SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát ţivotného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 942-2179/2009/Wit/571070106/Z2

Košice 29.01.2009

ROZHODNUTIE
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, 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“), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej
len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 a 3, písm. c) bod 8 a 10, písm. f) bod 3
a 4, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) 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
integrované povoleni e
vydané IŢP Košice rozhodnutím pod č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007
zmenené rozhodnutím IŢP Košice č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008 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 integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:
a) v oblasti povrchových a podzemných vôd
- povolenie uskutočniť vodnú stavbu, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ,
- súhlas na uskutočnenie stavby, ktorá môţe ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,
podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti odpadov
- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, na ktoré nebol daný súhlas podľa
predchádzajúcich konaní, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ,
- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8
ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti ochrany zdravia ľudí
- posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f)
bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
d) v oblasti ochrany prírody
- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
e) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Turbína a pomocné zariadenia“,
ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

podľa § 8

Integrované povolenie vydané IŢP Košice rozhodnutím č. 2067-25831/2007/Mil/571070106
zo dňa 09.08.2007 zmenené rozhodnutím IŢP Košice č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo
dňa 28.03.2008 (ďalej len „integrované povolenie) pre prevádzku Spaľovňa odpadov TERMOVALORIZÁTOR sa

mení a dopĺňa nasledovne:
I. Povoľuje uskutočnenie stavby
„Turbína a pomocné zariadenia“,
umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 2707, 2715 a 2705/1 v katastrálnom území Barca, ku
ktorým má Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice (ďalej len „stavebník“) vlastnícke právo
podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2626 zo dňa 18.07.2008 vydaného Správou katastra Košice
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stavebníkovi:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:

KOSIT a.s.
Rastislavova 98, 043 46 Košice
36 205 214

Stavba „Turbína a pomocné zariadenia“ sa podľa predloţenej a overenej projektovej
dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie
sa týmto rozhodnutím povoľuje:
Stavebné objekty:
SO 01 - Turbína
SO 02 - Nádrţ pod chladiace veţe
SO 03 - Prípojka VN
SO 04 - Stavebné úpravy trafostanice
SO 06 - Kompresorovňa
SO 07 - Kanalizačná prípojka
Prevádzkové súbory:
PS 01 - Turbína
PS 02 - Parovod
PS 03 - Kompresorovňa a rozvod stlačeného vzduchu
PS 04 - Trafostanica a elektrorozvodňa
PS 05 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu pre technológiu
PS 06 - MaR ASRTP
PS 07 - Dieselagregát
Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, 042 92 Košice vydalo pod č. 122/05Gj, 1004 zo dňa 02.02.2005 územné rozhodnutie na stavbu „Turbína a pomocné zariadenia“
a pod č. MK-07/68154-02/IV zo dňa 01.03.2007 rozhodnutie o predĺţení platnosti tohto
územného rozhodnutia. Rozhodnutím č. MK-09/218997-02/IV zo dňa 25.06.2008 mesto Košice,
pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, 042 92 Košice vydalo rozhodnutie o zmene územného
rozhodnutia.
Mesto Košice, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vydal pod
č. MK-08/16195-3/814 zo dňa 22.12.2008 stavebné povolenie pre stavebný objekt SO 05
Spevnené plochy
Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice vydal rozhodnutie pod č. 2008/00603-4 zo dňa
24.04.2008, ktoré nadobudlo dňa 12.05.2008 právoplatnosť, podľa ktorého sa navrhovaná
činnosť „Turbína a pomocné zariadenia“, ktorá rieši výstavbu a prevádzku parnej turbíny
o výkone 8 MW a pomocných zariadení potrebných k výrobe elektrickej energie nebude
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účelom realizácie stavby je vybudovanie zariadenia – parnej kondenzačnej turbíny
o maximálnom výkone 7 200 kW a pomocných zariadení na výrobu elektrickej energie z pary
kotla K1.
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Podmienky pre uskutočnenie stavby
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej PROJEKTOVOINŢINIERSKOU KANCELÁRIOU, Letná 42, Košice, pod arch. číslom P-35/07
autorizovanými stavebnými inţiniermi Ing. Jozefom Sterankom, č. osvedčenia 3330*A*3-1,
Ing. Igorom Vrzguľom, č. osvedčenia 1339*Z*14, Ing. Petrom Weagom, č. osvedčenia
4857*Z*14, Ing. Jaroslavom Bakom, č. osvedčenia 4742*SP*14, Ing. Milanom Sinčákom, č.
osvedčenia 3322*Z*5-2,4, Ing. Viliamom Kolesnáčom, č. osvedčenia 1173AA, Ing.
Miroslavom Danišom, č. osvedčenia 3264*Z*14, Ing. Jozefom Chovanecom, č. osvedčenia
0570*Z*5-3 a Teréziou Gallerovou, č. osvedčenia 3570*TA*5-1 overenej v tomto konaní,
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mestskú časť Košice Juh. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez
predchádzajúceho povolenia IŢP Košice (príslušný stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby
oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické
a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických
činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou
dokumentáciou.
3. 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 preukázateľne oboznámi pracovníkov,
ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.
4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť,
aby stavenisko:
- bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môţe dôjsť k ohrozeniu
ţivota alebo zdravia,
- malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz
zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a poţiarnej
ochrany,
- umoţňovalo bezpečné uloţenie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov
a umiestnenie zariadenia staveniska,
- umoţňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
- malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
- bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí
na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana ţivotného prostredia podľa osobitných
predpisov.
5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môţe 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 IŢP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne
predloţiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a doklad, ktorým preukáţe, ţe má
zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
6. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŢP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní
odo dňa jej začatia.
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7. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu
na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
- označenie stavby,
- označenie stavebníka,
- označenie dodávateľa stavby,
- názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
- termín začatia a ukončenia stavby,
- meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
8. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodrţiavať 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 poţiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu
zdravia osôb na stavenisku.
9. Stavebník je povinný v prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna
postupovať v súlade s NV SR č. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom, hlavne
v kábelových priestoroch.
10. 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.
11. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach
dodrţiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12. Stavebník môţe na výstavbu pouţiť 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 predpisov) vhodné na pouţitie v stavbe
na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej ţivotnosti stavby
zaručená jej poţadovaná mechanická pevnosť a stabilita, poţiarna bezpečnosť, hygienické
poţiadavky, ochrana zdravia a ţivotného prostredia a bezpečnosť pri uţívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodrţiavať ustanovenia § 48 aţ § 53
