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

Číslo: 8476-33755/2010/Mil/571070106/Z5

Košice 10.12.2010

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 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 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ
v spojení § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)
mení a dopĺňa
integrované povolenie
vydané IŢP Košice rozhodnutím č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 v znení
zmien vydaných IŢP Košice rozhodnutiami č. 259-11010/2008/Mil /571070106/Z1 zo dňa
28.03.2008, č. 942-2179/2009/Wit/571070106/Z2 zo dňa 29.01.2009, č. 5055-14760/2010/Kov/
571070106/Z3 zo dňa 14.05.2010 a č. 6872-26660/2010/Mil /571070106/Z4 zo dňa 14.09.2010
(ďalej len „integrované povolenie“), ktorými bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR
Rastislavova 98, 043 46 Košice
okres: Košice IV
prevádzkovateľovi:
Obchodné meno: KOSIT a.s.
Sídlo:
Rastislavova 98, 043 46 Košice
IČO:
36 205 214
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Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ:
a) v oblasti odpadov
- udelenie súhlasu na zmenu zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov
a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv
na nakladanie s odpadmi v zariadení, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ.
Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:
1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu
ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ integrovaného povolenia znenie bodu 1.2 nahrádza sa
nasledovným znením:
1.2 Prekládková stanica odpadov
Prekládková stanica odpadov (ďalej len „PSO“) o výmere 4 230 m2 manipulačnej plochy
a max. kapacite 18 000 m3 uloţených odpadov je konštrukčne riešená z betónu, ochrannej
geotextílie, tesniacej fólie s uloţeným monitorovacím systémom tesnosti typu „SENZOR“,
ochrannej vrstvy geotextílie a podkladového betónu. Spevnená plocha PSO, ktorá slúţi ako
manipulačná plocha, je po obvode zabezpečená vyvýšeným múrikom výšky 0,8 m a odkanalizovaná
do prečerpávacej stanice splaškových vôd, odkiaľ sú odpadové vody odvádzané B stokou
kanalizácie, ktorej prevádzkovateľom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Závod
Košice (ďalej len „VVS a.s., Závod Košice“) na Mestskú čistiareň odpadových vôd Kokšov – Bakša.
Na manipulačnej ploche PSO sa zhromaţďuje a dočasne skladuje:
- počas beţnej prevádzky drvený odpad získaný podrvením dodaného nadmerného objemového
odpadu kategórie „O“- ostatný pred jeho spaľovaním alebo balíkovaním technológiou
„Powerpack“,
- počas mimoriadnych situácií a prerušení činnosti technologických zariadení slúţiacich
na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov v prevádzke následkom poruchových a havarijných
stavov, počas ich pravidelnej údrţby a nevyhnutnú dobu po pravidelnej údrţbe, poruche a havárii
na spracovanie skladovaného odpadu alebo jeho odovzdaním oprávnenej osobe,
- zmesový komunálny odpad max. 30 dní odo dňa prevzatia do prevádzky,
- balíkovaný zmesový komunálny odpad technológiou „Powerpack“ max.12 mesiacov odo dňa
balíkovania,
- odpad kategórie „O“- ostatný vytriedený z nadmerného objemového odpadu kategórie „O“ostatný pred jeho spaľovaním, balíkovaním technológiou „Powerpack“, alebo odovzdaním osobe
oprávnenej podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
max. 14 týţdňov od jeho prevzatia do prevádzky.
Vytriedené zloţky odpadov s obsahom nebezpečných látok sú prevádzkovateľom zaradené podľa
Katalógu odpadov ako nebezpečné odpady, zhromaţďované kontajneri určenom na príslušný
nebezpečný odpad a následne dopravované do skladov nebezpečných odpadov, podľa jednotlivých
druhov nebezpečných odpadov, v súlade so všeobecne záväznými predpismi odpadového
hospodárstva tak, ako je uvedené v tabuľke č. 17 prílohy č. 2 integrovaného povolenia.
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2) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania 3. Podmienky pre tepelne
upravované odpady, suroviny, médiá, energie“ integrovaného povolenia nahrádzajú
sa podmienky č. 3.6 a 3.7 a dopĺňa sa podmienka č. 3.10 s nasledovným znením:
3.6 Prevádzkovateľ je oprávnený zhromaţďovať podrvený veľkoobjemový ostatný odpad,
kategórie O“ – ostatný, na manipulačnej ploche PSO za dodrţania podmienok uvedených
v bodoch A.4.6 a F.1 časť II. integrovaného povolenia. Doba uskladnenia kaţdej dodávky
uvedeného odpadu nesmie prekročiť 12 mesiacov.
3.7

Prevádzkovateľ je oprávnený počas mimoriadnych situácií a prerušení činnosti
technologických zariadení slúţiacich na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov
v prevádzke následkom poruchových a havarijných stavov, počas ich pravidelnej údrţby
a nevyhnutnú dobu po ich pravidelnej údrţbe, poruche a havárii zhromaţďovať komunálne
odpady a odpady kategórie „O“ a manipulovať s nimi na manipulačnej ploche PSO
a vykonávať ich triedenie za dodrţania podmienky uvedenej v bode F.1 časť II. integrovaného
povolenia. Doba zhromaţďovania kaţdej dodávky zmesového komunálneho odpadu nesmie
prekročiť 30 dní, vytriedeného odpadu z veľkoobjemového odpadu kategórie „O“ – ostatný
nesmie prekročiť 14 týţdňov a balíkovaného komunálneho odpadu technológiou „Powerpack“
nesmie prekročiť 12 mesiacov.

