôd, 

- posudok regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach o riziku podľa § 4 

NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickými faktormi pri práci, posúdenie rizika z expozície biologickými faktormi podľa § 3 

NV SR č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

biologickými faktorom pri práci,  

- záväzné stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov k dočasnému užívaniu stavieb               

na skúšobnú prevádzku. 

 

23.   Na konaní o uvedení stavby do skúšobnej prevádzky stavebník predloží stavebný denník. 

  

24. Žiadosť o vydanie povolenia pre uvedenie stavby do trvalej prevádzky (kolaudačné  

       rozhodnutie) je stavebník povinný predložiť na IŽP Košice v dostatočnom  predstihu počas  

       trvania skúšobnej prevádzky, s ohľadom na lehoty kolaudačného konania.    

  

25. V návrhu na kolaudačné rozhodnutie stavby „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“ 

        stavebník pripojí doklady podľa  vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa  

        vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (doklady o výsledkoch predpísaných  

        skúšok, doklady overení požadovaných  vlastností výrobkov, certifikáty preukázania zhody  

        použitých materiálov a zabudovaných  stavebných  výrobkov, doklady o spôsobilosti  

        prevádzkových zariadení na plynulú  bezpečnú prevádzku, vyjadrenia dotknutých orgánov  

        štátnej správy k vydaniu  kolaudačného rozhodnutia, vyhodnotenie skúšobnej prevádzky). 
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  26. So  stavbou  sa  nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo  právoplatnosť. Toto 

   rozhodnutie stráca platnosť v časti Povoľuje uskutočnenie stavby, ak sa so stavbou 

   „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“  nezačne  do dvoch rokov odo dňa, kedy  nadobudlo  

         právoplatnosť. 

    

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:  

 

         Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu 

stavby  „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“.  

 

         Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 7926-32358/2012/Wit/571070106/Z12 zo dňa 04.12.2012.    

 

 

II.   Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 
1) V časti „I.  Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, 1. Vymedzenie kategórie 

priemyselnej činnosti“ sa dopĺňa v bode a) text s nasledovným znením: 

 

a)  Povoľovaná priemyselná činnosť je podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ 

kategorizovaná ako 5.1. Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných 

odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t 

za deň a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon       

č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ je zaradená v skupine NOSE - P:  109.07. 

       

 

2)  V časti „I.  Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, 3.  Určenie vykonávaných činností 

podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov       

v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) sa dopĺňa text 

s nasledovným znením: 

 

            „Linka na úpravu popolčeka“ 

    D 9  Fyzikálno-chemická úprava  nešpecifikovaná v prílohe č. 1 k zákonu č. 223/2001 Z.z.  

o odpadoch, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodňované  

niektorou z činností  D1 až D12     

      D 15  Skladovanie  pred  použitím  niektorej  z  činností  D1  až  D14  (okrem dočasného 

uloženia pred zberom na mieste vzniku). 

 

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

ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ na strane 4 integrovaného povolenia  sa do časti členenia 

stavby na prevádzkové súbory vkladá prevádzkový súbor: 

 

PS 016 Linka na úpravu popolčeka 

 

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

vody a pôdy v prevádzke“ na strane 7 integrovaného povolenia  sa pred bod 3. Automatizovaný 

merací systém vkladá bod 2.1 Linka na úpravu popolčeka s nasledovným znením: 
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          2.1 Linka na úpravu popolčeka 

 

 Úprava popolčeka sa vykonáva na automatickej linke dávkovaním popolčeka a cementu       

vo vážiacom zásobníku, z ktorého sa prepraví sklzom do tanierovej miešačky typu THM 750, 

v ktorej sa zmes homogenizuje zasucha a následne po zmiešaní s vodou a prípadne inými činidlami 

sa zhutní. Zhutnená zmes z miešačky je vyprázdnená do prepravných obalov typu „big-bag“, ktorý je 

následne položený na vibračnú plošinu, z ktorej je prepravovaný na príslušnú skládku odpadov.  

 Popolček určený na úpravu je zo spaľovacej linky kotlov K1 a kotla K2 (4 zberné miesta) 

odvážaný v oceľových kontajneroch vysokozdvižným vozíkom a následne uložený do stanice 

plnenia popolčeka - násypky, z ktorej je popolček závitovkovým dopravníkom a korčekovým 

elevátorom  dopravovaný do zásobníka s kapacitou 100 m
3
.  