stavebného zákona o všeobecných technických poţiadavkách na uskutočňovanie stavieb
a príslušné ustanovenia vyhlášky MŢP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických poţiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických poţiadavkách na stavby uţívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie (ďalej len vyhláška „MŢP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských
technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodrţiavať ustanovenia
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd
a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie
s nebezpečnými látkami.
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16. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia
na uskutočnenie stavby overená IŢP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie
stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
17. Stavebník je povinný umoţniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným
znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie.
Je povinný bezodkladne ohlásiť IŢP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť
a ţivoty či zdravie osôb.
18. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka aţ do skončenia
stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôleţité údaje o
stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
19. Stavebník je povinný v zmysle odborného vyjadrenia Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko
Košice č. 4362/3/2007 zo dňa 10.09.2007 k projektovej dokumentácii stavby „Turbína
a pomocné zariadenia“ z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane
bezpečnosti technických zariadení počas výstavby v projektovej dokumentácii odstrániť
tieto nedostatky:
a) dopracovať stavebný objekt SO 01 oceľové schodištia podľa čl. 30 STN 73 4130:1987 a
§ 27 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.,
b) v projektovej dokumentácii v časti oceľové rebríky (B,C) dopracovať kóty v zmysle
STN 74 3282:1990 a § 9 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,
c) v stavebnom objekte SO 07 v časti prepadová šachta dopracovať oceľové rebríky
v zmysle STN EN 14396:2004 (75 6240),
d) v stavebných objektoch SO 01 a SO 04 v časti elektroinštalácia pre trafostanicu turbíny
s alternátorom doriešiť zaradenie do skupiny podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky
č. 718/2002 Z. z. prílohy č. 1, časť III.,
e) v súboroch projektovej dokumentácie riešiacich elektrické zariadenia dopracovať aj
poţiadavky podľa vonkajších vplyvov stanovených protokolom o určení prostredia
(vonkajších vplyvov) pre dotknuté priestory v zmysle STN 33 2000-5-51:2007,
f) dopracovať poţiadavky na uzemnenie a dimenzovanie vodičov v elektro časti pre sieť
5kV AC IT v zmysle STN 33 3201:2004 kapitola 9,
g) V PS 07 Dieselagregát dopracovať neutrálny bod zdroja v zmysle STN 33 2000-4-41 čl.
413.1.3.1,
h) dopracovať potrubné rozvody v zmysle STN EN 13480 a zákona č. 264/1999 Z. z.,
a pred uvedením stavby do prevádzky je potrebné plnenie poţiadaviek bezpečnostných
predpisov, ktoré pri uţívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných
prostriedkov a technických zariadení môţu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany pri práci.
20. Stavebník je povinný vypracovať realizačný projekt stavby, v ktorom je potrebné zohľadniť
a dopracovať pripomienky uvedené vo vyjadrení Východoslovenskej distribučnej, a.s.
(ďalej len „VSD, a.s.“) č. 243/AMS/2008 zo dňa 30.09.2008 a to :
- zamedzenie zavlečenia spätného napätia do siete a odpojenia zdroja prevádzkovateľa –
stavebníka na výrobu elektrickej energie od distribučnej siete v prípade niţšej hodnoty
napätia v sieti akou je rozbehová hodnota podpäťovej ochrany (pri výpadku jednej fázy),
- zabezpečenie moţnosti viditeľného odpojenia výrobného zariadenia od distribučnej
sústavy, väzobný spínací prvok deliaci distribučnú sústavu a elektroenergetické zariadenie
musia byť prístupné pracovníkom VSD, a.s.,
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- dopracovať prevádzkový súbor, ktorý bude popisovať synchronizačné zariadenie
synchrónneho stroja aj s príslušnými podmienkami pre synchronizáciu stroja s distribučnou
sústavou VSD, a.s.,
- doplniť úplné elektrické údaje menovitých hodnôt pouţitých zariadení v jednopólovej
schéme celého elektrického zariadenia, ako sú transformátor, generátor a káblové vedenia,
- doplniť údaj o príspevku zdroja k počiatočnému skratovému prúdu v uvaţovanom bode
pripojenia,
- dopracovať prevádzkový súbor, ktorý bude riešiť popis elektrických ochrán zdroja
s presnými údajmi o druhu výrobcovi, zapojení a funkcií ochrán, nastavenie ochrán
ovládajúcich vypínače alebo nastavenie automatického spínacieho zariadenia (písomne
dohodnúť s VSD, a.s.),
- doplniť návrh merania vyrábanej elektrickej energie s popisom 4-kvadrantným
elektromerom, ako aj návrh odberu a merania elektrickej energie v súlade s podmienkami
platnými v zásobovacej oblasti VSD, a.s.,
- meranie výroby zdroja umiestniť na verejne prístupnom mieste,
- doplniť výrobnú výkonovú charakteristiku generátora,
- doplniť hodnoty skrotových príspevkov generátora,
- v mieste pripojenia dopracovať účinník po pripojení zdroja,
- dopracovať prevádzkový súbor, ktorý bude riešiť projekt pre dátové pripojenie zdroja
prevádzkovateľa – stavebníka pre potreby dispečerského riadenia VSD, a.s., pretoţe všetky
zdroje pripojené do distribučnej siete s celkovým inštalovaným výkonom nad 1 MW musia
v zmysle platných technických podmienok VSD, a.s. vyhovovať poţiadavkám štandardizácie
a energetických objektov,
- doplniť prevádzkový súbor, ktorý bude riešiť reguláciu napätia a riadenia jalového výkonu
zdroja,
- pred pripojením zdroja do distribučnej sústavy je potrebné vykonať skúšky zdroja, ako aj