3.10 Prevádzkovateľ je povinný vytriedené zloţky odpadov s obsahom nebezpečných látok zaradiť
podľa Katalógu odpadov ako nebezpečné odpady, zhromaţdiť v kontajneri určenom
na príslušný nebezpečný odpad a následne dopraviť do skladov nebezpečných odpadov, podľa
jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, v súlade so všeobecne záväznými predpismi
odpadového hospodárstva tak, ako je uvedené v tabuľke č. 17 prílohy č. 2 integrovaného
povolenia.
3) V časti „II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie
a zneškodnenie odpadov, 1. Podmienky na nakladanie odpadmi“ integrovaného povolenia
nahrádzajú sa podmienky č. 1.3 a 1.6 nasledovným znením:
1.3 Prevádzkovateľ je oprávnený odpady kategórie „O“- ostatný, uvedené v tabuľke č. 14 prílohy
č. 1 integrovaného povolenia, pred ich spaľovaním, balíkovaním technológiou „Powerpack“
alebo pred ich zneškodnením u osoby oprávnenej podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
skladovať na manipulačnej ploche PSO spôsobom uvedeným v bode B.1.2 časť I.
integrovaného povolenia za dodrţania podmienok uvedených v bode A.3.6, A.3.7, A.4.6 a F.1
časť II. integrovaného povolenia.
1.6

Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 28.02.2011 vypracovať Prevádzkový poriadok pre
manipuláciu a nakladanie s odpadmi na prekládkovej stanici v súlade s podmienkami
integrovaného povolenia a predloţiť ho na schválenie na IŢP Košice.

Integrované povolenie výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti
v plnom rozsahu.
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Odôvodnenie
IŢP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, podľa § 8
ods. 2 písm. c) bod 5 a § 8 ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania
vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke
Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR, prevádzkovateľovi KOSIT a.s., Rastislavova 98,
043 46 Košice, na základe ţiadosti prevádzkovateľa zo dňa 10.09.2010. So ţiadosťou bol
predloţený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych
poplatkoch, poloţka 171a písm. a) vo výške 331,50 Є.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia ţiadosti na IŢP Košice bolo správne konanie
v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ začaté.
Predmetom ţiadosti o zmenu integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na zmenu zariadení
na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých
prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení podľa § 8
ods. 2 písm. c) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, z dôvodu splnenia opatrenia na prevenciu
znečisťovania, najmä pouţitím najlepších dostupných techník, uloţeného v bode C.1 časť II.
integrovaného povolenia:
„Prevádzkovateľ je povinný vhodným technickým riešením zabezpečiť stavebné uzavretie
„havarijnej plochy“ na Prekládkovej stanici odpadov v lehote do 31.12.2010 a „manipulačnej
plochy“ na Prekládkovej stanici odpadov v lehote do 31.12.2012 s inštalovanými systémami
poţiarnej kontroly a obmedzenia emisií zápachu, odpovedajúcimi poţiadavkám najlepších
dostupných technik pre zhromaţďovanie komunálneho odpadu a tepelnú úpravu odpadu pred jeho
vyuţitím ako palivo.“
IŢP Košice predmetnú ţiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil
a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil ţiadateľa,
účastníka konania a dotknuté orgány o začatí konania listom zo dňa 05.10.2010, ktorý bol doručený
v dňoch 08.10.2010 a 11.10.2010.
Nakoľko predmetom zmeny integrovaného povoľovania nie je podstatná zmena v činnosti
prevádzky, IŢP Košice upustil od niektorých úkonov (zverejnenia na internetovej stránke a úradnej
tabuli a súčasne aj od ústneho pojednávania) v súlade s ustanovením § 22 ods. 5 zákona
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
IŢP Košice na základe uvedeného, podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil
na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu, ktorá uplynula
dňom 11.11.2010.
V rámci zmeny integrovaného povolenia bolo k predloţenej ţiadosti zaslané vyjadrenie
účastníka konania a dotknutého orgánu, v ktorých neboli vznesené ţiadne pripomienky a námety:
- Mesto Košice, list č. A/2010/18801 zo dňa 08.11.2010,
- Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice, ŠSOH, list č. ŠSOH 2010/02528-2 zo dňa 26.10.2010.
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Súčasťou vydania zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ konanie:
a) v oblasti odpadov
- o udelenie súhlasu na zmenu zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov
a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv
na nakladanie s odpadmi v zariadení, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ.
IŢP Košice vyhovel ţiadosti prevádzkovateľa a zmenil podmienky integrovaného povolenia
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia na základe toho, ţe prevádzkovateľ doloţenými
dokladmi preukázal, ţe úprava odpadov technológiou „Powerpack“ a jeho následné skladovanie
po úprave spĺňa poţiadavky najlepšej dostupnej techniky z hľadiska obmedzenia emisií zápachu,
poţiarnej ochrany a eliminovania moţnosti prístupu hmyzu, vtákov a hlodavcov počas
zhromaţďovania a skladovania odpadov pred ich tepelnou úpravou spaľovaním.
Úprava odpadov technológiou „Powerpack“, ktorá je vykonávaná na baliacej linke ORKEL MP
2000 Compactor, je súčasťou Strediska triedenia odpadu, ktoré nie je predmetom integrovaného
povoľovania a je povolené príslušnými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov.
IŢP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloţenej ţiadosti zistil, ţe povolenie
predmetnej zmeny integrovaného povolenia neovplyvňuje stav celkovej ochrany ţivotného
prostredia v zmysle zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov moţno podať na Slovenskú
inšpekciu ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môţe byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:
1. KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice
2. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Na vedomie:
1. Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice

