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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, 

§ 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 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. 39/2013 Z. z. o IPKZ”), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3, písm. c) bod 4, 

písm. f) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

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, č. 5973-18032/2012/Wit/571070106/Z11 zo dňa 

10.07.2012, č. 6235-22066/2012/Mil/571070106/Z10 zo dňa 17.08.2012, č. 7926-32358/ 

2012/Wit/571070106/Z12 zo dňa 04.12.2012, č. 3417-17664/57/2013/Mil/751070106/Z13 

zo dňa 03.07.2013, č. 4148-98823/2013/Mil/571070106/Z14 zo dňa 18.07.2013, 

č. 4396-20123/2013/Mil/571070106/Z15 zo dňa 13.08.2013, č. 6962-35143/2013/Wit/ 

571070106/ZK16 zo dňa 19.12.2013, č. 6963-34669/2013/Wit,Mil/571070106/ZK17 zo dňa 

19.12.2013, č. 1247-1790/2014/Mil/571070106/Z18 zo dňa 26.01.2015, č. 525-10377/2015/ 

Mil/571070106/Z19 zo dňa 15.04.2015, č. 4217-16631/2015/Mil/571070106/Z20 zo dňa 
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30.06.2015, č. 5549-25918/2015/Val/571070106/Z21 zo dňa 16.09.2015 a č. 7764-38195/ 

2015/Mer,Ber/571070106/Z22-SP zo dňa 15.12.2015 (ďalej len „integrované povolenie“), 

ktorým 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 

 

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

zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je: 

a)  v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd konanie: 

-  o zmenu povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo 

do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

b)  v oblasti odpadov konanie: 

-  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 § 3 ods. 3 

písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

c)  v oblasti ochrany zdravia ľudí konanie: 

-  o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov 

podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 

 

Integrované povolenie pre prevádzku 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“ sa opis prevádzky 

„1.2 Prekládková stanica odpadov“ nahrádza nasledovným znením:  

 

1.2    Prekládková stanica odpadov  

 

Prekládková stanica odpadov (ďalej len „PSO“) o výmere 4 230 m
2
 manipulačnej 

plochy a max. kapacite 18 000 m
3 

uložených odpadov je konštrukčne riešená z betónu, 

ochrannej geotextílie, tesniacej fólie s uloženým monitorovacím systémom tesnosti typu 

„SENZOR“, ochrannej vrstvy geotextílie a podkladového betónu. Spevnená plocha PSO, 

ktorá slúži 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.
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Na manipulačnej ploche PSO sa zhromažďuje, dočasne skladuje a ukladá odpad: 

-  počas bežnej prevádzky drvený odpad získaný podrvením dodaného nadmerného 

objemového odpadu kategórie „O“- ostatný pred jeho spaľovaním alebo balíkovaním, 

-  počas mimoriadnych situácií a prerušení činnosti technologických zariadení slúžiacich 

na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov v prevádzke následkom poruchových 

a havarijných stavov, počas ich pravidelnej údržby a nevyhnutnú dobu po pravidelnej údržbe, 

poruche a havárii na spracovanie skladovaného odpadu alebo jeho odovzdaním oprávnenej 

osobe, 

-  zmesový komunálny odpad pred jeho zhodnotením, upravením resp. zneškodnením,  

-  balíkovaný zmesový komunálny odpad pred jeho zhodnotením, upravením resp. 

zneškodnením, 

-  odpad kategórie „O“- ostatný vytriedený z nadmerného objemového odpadu kategórie 

„O“- ostatný, pred jeho zhodnotením, upravením resp. zneškodnením (pred spaľovaním, 

balíkovaním) alebo odovzdaním osobe oprávnenej podľa všeobecne záväzného právneho 

predpisu odpadového hospodárstva.
 

 

Vytriedené zložky odpadov s obsahom znečisťujúcich látok sú prevádzkovateľom 

zaradené podľa Katalógu odpadov ako nebezpečné odpady, zhromažďované v 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.  

 

2)  V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky 

pre tepelne upravované odpady, suroviny, médiá, energie“ sa podmienka č. 3.7 

nahrádza podmienkami č. 3.7, č. 3.7a, č. 3.7b a č. 3.7c s nasledovným znením:  

 

3.7  Prevádzkovateľ je oprávnený počas mimoriadnych situácií a prerušení činnosti 

technologických zariadení slúžiacich na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov 

v prevádzke následkom poruchových a havarijných stavov, počas ich pravidelnej údržby 

a nevyhnutnú dobu po ich pravidelnej údržbe, poruche a havárii zhromažďovať 

komunálne odpady a odpady kategórie „O“ a manipulovať s nimi na manipulačnej 

ploche PSO (Prekládková stanica odpadov) a vykonávať ich triedenie za dodržania 

podmienok uvedených v bode F.1 časť II. integrovaného povolenia.  

  

3.7a  Doba uloženia každej dodávky zmesového komunálneho odpadu a odpadu vytriedeného 

z veľkoobjemového odpadu kategórie „O“ – ostatný, na manipulačnej ploche PSO 

(Prekládková stanica odpadov) pred jej zhodnotením, upravením resp. zneškodnením 

v období od 15.03. – do 14.10. kalendárneho roka nesmie prekročiť 30 dní odo dňa 

prevzatia do prevádzky. Odpad uložený v období od 15.10. – do 14.03. kalendárneho 

roka je prevádzkovateľ povinný zhodnotiť resp. zneškodniť do 15.04. predmetného 

kalendárneho roka. 

 

3.7b  Doba uloženia drveného odpadu získaného podrvením dodaného nadmerného 

objemového odpadu kategórie „O“- ostatný, a balíkovaného komunálneho odpadu, 
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na manipulačnej ploche PSO (Prekládková stanica odpadov), pred jeho zhodnotením, 

upravením resp. zneškodnením nesmie prekročiť 12 mesiacov. 

 

3.7c  Prevádzkovateľ je povinný pred kolaudáciou stavby „Modernizácia divízie spracovania 

odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov” 

alebo najneskôr do 31.01.2018, požiadať IŽP Košice o prehodnotenie dĺžky doby 

uloženia odpadu pred jeho zhodnotením, upravením resp. zneškodnením. 

 

3)  V časti „II. Podmienky povolenia“ sa do bodu „C. Opatrenia na prevenciu 

znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník“ dopĺňa podmienka 

č. 4 s nasledovným znením:  

 

4.  Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne 2-krát ročne deratizáciu manipulačnej 

plochy PSO (Prekládková stanica odpadov). 

 

4)  V časti „II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na minimalizáciu, zhodnotenie 

a zneškodnenie odpadov, 1. Podmienky pre nakladanie s odpadmi preberanými od 

iných držiteľov“ sa podmienka č. 1.3 nahrádza 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 alebo pred ich 

zneškodnením u osoby oprávnenej podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, skladovať a ukladať na manipulačnej ploche PSO 

(Prekládková stanica odpadov) spôsobom uvedeným v bode B.1.2 časť I. integrovaného 

povolenia za dodržania podmienok uvedených v bode A.3.6, A.3.7, A.4.6 a F.1 časť II. 

integrovaného povolenia. 

 

5)  V časti „II. Podmienky povolenia“ sa do bodu „F. Opatrenia na predchádzanie 

havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa 

situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky“ dopĺňajú podmienky č. 18 

a č. 19 s nasledovným znením:  

 

18.  Ak prevádzkovateľ svojou činnosťou uloženia odpadu pred jeho zhodnotením, 

upravením resp. zneškodnením vykonávanej na manipulačnej ploche PSO (Prekládková 

stanica odpadov) bude ohrozovať zdravie ľudí alebo môže poškodzovať životné 

prostredie, potom je povinný skrátiť dobu uloženia odpadu pred jeho zhodnotením, 

upravením resp. zneškodnením na primeranú dĺžku tak, aby predmetná činnosť 

neohrozovala zdravie ľudí a nemohla poškodzovať životné prostredie. 

  

19.  Ak prevádzkovateľ svojou činnosťou uloženia odpadu pred jeho zhodnotením, 

upravením resp. zneškodnením vykonávanej na manipulačnej ploche PSO (Prekládková 

stanica odpadov) bude obťažovať okolie predmetnej prevádzky neprimeraným hlukom 

alebo neprimeraných zápachom alebo zvýšeným množstvom vyskytujúcich sa 

hlodavcov alebo zvýšeným množstvom vyskytujúcich sa vtákov, potom je 
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prevádzkovateľ povinný zabezpečiť prednostné zhodnotenie resp. zneškodnenie 

predmetného odpadu a vykonať o tom zápis do prevádzkového denníka.  

 

Integrované povolenie s 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, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. 

o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3, písm. c) bod 4, písm. f) bod 3 zákona 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. 

o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia 

vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 2067-25831/2007/Mil/ 571070106 zo dňa 09.08.2007 

v znení neskorších zmien, pre prevádzku „Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR“ 

na základe žiadosti prevádzkovateľa KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice doručenej 

na IŽP Košice dňa 19.08.2015. 

 

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne 

konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.  

 

Prevádzkovateľ KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, listom 

č. 3805/2015 zo dňa 19.08.2015 požiadal IŽP Košice o zníženie správneho poplatku o 50 % 

za podanú žiadosť v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 6697-28806/ 

57/2015/Ber/Z21 zo dňa 06.10.2015 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok 

za podanie žiadosti bol dňa 14.10.2015 zaplatený vo výške 250 eur podľa položky 171a) 

písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona 

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

 

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa 

o  zmenu doby zhromažďovania komunálneho odpadu z dôvodu potreby vytvorenia 

dostatočnej zásoby odpadu pre súbežnú prevádzku linky kotla K1 a linky kotla K2, hlavne 

v zimnom období keď zvoz odpadu je pod úrovňou potrebného množstva pre prevádzku, 

a tiež z toho dôvodu, že linka kotla K1 nemôže zmesový komunálny odpad spracovávať 

(spaľovať) kontinuálne v čase opráv, údržby a poruchy, s ohľadom na kapacitu zásobníka, 

v ktorom je odpad zhromažďovaný. 

  

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti rozhodnutím č. 6000-22826/57/2015/Ber/ 

570190104/Z11 zo dňa 04.08.2015 konanie v predmetnej veci prerušil z dôvodu neúplnosti 

žiadosti a chýbajúceho dokladu potrebného k vydaniu predmetného rozhodnutia.  

 

Prevádzkovateľ dňa 12.01.2016 predložil IŽP Košice prepracovanú žiadosť a chýbajúci 
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doklad potrebný k vydaniu predmetného rozhodnutia v súlade s rozhodnutím o prerušení 

konania č. 6000-22826/57/2015/Ber/570190104/Z11 zo dňa 04.08.2015.  

 

IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná 

o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ 

upustil od ústneho pojednávania a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 2 zákona 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 

IŽP Košice po posúdení žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania KOSIT a.s. Košice, Mestskú časť 

Košice - Barca, Mesto Košice, VVS, a.s. Košice, Slovenský pozemkový fond Bratislava, 

Regionálny odbor Košice, Všeobecnú úverovú banku Bratislava, East Paper, spol. s r.o. 

Košice a dotknuté orgány Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Okresný úrad Košice, odbor 

starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, o začatí konania listom 

č. 6697-4305/57/2016/Ber/Z23 zo dňa 09.02.2016, doručeným v dňoch 15.02.2016 

a 16.02.2016 a dotknutý orgán Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie 

štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, ŠSOH, o začatí konania listom č. 6697-

4305/57/2016/Ber/Z23 zo dňa 01.03.2016, doručeným dňa 04.03.2016. IŽP Košice určil 

lehotu na podanie vyjadrenia 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. 

 

IŽP Košice zároveň listom č. 6697-4305/57/2016/Ber/Z23 zo dňa 09.02.2016 požiadal 

dotknuté obce - Mestskú časť Košice – Barca a Mesto Košice, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 

písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v lehote do troch pracovných dní odo dňa doručenia 

žiadosti po dobu 15 dní zverejnili na svojom webovom sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie 

sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste 

obvyklým spôsobom žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stručné 

zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom 

o prevádzkovateľovi a prevádzke, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa 

za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať 

prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní 

odo dňa zverejnenia výzvy. 

  

Vyššie uvedené údaje boli Mestskou časťou Košice - Barca zverejnené v termíne 

od 16.02.2016 do 02.03.2016. Mestom Košice boli uvedené údaje zverejnené na úradnej 

tabuli a na webovom sídle od 18.02.2016 do 07.03.2016. V lehote do 30 dní odo dňa 

zverejnenia výzvy nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou 

ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti. 

 

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil 

dňa 12.02.2016 na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie 

a kontroly znečisťovania a na úradnej tabuli žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej 

súčasťou je aj stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté 

prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a prevádzke, výzvu zainteresovanej verejnosti 
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na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám 

s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania 

v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy 

nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo 

doručené vyjadrenie verejnosti. 

 

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti zaslané tieto vyjadrenia 

a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov: 

- Mesto Košice, stanovisko č. A/2016/09177-3 zo dňa 26.02.2016, 

- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2016/012012 

zo dňa 22.02.2016, 

- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2016/ 

012076-2 zo dňa 01.03.2016, 

- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP2-2016/ 

016108 zo dňa 15.03.2016. 

