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

v  spojení § 8 ods. 7  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   rozhodnutím   IŢP   Košice   č. 2067-25831/2007/Mil/571070106  zo dňa   09.08.2007                

pre prevádzku: 

 

Spaľovňa  odpadov - TERMOVALORIZÁTOR 
Rastislavova 98, 043 46 Košice 

okres: Košice IV 

 

 

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa: 

Obchodné meno:     KOSIT a.s.  

Sídlo:                       Rastislavova 98, 043 46 Košice  

IČO:                         36 205 214 
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        Súčasťou zmeny  vydaného integrovaného povolenia činnosti prevádzky je podľa               

§ 8   ods. 2 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ: 

c)  v oblasti odpadov 
-  súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, podľa            

§ 8    ods. 2  písm. c)  bod  7  zákona  č.  245/2003  Z.  z.  o IPKZ. 

         

        V integrovanom povolení vydanom rozhodnutím IŢP Košice č. 2067-

25831/2007/Mil/571070106  zo   dňa  09.08.2007  (ďalej len „integrované povolenie“) sa   m e n i a     

a    d o p ĺ ň a j ú    nasledovné podmienky: 

 

V časti  II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, v bode 4. Technicko -

prevádzkové podmienky na str. 13 integrovaného povolenia sa dopĺňa podmienka 4.7  a  4.8                 

v nasledovnom znení: 

 

4.7  Prevádzkovateľ  je  povinný  dodrţiavať  „Prevádzkový poriadok  pre  manipuláciu a nakladanie    

       s odpadmi,  Prekládková  stanica  odpadov – plocha“  zo dňa 30.11.2007,  vypracovaný    podľa         

       všeobecne  záväzného   právneho   predpisu   odpadového   hospodárstva. 

 

4.8 Prevádzkovateľ  je povinný v prípade zmien na prevádzke pri prevádzkovaní zariadenia 

prispôsobiť prevádzkový  poriadok týmto zmenám.  

 

 

V časti  II.  Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, v  bode 6.  Podmienky pre 

spaľovanie odpadov v kotli K1   na str. 14 integrovaného povolenia  sa  nahrádza podmienka 6.1   

nasledovným znením: 

 

6.1  Prevádzkovateľ je povinný tepelne upravovať odpady v  súlade s: 

 - „Prevádzkovým poriadkom zariadenia Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR“          

zo dňa 30.11.2007, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho  predpisu  odpadového 

hospodárstva a  schváleným týmto rozhodnutím. Prevádzkovateľ  je  povinný v prípade zmien  

na prevádzke pri prevádzkovaní zariadenia prispôsobiť prevádzkový  poriadok týmto zmenám 

a predloţiť  ho   na schválenie na IŢP Košice. 

      - „Technologickým reglementom Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR“ zo dňa             

30.11.2007, vypracovaným v  súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového    

      hospodárstva. 

 

         Rozhodnutie  IŢP Košice č. 2067-25831/2007/Mil/571070106  zo dňa 09.08.2007,                

s  výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.  

 

O d ô v o d n e n 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 7 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. 
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o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného 

rozhodnutím IŢP č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 („integrované povolenie“), 

ktorým bola povolená činnosť v prevádzke  Spaľovňa  odpadov - TERMOVALORIZÁTOR 

prevádzkovateľovi KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice  na  základe ţiadosti 

prevádzkovateľa zo dňa 07.12.2007.  

 

Dňom doručenia písomného vyhotovenia ţiadosti o zmenu integrovaného povolenia  na IŢP 

Košice bolo správne konanie v súlade ustanoveniami § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ začaté. 

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

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

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

 

        Predmetom predloţenej ţiadosti prevádzkovateľa o zmenu integrovaného povolenia bolo 

udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového  poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov   

s názvom „Prevádzkový poriadok  zariadenia Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR“ 

vypracovaného  dňa 30.11.2007 a predloţenie  Prevádzkového poriadku  pre  manipuláciu 

a nakladanie s odpadmi,  Prekládková  stanica  odpadov – plocha“  zo dňa 30.11.2007  v  súlade 

s podmienkami 1.6 a 1.7 bodu D.  Opatrenia  na  minimalizáciu,  zhodnotenie a zneškodnenie 

odpadov časť II. integrovaného rozhodnutia č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007. 

 

        IŢP Košice predmetnú ţiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona o IPKZ posúdil a v súlade                   

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

a  dotknutý orgán štátnej správy o začatí  konania  listom   č. 259-2224/57/2008/ Mil/Z1 zo dňa 

21.01.2008. 

 

IŢP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil      

na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutému orgánu 30 dňovú lehotu.  

 

Vzhľadom k  tomu, ţe navrhovaná zmena nemá charakter podstatnej zmeny podľa § 8 ods. 7 

zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v  činnosti prevádzky, IŢP Košice v súlade  s  § 22 ods. 5 zákona   

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia podanej ţiadosti a od ústneho pojednávania.   

 

            Obvodný úrad ţivotného prostredia  Košice, ŠSOH,  Adlerova 29, 040 22 Košice ako 

dotknutý orgán štátnej správy vo svojom vyjadrení  č. ŠSOH 2007/00394-2 zo dňa 08.02.2008 

uviedol, ţe k vydaniu zmeny integrovaného povolenia nemá vecné  námietky okrem námietok 

formálneho charakteru, ktoré boli prevádzkovateľom v priebehu konania odstránené. 

       

        Súčasťou zmeny vydaného integrovaného povolenia činností prevádzky bolo konanie podľa            

§ 8 ods. 2 zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ: 

c)  v oblasti odpadov 
- konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov, podľa  § 8  ods.  2  bod  7  zákona  č. 245/2003  Z. z.  o IPKZ. 

 
          IŢP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloţenej ţiadosti a stanoviska 

dotknutého orgánu zistil, ţe povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky  

neovplyvní stav celkovej ochrany ţivotného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 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: 

KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 

 

 

Na vedomie: 

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

 

 