celého energetického zariadenia a vyhotoviť protokol o vykonaní a výsledkoch vykonaných
skúšok.
21. Stavebník je pri realizácii stavby povinný dodrţať podmienky uvedené vo vyjadrení SPP, a.s.
č. TD/2618/Je zo dňa 07.09.2007 a to:
- v prípade prác mimo záujmovej oblasti, v blízkosti plynárenských zariadení a napájaní
iných inţinierskych sietí pred začatím výkopových prác poţiadať o presné vytýčenie
plynárenských sietí pracovníka SPP, a.s.,
- pri prácach v ochrannom pásme (ku kaţdému výkopu), pri ktorom dôjde k obnaţeniu
plynovodu a prípojok pred zasypaním prizvať pracovníka SPP, a.s. na kontrolu stavu izolácie
obsypu a dodrţania priestorovej normy,
- pri prácach dodrţiavať STN 38 6410, STN 38 6413, STN 38 6415, STN 73 6005, TPP 702
01, TPP 702 02 a § 56 a § 57 zákona č. 656/2004 Z. z. (ochranné pásma),
- v prípade poškodenia izolácie na plynovodnom potrubí, bezodkladne informovať
pracovníkov SPP, a.s. – Distribúcia RC Východ Košice, aby sa predišlo moţnej korózii
plynových rozvodov, úniku plynu a prípadnému výbuchu ZP.
22. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2010.
23. Dokončenú stavbu môţe stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona uţívať len
na základe rozhodnutia vydaného IŢP Košice, ktorým bude povolené dočasné uţívanie
stavby na skúšobnú prevádzku alebo trvalé uţívanie stavby vydané na základe písomného
návrhu stavebníka.
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24. V ţiadosti o povolenie skúšobnej prevádzky stavebník uvedie súpis zmien vykonaných
počas uskutočňovania stavby „Turbína a pomocné zariadenia“ oproti projektovej
dokumentácii stavby overenej IŢP Košice v stavebnom konaní, dobu trvania, rozsah
a charakter skúšobnej prevádzky.
25. Najneskôr na ústnom pojednávaní v konaní o povolení dočasného uţívania stavby
na skúšobnú prevádzku stavebník predloţí:
- stavebný denník,
- doklady od dodávateľa stavby, doklady o výsledkoch skúšok tesností
nádrţí a
potrubných rozvodov, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom
na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,
- stanoviská dotknutých orgánov k dočasnému uţívaniu stavby na skúšobnú prevádzku,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
- doklady o overení poţadovaných vlastností výrobkov, o splnení technických poţiadaviek
na novoinštalované a pouţité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa MŢP 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 pouţitých 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 stavby,
- plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných
látok do ţivotného prostredia a na postup v prípade ich úniku,
- záväzné stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov k dočasnému uţívaniu stavby na
skúšobnú prevádzku.
26. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník pripojí:
- doklady v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŢP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky,
- vyhodnotenie merania hluku v pracovnom resp. aj vo vonkajšom prostredí pre dennú a pre
nočnú dobu,
- stanoviská dotknutých orgánov k trvalému uţívaniu stavby.
27. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto
rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou „Turbína a pomocné zariadenia“ nezačne
do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:
Účastníci stavebného konania nevzniesli ţiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu
stavby „Turbína a pomocné zariadenia“.
Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
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II. Mení integrované povolenie
vydané IŢP Košice rozhodnutím č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007
zmenené rozhodnutím IŢP Košice č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008
nasledovne:
1) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu
ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v bode 2. Tepelná úprava odpadov spaľovaním
na strane 6 ruší text v predposlednom odstavci a nahrádza sa týmto novým textom:
Prehriata para z kotla K1 je potrubím parovodu dopravovaná do parnej kondenzačnej
turbíny s maximálnym vyuţiteľným výkonom 7 200 kW, v ktorej expanduje a poháňa alternátor,
ktorý vyrába elektrickú energiu. Zvyšná para sa kondenzuje v chladiči s čerpadlom a dopravuje
sa na odplynenie v odplyňovači a následne je dopravovaná do kotla K1 na výrobu pary.
2) V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu
ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa do bodu 5. Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami
pouţívanými v prevádzke na strane 10 vkladá odstavec 5.5 s týmto textom:
5.5 Trafostanica
Stavba trafostanice je murovaný zastrešený dvojpodlaţný objekt s plochou strechou. V
prízemí sú osadené 3 transformátory z toho 2 suché a jeden olejový transformátor. V časti kde
je osadený olejový transformátor T1 10MVA 5/22kV je podlaha a prepadový ţľab
zabezpečený izoláciou Ekoplast 806 (FATRAFOL). Prepadový ţľab je zaústený do nerezovej
havarijnej nádrţi o objeme 7 m3.
3) Príloha č. 2 rozhodnutia IŢP Košice č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007
Zoznam druhov odpadov vznikajúcich z prevádzkovania povoľovanej prevádzky, tabuľka
č. 15 Zoznam druhov odpadov vznikajúcich na povoľovanej prevádzke z prevádzkovania
mechanizmov, zariadení a budov na strane č. 40 sa dopĺňa, tak ako je uvedené v prílohe č. 2
tohto rozhodnutia.
Integrované
povolenie
vydané
rozhodnutím
IŢP
Košice
č.
206725831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 zmenené rozhodnutím IŢP Košice č. 25911010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008 ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny
uvedené v časti II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia na uţívanie stavby „Turbína a pomocné zariadenia“.

Odôvodnenie
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, 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
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(ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej
len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 a 3, písm. c) bod 8 a 10, písm. f) bod 3
a 4, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov 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
vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŢP Košice rozhodnutím č. 206725831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 zmeneného rozhodnutím IŢP Košice č. 25911010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008, ktorého súčasťou je aj konanie
na uskutočnenie stavby „Turbína a pomocné zariadenia“ na základe ţiadosti prevádzkovateľa
- stavebníka Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, ktorou poţiadal IŢP Košice dňa
30.09.2008 o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné
povolenie pre stavbu „Turbína a pomocné zariadenia“.
Predmetom ţiadosti o zmenu integrovaného povolenia je povolenie pre uskutočnenie
stavby podľa § 66 stavebného zákona a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, povolenie
uskutočniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas
na vykonávanie činnosti, ktoré môţu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa
§ 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich predpisov podľa § 8 ods. 2 písm. c)
bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa
odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
posúdenie návrhu nového technologického postupu podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa
§ 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a vyjadrenie ochrany prírody
a krajiny k vydaniu povolenia pre uskutočnenie stavby podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
Prevádzkovateľ – stavebník k ţiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého
súčasťou je aj ţiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Turbína a pomocné
zariadenia“ predloţil nasledovné doklady:
a) doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 20 000 Sk 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 18.07.2008,
c) kópie z katastrálnej mapy zo dňa 18.07.2008,
d) projektová dokumentácia stavby vypracovaná oprávnenými osobami,
e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.
Stavba „Turbína a pomocné zariadenia“ bude realizovaná na pozemkoch parcelné
č. 2707, 2715 a 2705/1 v katastrálnom území Barca, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo
podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2626 zo dňa 18.07.2008 vydaného Správou katastra Košice.
Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, 042 92 Košice vydalo pod č. 122/05Gj, 1004 zo dňa 02.02.2005 územné rozhodnutie na stavbu „Turbína a pomocné zariadenia“
a pod č. MK-07/68154-02/IV zo dňa 01.03.2007 rozhodnutie o predĺţení platnosti tohto
územného rozhodnutia. Rozhodnutím č. MK-09/218997-02/IV zo dňa 25.06.2008 mesto Košice,
pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, 042 92 Košice vydalo rozhodnutie o zmene územného
rozhodnutia.
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Podaním ţiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia vydaného IŢP
Košice rozhodnutím č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 zmeneného
rozhodnutím IŢP Košice č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008.
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, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania
dňa 24.11.2008. Zároveň poţiadal dotknuté Mesto Košice a Mestskú časť Košice - Barca, aby
v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnili, prípadne
aj iným v mieste obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli):
- najmenej na dobu 15 dní ţiadosť a podstatné údaje o podanej ţiadosti, o prevádzkovateľovi
a o prevádzke na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, okrem príloh k ţiadosti,
ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné
skutočnosti,
- najmenej na dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke výzvu
verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môţu podať
prihlášky, a výzvu verejnosti, dokedy sa môţe vyjadriť.
Súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŢP Košice ako špeciálny
stavebný úrad dňa 24.11.2008 oznámil začatie stavebného konania vo veci vydania zmeny
integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je uskutočnenie stavby
„Turbína a pomocné zariadenia“, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59
stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.
Podstatné údaje o podanej ţiadosti a výzva verejnosti boli zverejnené na úradnej tabuli
Mesta Košice a na internetovej stránke mesta v termíne od 22.10.2008 do 07. 11.2008 a na
úradnej tabuli Mestskej časti Košice - Barca v termíne od 22.10.2008 do 08.12.2008.
IŢP Košice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil lehotu 30 dní
na podanie prihlášok a vyjadrení. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná ţiadna
prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.
IŢP Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnil
podstatné údaje o podanej ţiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou,
a výzvu verejnosti, dokedy sa môţu vyjadriť a kde moţno nazrieť do ţiadosti. Tieto údaje boli
zverejnené na úradnej tabuli IŢP Košice od 22.10.2008 do 09.11.2008 a súčasne aj
na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška
zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.
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.
Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŢP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne
pojednávanie.
Na ústnom pojednávaní konanom dňa 09.12.2008, za prítomnosti zástupcov IŢP Košice,
Kosit, a.s., Ing. Viliama Kolesnáča, zástupcu VSD, a.s. a EneCom s.r.o. bola v súlade
s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61 ods. 1 stavebného zákona
a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná moţnosť uplatniť
svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich
zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná ţiadosť, podstatné podmienky
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rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované
k ţiadosti a projektovej dokumentácii stavby „Turbína a pomocné zariadenia“.
V rámci integrovaného povoľovania boli k predloţenej ţiadosti a k projektovej
dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých
orgánov:
- Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice, odbor ŠSOO, vyjadrenie č. 2008/03328-2Mag
zo dňa 29.10.2008,
- Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice, odbor ŠSOO, rozhodnutie č. 2007/02316-2
zo dňa 03.09.2007,
- Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice, odbor ŠVS, stanovisko č. 2008/03385-2 zo dňa
03.11.2008,
- Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice, odbor ŠSOPaK, vyjadrenie č. 2008/03370-2/MIZ
zo dňa 29.10.2008,
- Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice, odbor ŠSOH, vyjadrenie č. 2008/03329-2 zo dňa
11.11.2008,
- Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice, rozhodnutie č. 2008/00603-4 zo dňa 24.04.2008,
- Krajský úrad ţivotného prostredia Košice, orgán ŠSOH, vyjadrenie č. 2008/00844 zo dňa
27.10.2008,
- Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, záväzné stanovisko č. MK-08//226101-01/IV zo dňa
30.10.2008,
- Mesto Košice, stanovisko č. A/2008/16419 zo dňa 19.11.2008,
- Mestská časť Košice – Barca, záväzné stanovisko č. 1282/2008 zo dňa 17.07.2008,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach,
stanovisko
č. ORHZ–2621/2007 zo dňa 13.08.2007,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie č. 2008/0664902/241/PPL zo dňa 14.11.2008
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie k projektovej
dokumentácii č. 2008/06033-241/PPL zo dňa 24.08.2007,
- Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Juţná trieda 95, 040 48 Košice, odborné
stanovisko k projektovej dokumentácii č. 4362/3/2007 zo dňa 10.09.2007,
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice vyjadrenie č. 10539/2007/Ing.
Sc zo dňa 10.08.2007,
- Obec Valaliky, vyjadrenie č. 754/07 zo dňa 31.08.2007,
- Obec Kokšov - Bakša, vyjadrenie č. 221/07 zo dňa 28.08.2007,
- U. S. Steel Košice, s.r.o., vyjadrenia č.1277 zo dňa 13.08.2007 a č. 4482/2007 zo dňa
31.08.2007,
- SPP, a.s., regionálne centrum - Východ, vyjadrenie č. TD/2618/Je zo dňa 07.09.2007,
- Východoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie č. 243/AMS/2008 zo dňa 30.09.2008.
Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného
povolenia, ktorého súčasťou je aj povolenie na uskutočnenie stavby „Turbína a pomocné
zariadenia“ pripomienky a námety:
1) Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice, vo svojom rozhodnutí č. 2008/00603-4 zo
dňa 24.04.2008 uviedol, ţe navrhovaná činnosť „Turbína a pomocné zariadenia“, ktorá rieši
výstavbu a prevádzku parnej turbíny o výkone 8 MW a pomocných zariadení potrebných
k výrobe elektrickej energie z pary kotlov K1 a K2 v areáli Spaľovne KOSIT a.s. nebude
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z opatrení navrhnutých v zámere poţiadavky
vo vzťahu k navrhovanej činnosti je potrebné:
a)Stanovište transformátora musí mať zriadenú samostatnú olejovú nádrţ spojenú s havarijnou
nádrţou na 100 % objem kvapaliny z transformátora.
b)Nezaolejované vody z procesu chladenia odviesť cez kanalizačnú prípojku do
vnútroareálového vedenia kanalizácie.
c)Emisie prachových častíc pri výstavbe, v prípade potreby riešiť kropením suchých povrchov.
d)V etape výstavby riešiť ochranu pred hlukom a vibráciami. Hlučnosť čiastočne eliminovať
vhodným zoskupením stavebných strojov a mechanizmov.
e)V rámci skúšobnej prevádzky realizovať meranie hluku v pracovnom resp. aj vo vonkajšom
prostredí pre dennú a pre nočnú dobu a preveriť dodrţiavanie povolených hodnôt v zmysle
nariadenia vlády č. 339/2006 z. z.
f)Zosúladiť prevádzku so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
IŢP Košice vyhodnotil vznesené pripomienky nasledovne:
Pripomienka uvedená v bode a) je zapracovaná v projektovej dokumentácii a v bode č. 2) časť
II. Mení integrované povolenie tohto rozhodnutia.
Pripomienka uvedená v bode b) je zapracovaná v projektovej dokumentácii stavby „Turbína
a pomocné zariadenia“.
Pripomienky uvedené v bodoch c) a d) sú zapracované v bode č. 10 časť I. Povoľuje
uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.
Pripomienka uvedená v bode e) je zapracovaná v bode č. 26 časť I. Povoľuje uskutočnenie
stavby tohto rozhodnutia.
Pripomienka uvedená v bode f) je zapracovaná v bode č. 25 časť I. Povoľuje uskutočnenie
stavby tohto rozhodnutia.
2) Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice vo svojom odbornom stanovisku
k projektovej dokumentácii stavby č. 4362/3/2007 zo dňa 10.09.20007 uviedla pripomienky,
ktorú je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:
a) dopracovať stavebný objekt SO 01 oceľové schodištia podľa čl. 30 STN 73 4130:1987 a
§ 27 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.,
b) v projektovej dokumentácii v časti oceľové rebríky (B,C) dopracovať kóty v zmysle STN
74 3282:1990 a § 9 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,
c) v stavebnom objekte SO 07 v časti prepadová šachta dopracovať oceľové rebríky
v zmysle STN EN 14396:2004 (75 6240),
d) v stavebných objektoch SO 01 a SO 04 v časti elektroinštalácia pre trafostanicu turbíny
s alternátorom doriešiť zaradenie do skupiny podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky
č. 718/2002 Z. z. prílohy č. 1, časť III.,
e) v súboroch projektovej dokumentácie riešiacich elektrické zariadenia dopracovať aj
poţiadavky podľa vonkajších vplyvov stanovených protokolom o určení prostredia
(vonkajších vplyvov) pre dotknuté priestory v zmysle STN 33 2000-5-51:2007,
f) dopracovať poţiadavky na uzemnenie a dimenzovanie vodičov v elektro časti pre sieť
5kV AC IT v zmysle STN 33 3201:2004 kapitola 9,
g) V PS 07 Dieselagregát dopracovať neutrálny bod zdroja v zmysle STN 33 2000-4-41 čl.
413.1.3.1,
h) dopracovať potrubné rozvody v zmysle STN EN 13480 a zákona č. 264/1999 Z. z.
IŢP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do bodu
I. Povoľuje uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

č. 19

časť
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3) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, vo svojom
stanovisku č. ORHZ-2621/2007 zo dňa 13.08.2007 uvádza:
- Najneskôr ku kolaudačnému konaniu je potrebné predloţiť certifikáty preukázania zhody
a technické osvedčenia na všetky výrobky, ktoré musia spĺňať poţiadavky v zmysle
§ 2 ods. 2 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
IŢP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 25 časť I. Povoľuje
uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.
4) Slovenský plynárenský priemysel, a.s., regionálne centrum - Východ (ďalej len „SPP,
a.s.“) uviedol vo svojom vyjadrení č. TD/2618/Je zo dňa 07.09.2007 tieto pripomienky:
- v prípade prác mimo záujmovej oblasti, v blízkosti plynárenských zariadení a napájaní iných
inţinierskych sietí pred začatím výkopových prác poţiadať o presné vytýčenie plynárenských
sietí pracovníka SPP, a.s.,
- pri prácach v ochrannom pásme a ku kaţdému výkopu, pri ktorom dôjde k obnaţeniu
plynovodu a prípojok pred zasypaním prizvať pracovníka SPP, a.s. na kontrolu stavu izolácie
obsypu a dodrţania priestorovej normy,
- pri prácach dodrţiavať STN 38 6410, STN 38 6413, STN 38 6415, STN 73 6005, TPP 702 01,
TPP 702 02 a § 56 a § 57 zákona č. 656/2004 Z. z. (ochranné pásma),
- v prípade poškodenia izolácie na plynovodnom potrubí, bezodkladne informovať pracovníkov
SPP, a.s. – Distribúcia RC Východ Košice, aby sa predišlo moţnej korózii plynových rozvodov,
úniku plynu a prípadnému výbuchu ZP.
IŢP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do bodu č. 21 časť I. Povoľuje
uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.
5) Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD, a.s.“), vo svojom vyjadrení
k projektovej dokumentácii č. 243/AMS/2008 zo dňa 30.09.2008 uviedla pripomienky, ktoré
nebránia vydaniu stavebného povolenia stavby, ale ktoré je potrebné zapracovať v ďalšom stupni
projektovej dokumentácie (realizačný projekt stavby):
- zamedzenie zavlečenia spätného napätia do siete a odpojenia zdroja prevádzkovateľa –
stavebníka na výrobu elektrickej energie od distribučnej siete v prípade niţšej hodnoty
napätia v sieti akou je rozbehová hodnota podpäťovej ochrany (pri výpadku jednej fázy),
- zabezpečenie moţnosti viditeľného odpojenia výrobného zariadenia od distribučnej
sústavy, väzobný spínací prvok deliaci distribučnú sústavu a elektroenergetické zariadenie
musia byť prístupné pracovníkom VSD, a.s.,
- dopracovať prevádzkový súbor, ktorý bude popisovať synchronizačné zariadenie
synchrónneho stroja aj s príslušnými podmienkami pre synchronizáciu stroja s distribučnou
sústavou VSD, a.s.,
- doplniť úplné elektrické údaje menovitých hodnôt pouţitých zariadení v jednopólovej
schéme celého elektrického zariadenia, ako sú transformátor, generátor a káblové vedenia,
- doplniť údaj o príspevku zdroja k počiatočnému skratovému prúdu v uvaţovanom bode
pripojenia,
- dopracovať prevádzkový súbor, ktorý bude riešiť popis elektrických ochrán zdroja
s presnými údajmi o druhu výrobcovi, zapojení a funkcií ochrán, nastavenie ochrán
ovládajúcich vypínače alebo nastavenie automatického spínacieho zariadenia (písomne
dohodnúť s VSD, a.s.),
- doplniť návrh merania vyrábanej elektrickej energie s popisom 4-kvadrantným
elektromerom, ako aj návrh odberu a merania elektrickej energie v súlade s podmienkami
platnými v zásobovacej oblasti VSD, a.s.,
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- meranie výroby zdroja umiestniť na verejne prístupnom mieste,
- doplniť výrobnú výkonovú charakteristiku generátora,
- doplniť hodnoty skrotových príspevkov generátora,
- v mieste pripojenia dopracovať účinník po pripojení zdroja,
- dopracovať prevádzkový súbor, ktorý bude riešiť projekt pre dátové pripojenie zdroja
prevádzkovateľa – stavebníka pre potreby dispečerského riadenia VSD, a.s., pretoţe všetky
zdroje pripojené do distribučnej siete s celkovým inštalovaným výkonom nad 1 MW musia
v zmysle platných technických podmienok VSD, a.s. vyhovovať poţiadavkám štandardizácie
a energetických objektov,
- doplniť prevádzkový súbor, ktorý bude riešiť reguláciu napätia a riadenia jalového výkonu
zdroja,
- pred pripojením zdroja do distribučnej sústavy je potrebné vykonať skúšky zdroja, ako aj
celého energetického zariadenia a vyhotoviť protokol o vykonaní a výsledkoch vykonaných
skúšok.
IŢP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do podmienky č. 20 časť I.
Povoľuje uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.
Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného
povoľovania, ktorého súčasťou je uskutočnenie stavby „Turbína a pomocné zariadenia“
ţiadne pripomienky a námety.
Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ tieto konania:

zákona

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd
- konanie o povolenie uskutočniť vodnú stavbu, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona č.
245/2003 Z. z. o IPKZ,
- konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môţu ovplyvniť stav povrchových
alebo podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti odpadov
- konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, na ktoré nebol daný súhlas
podľa predchádzajúcich konaní, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ,
- konanie o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového
hospodárstva, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti ochrany zdravia ľudí
- konanie o posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu, podľa § 8 ods. 2
písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- konanie o posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa § 8 ods. 2 písm. f)
bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
d) v oblasti ochrany prírody
- konanie o vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
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e) konanie o stavebnom povolení pre uskutočnenie stavby „Turbína a pomocné zariadenia“,
podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
IŢP Košice preskúmaním predloţenej ţiadosti vrátane priloţených dokladov
a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 aţ 3 stavebného zákona zistil,
ţe uskutočnením stavby a jej budúcim uţívaním 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 poţiadavky
na uskutočnenie stavby.
IŢP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloţenej ţiadosti, vyjadrení
účastníkov konania, dotknutých orgánov zistil, ţe povolenie predmetnej zmeny integrovaného
povolenia podstatne neovplyvní stav celkovej ochrany ţivotného prostredia v zmysle § 5 ods. 1
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak ako sa uvádza 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 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, 043 46 Košice
2. Mestská časť Košice - Barca zastúpená starostom, Abovská 24, 040 79 Košice
3. Mesto Košice zastúpené primátorom, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
4. Prvá komunálna banka, a.s., Hodţova 11, 010 00 Ţilina
5. Dexia banka Slovensko a.s., Hodţova 11, 010 11 Ţilina
6. Ing. Viliam Kolesnáč, Projektovo inţinierska kancelária Košice, Letná 42,
040 01 Košice
7. East Paper, spol. s. r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice
8. Slovenský pozemkový fond Bratislava, regionálny odbor, Letná 27, 043 14Košice
9. Kňazský seminár Sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 040 00 Košice
10. Obec Valaliky zastúpená starostom, Poľná 8, 044 13 Valaliky
11. Obec Kokšov - Bakša zastúpená starostom, Kokšov-Bakša 178, 044 13 Valaliky
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Na vedomie:
1. Mesto Košice, stavebný úrad pracovisko 4, Smetanova 4, 040 22 Košice
2. Krajský úrad ţivotného prostredia Košice, ŠVOH, Komenského 52, 040 96 Košice
3. Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice
4. Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice
6. Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice, ŠVS, Adlerova 29, 040 22 Košice
7. Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice, Juţná trieda 95, 040 48 Košice
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach,
Poţiarnická 4, 040 01 Košice
9. Obvodný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 040 01 Košice
10. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 00 Košice
11. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
12. SPP, a.s., Moldavská 12, 040 11 Košice
13. U.S.Steel Košice, s.r.o., DZ Energetika, Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice
14. U.S.Steel Košice, s.r.o., Vedúci odboru ITES, Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice
15. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice, Komenského 50,
042 83 Košice
16. Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice, odbor ochrany ovzdušia, odpadového
hospodárstva a priemyselných havárií, ŠSER, Adlerova 29, 040 22 Košice
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Príloha č. 1
Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. Jozef Steranka, Kurská 24, 040 22 Košice
Ing. Igor Vrzguľa, Dénešova 29, 040 11 Košice
Terézia Gallerová, Senný trh 2, 040 01 Košice
Ing. Peter Weag, Irkutská 10, 040 12 Košice
Ing. Jaroslav Bak, Viedenská 27, 040 13 Košice
Ing. Milan Sinčák, Popradská 58, 040 11 Košice
Ing. Jozef Chovanec, Zakladateľov 349, 059 86 Nová Lesná
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Príloha č. 2 Zoznam druhov odpadov vznikajúcich z prevádzkovania povoľovanej
prevádzky
Tabuľka č. 15 Zoznam druhov odpadov vznikajúcich na povoľovanej prevádzke z prevádzkovania
mechanizmov, zariadení a budov
Kat. číslo Druh odpadu

13 02 05

Nechlórovaní motorové, prevodové
a mazacie oleje

Mnoţstvo
odpadu/rok

Kategória
odpadu

460 l

N

Miesto
zhromaţďovania/
skladovania
Sklad olejov na
prevádzke Spaľovňa
odpadov a sklad
nebezpečných odpadov
na Stredisku triedenia
odpadov