 

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia boli vznesené nasledovné pripomienky 

a námety: 

 

1. Mesto Košice v stanovisku č. A/2016/09177-3 zo dňa 26.02.2016 uviedlo, že súhlasí 

s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku podľa návrhu, ktorý je 

uvedený v žiadosti za predpokladu dodržiavania hygienických podmienok a ďalších 

požiadaviek vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov na vylúčenie 

nepriaznivých vplyvov predmetnej činnosti na životné prostredie. V prípade ich preukázania 

(nepriaznivých vplyvov predmetnej činnosti na životné prostredie) zabezpečiť prednostne 

zhodnotenie a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu. 

 

IŽP Košice určil v predmetnom integrovanom povolení podmienky vykonávania činností 

v prevádzke tak, aby boli plnené požiadavky vyplývajúce z platných všeobecne záväzných 

právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia a zároveň pripomienky dotknutého 

orgánu zapracoval do bodu č. 5 tohto rozhodnutia, t. j. do podmienok č. F.18 a č. F.19, časť II. 

integrovaného povolenia. 

 

2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH vo vyjadrení č. OU-KE-OSZP3-2016/ 

012076-2 zo dňa 01.03.2016 uviedol, že navrhovanou činnosťou je opodstatnený dôvod 

vzniku pochybnosti o splnení povinnosti ustanovenej v § 12 ods. 2 zákona o odpadoch, cit.: 

„Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý 

neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie a to tak, aby nedochádzalo k 

a)  riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín 

a živočíchov,  

b)  obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a 
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c)  nepriaznivého vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.“  

Nakoľko je zrejmé, že biologicky rozložiteľný komunálny odpad zhromažďovaný po dobu 

12 mesiacov na ploche prekládkovej stanice odpadov, bude predstavovať riziká vyššie 

uvedené a súčasne dôjde k potencionálnemu nebezpečenstvu šírenia nákaz a k zhoršeniu 

epidemiologickej situácie v danej lokalite. Súčasne navrhovaný stav predstavuje odklon 

od priorít uvedených v § 6 zákona o odpadoch, ktorým bola stanovená hierarchia odpadového 

hospodárstva, konkrétne upozorňuje na § 6 ods. 10 zákona o odpadoch, ktorý danú 

problematiku rieši. 

 

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do bodu č. 5 tohto rozhodnutia, 

t. j. do podmienok č. F.18 a č. F.19, časť II. integrovaného povolenia. 

 

3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠSOH vo vyjadrení č. OU-KE-OSZP2-2016/ 

016108 zo dňa 15.03.2016 uviedol, že súhlasí s navrhovanými zmenami za podmienky, 

že budú dodržané všetky hygienické a zdravotné normy. 

 

IŽP Košice určil v predmetnom integrovanom povolení podmienky vykonávania činností 

v prevádzke tak, aby boli plnené požiadavky vyplývajúce z platných všeobecne záväzných 

právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia a zároveň pripomienku dotknutého 

orgánu zapracoval do bodu č. 5 tohto rozhodnutia, t. j. do podmienok č. F.18 a č. F.19, časť II. 

integrovaného povolenia, t. j. v rámci svojich zákonom stanovených kompetencií. 

 

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania 

nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.  

 

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

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie: 

a)  v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd konanie: 

-  o zmenu povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo 

do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

b)  v oblasti odpadov konanie: 

-  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 § 3 ods. 3 

písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

c)  v oblasti ochrany zdravia ľudí konanie: 

-  o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov 

podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 

IŽP Košice na základe žiadosti prevádzkovateľa o úpravu dĺžky uloženia odpadu pred 

jeho zhodnotením, upravením resp. zneškodnením z dôvodu potreby vytvorenia dostatočnej 

zásoby odpadu pre súbežnú prevádzku linky kotla K1 a linky kotla K2, a z dôvodu 

kontinuálneho spracovania zmesového komunálneho odpadu linky kotla K1 v čase opráv, 

údržby a poruchy, prehodnotil a aktualizoval podmienky integrovaného povolenia v súlade 
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s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení 

účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny 

integrovaného povolenia prevádzky nezhorší stav celkovej ochrany životného prostredia 

podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie:  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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Angelika Theinerová
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Doručuje sa: 

1.  Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice 

2.  Mestská časť Košice - Barca, Abovská 24, 040 79 Košice 

3.  Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

4.  VVS, a.s., Komenského 50, 040 01 Košice  

5.  Slovenský pozemkový fond Bratislava, Regionálny odbor, Letná 27, 043 14 Košice 

6.  Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 

7.  East Paper, spol. s r.o., Rastislavova 98, Košice 

 

Na vedomie: 

1.  Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných 

zložiek ŽP kraja, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice  

2.  Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia, ŠSOH,  Komenského 52, 041 26 Košice 

3.  Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostedia, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice 

4.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice  


