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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,  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“) a 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. 3 a ods. 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 68      

a § 69 stavebného zákona a 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 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, č. 6872-26660/2010/Mil /571070106/Z4 

zo  dňa  14.09.2010 a č. 8476-33755/2010/Mil/571070106/Z5 zo dňa 10.12.2011 (ďalej len 

„integrované povolenie“), ktorými  bolo  povolené  vykonávanie  činnosti   v   prevádzke:  

 

 

Spaľovňa  odpadov - TERMOVALORIZÁTOR 
Rastislavova 98, 043 46 Košice 

okres: Košice IV 
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prevádzkovateľovi: 

obchodné meno:    KOSIT a.s.  

sídlo:                      Rastislavova 98, 043 46 Košice  

IČO:                       36 205 214 

 

 
            Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 3 

zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ :  

- predĺţenie platnosti stavebného povolenia vydaného IŢP Košice rozhodnutím č. 942-

2179/2009/Wit/571070106/Z2 zo dňa  29.01.2009 pre stavbu „Turbína a pomocné zariadenia“ 

a zmena termínu dokončenia stavby pred jej dokončením v termíne do 31.12.2013.                  

       

Integrované povolenie sa mení nasledovne:  

 

- v časti  I. Povoľuje uskutočnenie stavby, Podmienky na uskutočnenie stavby, rozhodnutia 

IŢP Košice č. 942-2179/2009/Wit/571070106/Z2 zo dňa  29.01.2009,  v podmienke uvedenej 

v bode č. 22  sa ruší  termín dokončenia stavby  „do 31.12.2010“  a nahrádza sa novým 

termínom ukončenia stavby „do 31.12.2013“ a podmienka uvedená v bode č. 27  sa ruší a 

nahrádza sa týmto novým znením: 

 

27. So  stavbou  sa  nesmie začať pokiaľ rozhodnutie IŢP Košice č. 744-   

   2972/2011/Wit//571070106/Z6 zo dňa 07.02.2011 nenadobudne  právoplatnosť.  

   Rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou  „Turbína a pomocné zariadenia“ nezačne  

   do dvoch  rokov odo dňa, kedy rozhodnutie IŢP Košice č. 744- 

   2972/2011/Wit//571070106/Z6 zo dňa 07.02.2011 nenadobudne právoplatnosť. 

 

           Integrované povolenie s výnimkou zmeny uvedenej v tomto rozhodnutí ostáva 

v platnosti v plnom rozsahu.     

   
             

O d ô v o d n e n i e 
      

 

                  

                   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 IPKZ                               

a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona,  podľa § 8  ods. 3 , § 8 ods. 6 

zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa  § 68 a § 69 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, 

ktorej súčasťou je predĺţenie platnosti stavebného povolenia a zmena stavby „Turbína 

a pomocné zariadenia“ pred jej dokončením na základe ţiadosti prevádzkovateľa Kosit a.s., 

Rastislavova 98, 043 46 Košice zo dňa 25.11.2010.  

               

                    Predmetom ţiadosti podľa § 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ je zmena 

integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je predĺţenie platnosti stavebného povolenia stavby 

„Turbína a pomocné zariadenia“ podľa § 69 stavebného povolenia a zmena termínu ukončenia 

stavby podľa § 68 stavebného zákona.   
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            Podaním ţiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia, ktorého  

súčasťou je stavebné konanie o predĺţení stavebného povolenia stavby „Turbína a pomocné 

zariadenia“ a zmena termínu dokončenia stavby pred jej dokončením.  

 

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

nebola zmena v činnosti prevádzky, IŢP Košice nevybral správny poplatok podľa Sadzobníka 

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

predpisov, pretoţe pre konanie, ktoré sa netýka zmeny v činnosti prevádzky, nie je v sadzobníku 

správnych poplatkov v  X. časti ţivotné prostredie v poloţke 171  určený správny poplatok.  

 

          Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je 

zmena stavby pred jej dokončením, nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŢP Košice 

v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a v súlade s ustanovením § 61 ods. 2  

stavebného zákona upustil  od niektorých úkonov (zverejnenia na internetovej stránke a úradnej 

tabuli) a  od ústneho pojednávania.  

 

          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 a § 61 ods. 1 a 3 

v spojení s ust. § 68 a § 69 stavebného zákona  upovedomil  účastníkov konania a dotknuté 

orgány o začatí konania listom č. 9896-37270/587/2010/Wit/Z6 zo dňa 15.12.2010, doručeným        

v dňoch 22.12.2010 aţ 28.12.2010.  

          

          IŢP Košice na základe uvedeného  podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ                

a § 61 ods. 3 a ods. 6  stavebného zákona určil účastníkom konania a dotknutým orgánom                       

na vyjadrenie  30 dňovú lehotu, ktorá uplynula dňa 31.01.2011. V priebehu integrovaného 

povoľovania, súčasťou ktorého bolo stavebné konanie o predĺţení platnosti stavebného 

povolenia vydaného IŢP Košice rozhodnutím č. 942-2179/2009/Wit/571070106/Z2 zo dňa  

29.01.2009 pre stavbu „Turbína a pomocné zariadenia“ a zmena termínu dokončenia stavby, 

neboli vznesené ţiadne pripomienky. 

          

          V rámci integrovaného povoľovania boli k predloţenej ţiadosti  zaslané tieto vyjadrenia, 

stanoviská a súhlasy  účastníkov konania a dotknutých orgánov: 

-  Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice, odbor ŠSOO, vyjadrenie č. 2010/03057-2 zo     

dňa  28.12.2010, 

-   Mesto Košice, stanovisko č. A/2011/00922 zo dňa  11.01.2011. 

 

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

č. 245/2003  Z. z. o IPKZ: 

-  stavebné konanie o predĺţení platnosti stavebného povolenia vydaného IŢP Košice 

rozhodnutím č. 942-2179/2009/Wit/571070106/Z2 zo dňa  29.01.2009 pre stavbu „Turbína 

a pomocné zariadenia“ a zmena termínu dokončenia stavby pred jej dokončením. 

                     

          IŢP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloţenej ţiadosti, vyjadrenia 

účastníka konania zistil stav a  zabezpečenie prevádzky z  hľadiska zhodnotenia  celkovej  

úrovne  ochrany  ţivotného 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 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 14 Košice 

 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 

 

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 