 Cement používaný na  zhutnenie popolčeka je skladovaný v zásobníku o kapacite 50 m
3
,  

do ktorého je z autocisterny dopravovaný pneumatickou dopravou.  

  

 Odpadové plyny z miešačky vznikajúce pri procese úpravy popolčeka sú odvádzané 

cez látkový filter s tlakovzdušnou regeneráciou a  garantovanou výstupnou koncentráciou TZL 

10 mg.m
-3 

do  mokrej práčky na zachytávanie NH3 s projektovaným objemovým prietokom 

3000 m
3
.h

-1
 a  garantovanou výstupnou koncentráciou (NH3) 5 mg.m

-3 
a po vyčistení sú vypúšťané 

do ovzdušia výduchom V1 o výške 19,5 m. 

 

 Prašná vzdušnina zo zásobníka popolčeka je odvádzaná na odprášenie do  látkového filtra 

s tlakovzdušnou regeneráciou, garantovanou výstupnou koncentráciou TZL 10 mg.m
-3  

a  projektovaným objemovým prietokom 1500 m
3
.h

-1
 a po odprášení vypúšťaná do ovzdušia 

výduchom V2 o výške 19,5 m. 

 Prašná vzdušnina zo sila cementu je odvádzaná na odprášenie do  látkového filtra 

s tlakovzdušnou regeneráciou, garantovanou výstupnou koncentráciou TZL 10 mg.m
-3 

a projektovaným objemovým prietokom 600 m
3
.h

-1
 a po odprášení vypúšťaná do ovzdušia 

výduchom V3 o výške 19 m. 

 

  

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

ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ na strane 11 rozhodnutia č. 5055-

14760/2010/Kov/571070106/Z3 zo dňa 14.05.2010 sa mení znenie posledného odstavca 

nasledovne: 

 

          Popolček zachytený v látkových filtroch a  v cyklónových odlučovačoch  je uskladnený 

a zhutnený v linke na úpravu popolčeka a následne je v prepravných obaloch „big-bag“ prepravovaný 

na skládku odpadov. 

 

 

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

ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ na strane 13 rozhodnutia č. 5055-

14760/2010/Kov/571070106/Z3 zo dňa 14.05.2010 sa ruší posledná veta v prvom odstavci. 

 

 

7) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania“, v  bode 4. Technicko-

prevádzkové podmienky sa dopĺňa nový odstavec textu s nasledovnými podmienkami: 
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     „Linka na úpravu popolčeka“ 

 

4.9   Prevádzkovateľ  je  povinný  zariadenie prevádzkovať  v súlade: 

         - s „Prevádzkovým poriadkom zariadenia na zneškodňovanie odpadov Spaľovňa odpadov – 

TERMOVALORIZÁTOR – Linka na úpravu popolčeka,  vypracovaným v zmysle všeobecne 

záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a  schváleným IŽP Košice pred 

uvedením stavby „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“ do trvalého užívania, 

    - s „Technologickým reglementom zariadenia na zneškodňovanie odpadov  Spaľovňa odpadov 

– TERMOVALORIZÁTOR – Linka na úpravu popolčeka,  vypracovaným v zmysle všeobecne 

záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,  

   -  s projektom stavby.   

 

4.10   Prevádzkovateľ   je  oprávnený  v  zariadení zneškodňovať odpady zaradené podľa platného 

Katalógu odpadov, vznikajúce prevádzkovateľovi zo svojej vlastnej činnosti, uvedené 

v nasledovnej tabuľke:  

 

Katalógové číslo odpadu 
Druh odpadu 

Kategória  

odpadu 

19 01 05 filtračný koláč z čistenia plynov N 

19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov N 

19 03 04 čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné N 

 

4.11 Prevádzkovateľ je povinný po vykonaní fyzikálno-chemickej úpravy odpadov činnosťou D 9 

zaradiť solidifikované resp. stabilizované odpady podľa platného Katalógu odpadov pod 

kalógovými číslami, uvedenými v nasledovných tabuľkách:  

