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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, §  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 § 120 zákona                     

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších  predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) ako špeciálny stavebný úrad, podľa              

§ 82 ods. 1 a 4 stavebného zákona, § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR                             

č. 453/2000 Z. z.“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)    

 

 

povoľuje užívanie  

 

 

   stavby „Rozpúšťacia stanica močoviny pre SNCR oxidov dusíka na Spaľovni odpadov 

KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“, umiestnenej v stavebnom objekte na  pozemku parcelné                      

č. 2707, súpisné č. 1018, v katastrálnom území Košice – Barca,  pre zabezpečenie rozpúšťania 

kryštalickej močoviny na vodný roztok slúžiaci na seliktívnu nekatalytickú redukciu oxidov 

dusíka vznikajúcich pri spaľovaní odpadov v kotloch spaľovne odpadov,  pre stavebníka: 

 

obchodné meno:     KOSIT a.s.  

sídlo:                       Rastislavova 98, 043 46 Košice  

IČO:                         36 205 214 



                                                                           strana 2 k rozhodnutiu č. 5834-19408/2011/Wit/571070106/K1 

  

            Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby „Rozpúšťacia stanica močoviny pre 

SNCR oxidov dusíka na Spaľovni odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“ podľa  

projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní stavby, ktorá obsahuje nasledujúce 

prevádzkové súbory: 

 

Prevádzkové  súbory: 

PS 01   Rozpúšťacia stanica močoviny 

PS 02   Prevádzkový rozvod silnoprúdu   

 

             Podmienka pre užívanie stavby „Rozpúšťacia stanica močoviny pre SNCR oxidov 

dusíka na Spaľovni odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“ podľa § 82 ods. 3 stavebného 

zákona: 

 

-  Stavebník  je  povinný  pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, 

    protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené  

    v integrovanom  povolení  vydanom  rozhodnutím  IŽP  Košice  č.  2067- 

    25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 v znení neskorších zmien, v ktorých boli  

    určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Spaľovňa odpadov -  

    TERMOVALORIZÁTOR“. 

 

         Pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba 

„Rozpúšťacia stanica močoviny pre SNCR oxidov dusíka na Spaľovni odpadov KOSIT 

a.s., Kokšov – Bakša“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným 

úradom v stavebnom konaní stavby.  

 

Odôvodnenie  
         

 

          Dňa  19.05.2011 bol na IŽP Košice doručený návrh stavebníka KOSIT a.s., Rastislavova 

98, 043 46 Košice o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Rozpúšťacia stanica 

močoviny pre SNCR oxidov dusíka na Spaľovni odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“, 

umiestnenej na pozemku parcelné  číslo 1840/14,  katastrálne územie Slavošovce, ktorej 

realizácia bola povolená zmenou integrovaného povolenia vydanou IŽP Košice rozhodnutím                  

č. 5-7034/2011/Wit,Haj/5710106/Z7 zo dňa 08.03.2011, ktorého súčasťou bolo stavebné 

povolenie stavby „Rozpúšťacia stanica močoviny pre SNCR oxidov dusíka na Spaľovni 

odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“.  

  

          Správny poplatok vo výške 16,5 eura bol uhradený kolkovou známkou podľa položky                      

č. 62a Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov. 

 

            Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie stavby. 

 

          K návrhu o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby boli predložené nasledovné 

doklady stanovené v § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona: 

- projektová dokumentácia stavby „Rozpúšťacia stanica močoviny pre SNCR oxidov dusíka 

na Spaľovni odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“ overená stavebným úradom 

v stavebnom konaní stavby, 
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  -  vyhlásenia o zhode technologického zariadenia č. 1459, 12062009 a 1458, 

 -   montážny denník, 

 -  protokol č. 2011-RO/134 zo dňa 23.06.2011,  

 -  správy o odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení,  

- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach                    

    č. 2011/02902-02/241/PPL-Hi zo dňa 14.06.2011, 

-  stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, č. ORHZ- 

    KEI-56-005/2011 zo dňa 16.06.2011, 

-  záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. 1851/2011, IKO-44-05-2.2/ZS-C22-11 zo  

    dňa 22.06.2011. 

 

IŽP Košice po preskúmaní predloženého návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia  

stavby a priložených dokladov, v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona a § 33 ods. 2 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznámil listom č. 5834-15936/57/2011/Wit/K1 zo 

dňa 30.05.2011 začatie kolaudačného konania  stavby účastníkovi konania a dotknutým 

orgánom, doručeným dňa 03.06.2011 a dňa 06.06.2011. K prerokovaniu predloženého návrhu 

IŽP Košice nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 16.06.2011, na 

ktorom bola podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní daná prítomným možnosť vyjadriť sa k prerokovávanej veci.  

 

Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu 

kolaudačného rozhodnutia stavby „Rozpúšťacia stanica močoviny pre SNCR oxidov dusíka 

na Spaľovni odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“. 

 

            V kolaudačnom konaní stavby bolo zistené, že stavba „Rozpúšťacia stanica močoviny 

pre SNCR oxidov dusíka na Spaľovni odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“ bola 

zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní  

stavby.  
 

Po preskúmaní doložených dokladov a vykonaného kolaudačného konania  IŽP Košice 

ako špeciálny stavebný úrad zistil, že  stavba „Rozpúšťacia stanica močoviny pre SNCR 

oxidov dusíka na Spaľovni odpadov KOSIT a.s., Kokšov – Bakša“ je  ukončená a je 

schopná bezpečnej a nerušenej prevádzky.  

 

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je 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 
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Doručuje sa:  

  1.  KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice 

 

Na vedomie: 

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

  2.  Okresné riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru v Košiciach,  

       Požiarnická 4, 040 01 Košice 

  3.  Obvodný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 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.  Mesto Košice, stavebný úrad, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, 040 01 Košice 

  7.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20  Košice 

  8.  Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice 

 

 


