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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 a podľa § 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“), podľa  § 8  ods. 2 písm. c)  bod 2, 5 a 7  a  § 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 IŽP Košice rozhodnutím č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 v znení 

zmien vydaných IŽP 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,       

č. 8476-33755/2010/Mil/571070106/Z5 zo dňa 10.12.2010, č. 744-2972/2011/Wit//571070106/Z6 

zo dňa 07.02.2011, č. 5-7034/2011/Wit,Haj/571070106/Z7 zo dňa 08.03.2011,  č. 4619-13272/2011/ 

Mil/571070106/Z8 zo dňa 09.05.2011, č. 5836-26201/2011/Haj/571070106/Z9 zo dňa 23.09.2011 

a č. 5973-18032/2012/Wit/571070106/Z11 zo dňa 10.07.2012 (ďalej len „integrované povolenie“), 

ktorým 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 je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. 

o IPKZ: 

a)  v oblasti odpadov 

- o udelenie zmeny súhlasu na zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol daný súhlas podľa 

predchádzajúceho konania, okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach odpadov, podľa § 8 

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

- o udelenie súhlasu na zmenu a  rekonštrukciu 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, 

-  o  udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov  a  

zhodnocovanie odpadov „Prevádzkový poriadok Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR“ 

zo dňa  15.04.2012, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. 

 

 

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1) V časti  II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko -prevádzkové 

podmienky integrovaného povolenia:  

 

- nahrádza sa podmienka  č. 4.7  nasledovným znením: 

 

4.7 Prevádzkovateľ  je  povinný  dodržiavať  „Prevádzkový  poriadok  zariadenia Spaľovňa odpadov 

– TERMOVALORIZÁTOR“ zo dňa 15.04.2012, vypracovaný podľa všeobecne záväzného 

právneho predpisu odpadového hospodárstva, schválený zmenou integrovaného povolenia     

vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 6235-22066/2012/Mil/571070106/Z10 zo dňa 17.08.2012. 

     

- dopĺňa sa podmienka  č. 4.8  v nasledovnom znení: 

 

4.8 Prevádzkovateľ  je  povinný  pred  spaľovaním  odpadov  v  prevádzke,  uvedených  v  bode 2) 

rozhodnutia IŽP Košice č. 6235-22066/2012/Mil/571070106/Z10 zo dňa 17.08.2012 požadovať 

od dodávateľa odpadu resp. pôvodcu odpadu výsledok spaľovacej skúšky týchto odpadov          

so stanovením nasledovných ukazovateľov: bod vznietenia, tepelná hodnota – výhrevnosť, obsah 

halogénov celkovo, obsah síry, obsah vody, obsah popola, obsah ťažkých kovov (Cr, Cd, Hg, Ni, 

Pb, Te, As, Co, Cu a Mn) a obsah PCB a PCT a porovnať ich s  ročnými priemernými hodnotami 

predmetných ukazovateľov stanovených v spaľovaných odpadoch za rok 2011. 

 

2)  Do prílohy č. 1 integrovaného povolenia sa do tabuľky č. 14  „Zoznam druhov odpadov, ktoré 

je prevádzkovateľ oprávnený tepelne upravovať“  dopĺňajú nasledovné druhy odpadov: 
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Kat.č. Druh odpadu Kategória 

04 01 Odpady z kožiarskeho a kožušníckeho priemyslu 

04 01 08 odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach obsahujúca 

chróm) 

O 

17 03 Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky  

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené 17 03 01 O 

17 08 Stavebný materiál na báze sadry  

17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené 17 08 01 O 

19 09 Odpady z úpravy pitnej vody alebo vody na priemyselné použitie 

19 09 05 nasýtené alebo použité iontomeničové živice O 

 

      Integrované povolenie výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva  v platnosti 

v plnom rozsahu.     

  

O d ô v o d n e n i e 

 
         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  a  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 8 ods. 2 

písm. c) bod 2, 5 a 7 a § 8 ods. 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. 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 žiadosti  prevádzkovateľa zo dňa 18.04.2012. K žiadosti bol predložený doklad - 

výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a 

písm. d) splnomocnenie 1. vo výške 165,50 eur.  

 

        Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo správne konanie                  

v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ začaté. 

 

        Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bolo rozšírenie zoznamu druhov 

odpadov  spaľovaných v prevádzke o nasledovné druhy odpadov, zaradené podľa Katalógu odpadov 

pod katalógovými číslami: 04 01 08, 17 03 02, 17 08 02 a 19  09 05, kategórie O – ostatný               

a schválenie prevádzkového poriadku s  názvom „Prevádzkový poriadok Spaľovňa odpadov – 

TERMOVALORIZÁTOR“ zo dňa 15.04.2012, z  dôvodu zapracovania predmetnej zmeny                

do prevádzkového poriadku zariadenia. 

 

        IŽP Košice predmetnú žiadosť 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 účastníkov 

konania a dotknutý orgán štátnej správy o začatí konania listom č. 6235-15463/2012/Mil/Z10 zo dňa 

11.06.2012, ktorý bol doručený v dňoch 14.06.2012  až 15.06.2012. 

 

        Nakoľko predmetom zmeny integrovaného povoľovania nie je zmena v činnosti prevádzky, IŽP 

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.  

         

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

na vyjadrenie účastníkovi konania, dotknutej obci a dotknutému orgánu 30 dňovú lehotu, ktorá 

uplynula dňom 15.07.2012.   
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      V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti zaslané tieto vyjadrenia  

účastníka konania a dotknutého orgánu, v ktorých neboli uplatnené žiadne pripomienky a námety: 

-    Mesto Košice, primátor mesta Košice, stanovisko č. A/2012/15839 zo dňa 02.07.2012, 

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOH, list č. ŠSOH-2012/01353 

    zo dňa  12.07.2012. 

 

Súčasťou vydania zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 8 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. 

o IPKZ konanie: 

-  o udelenie zmeny súhlasu na zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol daný súhlas podľa 

predchádzajúceho konania, okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach odpadov, podľa § 8 

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

- o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukciu 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, 

- o  udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a  

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

 

         IŽP Košice vyhovel žiadosti prevádzkovateľa a rozšíril zoznam druhov odpadov, ktoré je 

prevádzkovateľ oprávnený spaľovať  v  prevádzke za podmienky, že dodávateľ resp. pôvodca spolu 

s dodaním odpadu do prevádzky predloží výsledok spaľovacej skúšky v rozsahu uvedenom v bode 

1) rozhodnutia IŽP Košice č. 6235-22066/2012/Mil/571070106/Z10 zo dňa 17.08.2012. 

 

         IŽP Košice súčasne schválil prevádzkový poriadok zariadenia s  názvom „Prevádzkový 

poriadok zariadenia Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR“ zo dňa 15.04.2012, 

vypracovaný v súlade s ustanoveniami    § 30  ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní 

niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, z  dôvodu jeho zosúladenia 

s  podmienkami rozhodnutia IŽP Košice č. 6235-22066/2012/Mil/571070106/Z10 zo dňa 

17.08.2012. 

 

         IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti zistil, že povolenie 

predmetnej zmeny integrovaného povolenia neovplyvňuje stav celkovej ochrany životného 

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 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 

2.  Mesto Košice, zastúpené primátorom, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

 

Na vedomie: 

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