 
           - po vykonaní solidifikácie 

Katalógové číslo odpadu Druh odpadu 

 

Kategória odpadu 

19 03 06 Solidifikované odpady označené ako nepezpečné N 

19 03 07 Solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06 O 

 
            - po vykonaní stabilizácie 

Katalógové číslo    Druh odpadu Kategória odpadu 

19 03 05 Stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 O 

 

4.12  Prevádzkovateľ je povinný po vykonaní fyzikálno-chemickej úpravy odpadov činnosťou D 9 

vykonať  analýzu  odpadu z  procesu úpravy, za účelom jeho  zloženia  v  rozsahu  požiadaviek  

schváleného prevádzkového  poriadku  zariadenia  na   zneškodňovanie  odpadu  „Spaľovňa 

odpadov – TERMOVALORIZÁTOR – Linka na úpravu popolčeka“ a  následného zaradenia 

podľa bodu A.4.11 časť II. integrovaného povolenia,  v súlade  s požiadavkami vyhlášky MŽP 

SR č. 283/2001 Z. z.  o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších  

predpisov.  

 

4.13  Prevádzkovateľ je povinný fyzikálno-chemickou úpravou odpadov činnosťou D 9 zabezpečiť, 

aby po jej vykonaní neboli v upravených odpadoch prekročené hraničné hodnoty koncentrácie 

škodlivých látok uvedené v prílohe č. 5 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. 
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8) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu 

ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa za bod 5.4 vkladá bod 5.5. Linka na úpravu 

popolčeka s nasledovným znením:  

 

5.5 Linka na úpravu popolčeka 

 

      So škodlivou látkou používanou pri úprave popolčeka sa zaobchádza tak, ako je uvedené 

v tabuľke č. 5. 

 

Tabuľka  č. 5 

 Miesto 

skladovania 
Škodlivá látka 

Maximálna 

skladovacia  

kapacita 

Typ nádrže  

Zabezpečenie ochrany  životného 

prostredia 

Sklad linky na 

úpravu popolčeka, 

miestnosť 

 1.01. a 1.02  

 

     kyselina sírová  

           H2SO4 

 

 

1 m
3
 

Nadzemná, 

plastová 

nádrž  

Podlaha miestnosti opatrená 

kyselinovzdorným náterom 

PANBEXIL so záchytnými vaňami 2 

x o objeme 0,18 m
3  

 

Prevádzkové 

nadzemné, 

nádrže  

Záchytná polyetylénová vaňa  

o objeme 1,1 m
3  

Záchytná polyetylénová vaňa 

z práčky NH3 

o objeme 0,5 m
3
 

Záchytná polyetylénová vaňa pre 

nádrž H1  

o objeme 1,1 m
3
 

 

9) V časti „II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity“ sa v časti 1. Emisie znečisťujúcich látok 

do ovzdušia dopĺňa táto znečisťujúca látka: 

 

- anorganické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár (ďalej len „NH3“)  
 

10) V časti „II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity“ sa v časti 1. Emisie znečisťujúcich látok 

do ovzdušia sa za tabuľku č. 10 v bode 1.1 na str. 18 vkladá tabuľka č. 11 s nasledovným 

obsahom:  

 

Tabuľka č. 11  Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia z linky na úpravu popolčeka: 

Zdroj emisií  

Miesto vypúšťania emisií* 
Znečisťujúca 

látka 

Emisný limit           

mg.m
-3
 

 

Vzťažné podmienky 

 

 

 
Linka na 

úpravu 

popolčeka 

Miešačka 

výduch V1 

TZL 

NH3 

20 

30 

 

1), 2), 3) 

zásobník popolčeka 

výduch V2 
TZL 20 1), 2) 

zásobník 

 cementu 

výduch V3 

TZL 20 1), 2) 

1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové 

podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 
o
C). 

2) Emisný limit považuje za dodržaný ak žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu 

emisného limitu; neistota merania nesmie byť vyššia ako 20 % pre účely zistenia údajov o dodržaní určených EL a 30 

% pre účely zistenia údajov o hmotnostných tokoch. 

3)  Emisný limit NH3 pre  platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 200 g.h
-1

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

prevádzky, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“, v časti 1. 

Kontrola emisií do ovzdušia sa  dopĺňa  bod 1.6 s nasledovným znením: 

   

1.6 Prevádzkovateľ  je povinný zabezpečiť  vykonávanie periodických  meraní  oprávnenou osobou 

tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 12. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne 

musí 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 meraní  musí  uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní. 

 

       Tabuľka č. 13 

Zdroj emisií: miešačka  THM 750                         Miesto  merania: výduch z mokrej pračky V1                                 

Znečisťujú

ca látka 
 Parameter 

Frekvencia 

merania 

Podmienky 

merania 

Použité metódy, 

metodiky, techniky 

NH3 
Hmotnostná 

koncentrácia, HT 
1) 2),  4),  

TZL 
Hmotnostná 

koncentrácia, HT 
1) 2),  3) 

Zdroj emisií: zásobník cementu, zásobník popolčeka                Miesto  merania: výduch V2, V3                                 

Znečisťujú

ca látka 
 Parameter 

Frekvencia 

merania 

Podmienky 

merania 

Použité metódy, 

metodiky, techniky 

TZL 
Hmotnostná 

koncentrácia, HT 
1) 2),   3) 

     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) Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste 

platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako  

0,5–násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT. Interval periodického 

merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného 

emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho 

roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie. 

     2)  Počty a periódy  jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí 

meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom 

o monitorovaní emisií  a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či 

meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá 

metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste  

alebo manuálna založená na odbere vzorky. 

      3)  Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN EN 13284-1. 

      4) Metóda - odmerná titrácia,  fotometria, potenciometria, metodika STN 83 4728,  
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12)   V  časti  „II. Podmienky povolenia, J.  Požiadavky   na  skúšobnú   prevádzku  pri   novej 

prevádzke  alebo  pri   zmene  technológie  a  opatrenia  pre  prípad zlyhania činnosti  

v prevádzke“ sa  dopĺňajú body  1.9 až 1.15   nasledovného znenia: 

 

1.9 Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť vykonanie oprávnených 

meraní za účelom  preukázania dodržiavania emisných  limitov  určených v tabuľke č.11 bodu 

B.1.1 integrovaného povolenia. Termín  vykonania týchto meraní je  prevádzkovateľ  povinný  

oznámiť na IŽP Košice najmenej 5 pracovných  dní  pred jeho  začatím. Prevádzkovateľ je 

povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom 

prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe 

najvyššie.  
 

1.10 Prevádzkovateľ je povinný dosiahnuť  počas skúšobnej prevádzky  stanovené prevádzkové   

parametre, neprekročiť stanovené emisné limity a po vyhodnotení skúšobnej prevádzky 

požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia za účelom : 

         - udelenia súhlasu  na vydanie rozhodnutia o povolení  trvalej prevádzky časti zdroja 

znečisťovania veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia  po vykonaných zmenách, podľa § 8 ods. 

2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ, 

         -  udelenia súhlasu na. zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-

organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov 

znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi  ochrany ovzdušia v troch 

vyhotoveniach a v elektronickej forme 

         -  udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov  

Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR – Linka na úpravu popolčeka - činnosťou D 9, 

vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,  

        v dostatočnom predstihu pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby. 

 

1.11  Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky spracovať a  predložiť na  schválenie 

Súbor  technicko-prevádzkových    parametrov   a   technicko-organizačných   opatrení (ďalej  

tiež   „súbor TPP a TOO“)   na   zabezpečenie  ochrany  ovzdušia   pri  prevádzke zdroja 

znečisťovania ovzdušia, Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR  -  Linka na úpravu 

popolčeka.     

 

1.12  Prevádzkovateľ je povinný mať vymedzené v súbore  TPP a TOO predkladanom na schválenie   

možné nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých 

zdrojov znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia. 
  

      1.13 Prevádzkovateľ je povinný počas  skúšobnej   prevádzky  stavby  „Linka  na  úpravu   

popolčeka – I. etapa“    rešpektovať      podmienky     rozhodnutia     č.   7926-32358/2012/Wit/ 

               571070106/Z12 zo dňa  04.12.2012. 

 

1.14  Prevádzkovateľ je  povinný  v  prípade  neprevádzkovania  stavby „Linka na úpravu popolčeka 

– I.  etapa“ skladovať popolček z prevádzky v skladovacom sile popolčeka o kapacite 100 m
3
.  

 

      1.15 Prevádzkovateľ je povinný  v rámci jednorázového oprávneného diskontinuálneho merania TZL 

na výduchoch V1 a V2 vykonať akreditovanú analýzu na prítomnosť perzistentných 

organických látok s preukázaním dodržania limitných hodnôt v zmysle prílohy V. nariadenia 

(ES) č. 850/2004. 
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     Integrované povolenie ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v časti II.   

rozhodnutia  č. 7926-32358/2012/Wit/571070106/Z12 zo dňa 04.12.2012  nadobúdajú   platnosť  

dňom   nadobudnutia  právoplatnosti rozhodnutia na užívanie stavby „Linka na úpravu popolčeka 

– I. etapa“. 

 

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, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny 

stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa  § § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b) 

bod  3,  písm. c), bod 2 a 10, písm. h) bod 1, § 8  ods. 3  a § 8 ods. 7 zákona   č. 245/2003 Z. z. 

o IPKZ  a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona    

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

neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné 

povolenie na uskutočnenie stavby „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“ na základe žiadosti 

prevádzkovateľa - stavebníka KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice zo dňa 24.08.2012.  

 

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: 

a) v oblasti ochrany ovzdušia 

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby zdroja znečisťovania ovzdušia 

podľa § 8 ods. 2 písmena a)  bod 1 zákona č.245/2003 Z. z. o IPKZ, 

- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písmena a)  

bod 7 zákona č.245/2003 Z. z. o IPKZ, 

b) v oblasti ochrany vôd 

- o udelenie súhlasu na zmenu, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných  vôd podľa    

§ 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

c) v oblasti odpadového hospodárstva 

- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 

písmena c)  bod 2 zákona č.245/2003 Z. z. o IPKZ, 

- o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa 

§ 8 ods. 2 písmena c)  bod 10 zákona č.245/2003 Z. z. o IPKZ, 

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí  

   -  o posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu  podľa  § 8  ods. 2  písm. f) bod 

3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ, 

e) v oblasti ochrany prírody a krajiny 

    - o vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu  podľa  § 8  ods. 2  písm. h) bod 1  zákona              

č. 245/2003  Z. z. o IPKZ, 

   f)  o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“,  podľa  § 8 

ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. 

 

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia predložil nasledovné 

doklady: 
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a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 331,50 eur  podľa  pol. č. 171a    písm. d) 

Sadzobníka   správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z.   o  správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov, 

b)  výpis z listu vlastníctva č. 2626 zo dňa 22.08.2012, 

c)  kópiu z katastrálnej mapy č. 13731/2012 zo dňa 22.08.2012,  

d)  projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi, 

e)  vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu. 

  

 Mesto   Košice,  stavebný úrad,   pracovisko   Košice - Juh  listom   č. A/2012/17525/IV  zo  

dňa 23.07.2012   upustilo  od  vydania rozhodnutia  o  umiestnení  stavby „Linka na úpravu 

popolčeka – I. etapa“.  

 

           Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v záverečnom stanovisku                               

č. 2117/2012-3.4hp zo dňa 08.06.2012 odporúča  realizáciu navrhovanej činnosti podľa zákona                     

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

 

           Odborný posudok  pre imisno-prenosové posudzovanie znečisťovania ovzdušia stavby „Linka 

na úpravu popolčeka – I. etapa“ spracovaný oprávnenou osobou RNDr. Gabrielom Szabóom, CSc. 

 

   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   upovedomil  žiadateľa, 

účastníkov konania,  dotknutú  obec a  dotknuté  orgány   o   začatí  konania listom č. 7926-

26580/57/2012/Wit/Z12 zo dňa 28.09.2012, doručeným dňa 02.10.2012. Predmetom zmeny 

integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie,  nie je podstatná zmena 

v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ, a preto IŽP Košice v súlade 

s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých úkonov (zverejnenia na 

internetovej stránke a úradnej tabuli a ústneho pojednávania). IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona 

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie  známym  účastníkom  konania  a  dotknutým orgánom  

30 dňovú lehotu. V súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona IŽP Košice súčasne ako 

špeciálny stavebný úrad listom č. 7926-26580/57/2012/Wit/Z12 zo dňa 28.09.2012 oznámil začatie 

správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, 

ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení uskutočniť stavbu „Linka na úpravu popolčeka – 

I. etapa“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona                         

a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 v spojení s § 140a stavebného zákona. 

Oznámenie o začatí stavebného konania bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom 

v dňoch 02.10.2012 – 08.10.2012.  IŽP Košice v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona  upustil od 

vykonania ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť 

poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby a v súlade s § 61 ods. 3 a ods. 5 stavebného 

zákona určil na vyjadrenie účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu 10 pracovných dní odo 

dňa doručenia oznámenia.  IŽP Košice súčasne upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že 

na neskôr podané námietky sa neprihliadne.    

   

         V rámci zmeny integrovaného povolenia ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení 

stavby „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“ boli k predloženej žiadosti zaslané a predložené tieto 

vyjadrenia účastníka  konania  a  dotknutých  orgánov: 

-  Mesto Košice, stavebný úrad, záväzné stanovisko č. A/2012/2095/IV zo dňa 11.10.2012, 

-  Mesto Košice, stanovisko č. A/2012/17525/IV zo dňa 23.07.2012,  

-  Mestská časť Košice – Barca, záväzné stanovisko č. 2012/515/1529 zo dňa 10.10.20102, 

-  Mesto Košice, stanovisko č. A/2012/21094-2 zo dňa 26.10.2012,  
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- Obvodný úrad životného prostredia Košice, úsek ŠSOO, vyjadrenie č. 2012/02619-2 zo dňa 

08.10.2012, 

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, úsek ŠSOH, vyjadrenie č. 2012/02620-2 zo dňa 

25.10.2012, 

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, úsek ŠSOPaK, vyjadrenie č. 2012/02607-2/Sep zo dňa 

05.10.2012, 

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, úsek ŠVS, vyjadrenie č. 2012/02608-2 zo dňa 

17.10.2012, 

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, úsek ŠS manažmentu enviromentálnych rizík, 

vyjadrenie č. 2012/02606-2 zo dňa 08.10.2012, 

- Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 3283/3/2012 zo dňa 

28.08.2012, 

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko k projektovej 

dokumentácií č. ORHZ-KE3-2628-001/2012 zo dňa 27.08.2012, 

- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko k projektovej 

dokumentácií č. KRZ-KE-OPP-1454-001/2012 zo dňa 21.09.2012, 

-  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlo v Košiciach, vyjadrenie č. 2012/05318-02/PPL-

Cho zo dňa 15.10.2012.   

   

1) Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice v odbornom stanovisku k projektovej 

dokumentácii stavby vydanom pod č. 3283/3/2012 zo dňa 28.08.2012 uviedla nedostatky,  

ktoré  je  potrebné dopracovať v projektovej dokumentácii v procese výstavby: 

a) upraviť oceľové rebríky podľa STN 74 3282:1990 a § 9 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,  

b) dopracovať protokol o určení vonkajších vplyvov v zmysle čl. N1.3.4 STN 33 2000-5-

51:2010, 

c) doriešiť miesto výstupu z  rebríka  na  strechu vo výške +10,10m zábradlím v zmysle STN 74  

   3305:1989 a § 19 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 

 

         IŽP Košice  posúdil vznesenú pripomienku  a zapracoval ju do bodu č. 19  časť Podmienky 

stavebného povolenia na uskutočnenie  stavby rozhodnutia č. 7926-32358/2012/Wit/571070106/Z12 

zo dňa 04.12.2012.         

 

      2) Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vo svojom stanovisku č. KRZ-

KE-OPP-1454-001/2012 zo dňa 21.09.2012 uviedlo k uvedeniu stavby do prevádzky túto 

pripomienku: 

  -  predložiť doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov s súlade so zákonom NR SR       

č. 90/1998 z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a doklady v súlade so 

zákonom NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 

zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými 

nariadeniami vlády.  

 

         IŽP Košice  posúdil vznesenú pripomienku  a zapracoval ju do bodu č. 20  časť Podmienky 

stavebného povolenia na uskutočnenie  stavby rozhodnutia č. 7926-32358/2012/Wit/571070106/Z12 

zo dňa 04.12.2012.   

 

      3) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v záverečnom stanovisku                               

č. 2117/2012-3.4hp zo dňa 08.06.2012 odporúča  realizáciu navrhovanej činnosti podľa zákona                     

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov za splnenia podmienok, ktoré IŽP Košice zapracoval  do podmienok rozhodnutia č. 7926-

32358/2012/Wit/571070106/Z12 zo dňa 04.12.2012, resp. ich nevyhodnocoval nakoľko sú 
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zapracované v podmienkach integrovaného povolenia pre vykonávanie činnosti v prevádzke 

Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR.. 

  

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nepodali žiadne námety a pripomienky k vydaniu 

zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Linka na 

úpravu popolčeka – I. etapa“. 

         

        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 

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby zdroja znečisťovania ovzdušia 

podľa § 8 ods. 2 písmena a)  bod 1 zákona č.245/2003 Z. z. o IPKZ, 

- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písmena a)  

bod 7 zákona č.245/2003 Z. z. o IPKZ, 

b) v oblasti ochrany vôd 

- o udelenie súhlasu na zmenu, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných  vôd podľa § 

8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

c) v oblasti odpadového hospodárstva 

- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 

písmena c)  bod 1 zákona č.245/2003 Z. z. o IPKZ, 

- o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa 

§ 8 ods. 2 písmena c)  bod 10 zákona č.245/2003 Z. z. o IPKZ, 

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí  

   -  o posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu  podľa  § 8  ods. 2  písm. f) bod 

3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ, 

e) v oblasti ochrany prírody a krajiny 

    - o vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu  podľa  § 8  ods. 2  písm. h) bod 1  zákona               

č. 245/2003  Z. z. o IPKZ, 

   f) o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Linka na úpravu popolčeka – I. etapa“,  podľa  § 8 

ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. 

                  

 IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej 

dokumentácie v súlade s ustanovením  § 62 ods. 1 až  3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením 

stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či 

ohrozené práva a  oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola 

vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.             

           

           IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov 

konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav  a  zabezpečenie 

prevádzky z  hľadiska zhodnotenia  celkovej  úrovne  ochrany  životného prostredia podľa zákona                

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza 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 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 

  3.  Mestská časť Košice - Barca zastúpená starostom, Abovská 24, 040 79 Košice 

  4.  Ing. Jozef Steranka, Kurská 24, 040 22 Košice 

  5.  East Paper, spol. s. r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice 

  6.  Slovenský pozemkový fond Bratislava, regionálny odbor, Letná 27, 043 14 Košice 

  7.  Kňazský seminár Sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 040 00 Košice  

  8.  Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 

  9.  Obec Valaliky zastúpená starostom, Poľná 8, 044 13 Valaliky 

 10. Obec Kokšov - Bakša zastúpená starostom, Kokšov-Bakša 178, 044 13 Valaliky  

 

 

Na vedomie: 

  1. Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice 

  2. Okresné riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru v Košiciach,  

      Požiarnická 4, 040 01 Košice 

 3. Obvodný úrad v Košiciach, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Komenského 52,  

     040 01 Košice 

  4.  Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠVS, Adlerova 29, 040 22 Košice 

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

  6.  Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice 

  7.  Mesto Košice, stavebný úrad, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, 040 01 Košice 

  8.  Krajské riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru v Košiciach,  

       Komenského  52, 040 01 Košice 

  9.  Krajský pamiatkový úrad  Košice, Hlavná 25, 040 00 Košice 

10. VVS a.s., podnikové riaditeľstvo, Komenského 50, 040 01 Košice  

11. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

12.  Obvodný  úrad   životného   prostredia   Košice, ŠSER, Adlerova 29, 040 22 Košice 
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Príloha č. 1 
 

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania: 

  1. Ing. Jozef Steranka, Kurská 24, 040 22 Košice 

  2. Ing. Róbert Papcun, VKP-projekt, J. Kostru 1, 075 01 Trebišov 

  3. Ing. Igor Vrzguľa,  Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice 

  4. Helena Štaudnerová, Zimná 22, 040 01 Košice  

 


