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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, 

 podľa § 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“) 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 § 82 ods. 1 a 5 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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  

č.71/1967 Zb. o správnom konaní“) 

 

povoľuje užívanie  stavby   

 

„Protihlukové zábrany na streche kotolne  v areáli 

Spaľovňa odpadov KOSIT a.s.“ 

 

umiestnenej  na pozemku a v stavbe parcelné číslo (súpisné číslo) 2707 (1018),                                   

v katastrálnom území Barca, pre účely zníženiu hladiny hluku z prevádzky do okolia, 

 

stavebníkovi: 

obchodné meno:        KOSIT a.s. 

sídlo:                          Rastislavova 98, 043 46 Košice 

IČO:                        36 205 214
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v prevádzke: „Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR“ 

 

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby „Protihlukové zábrany na streche 

kotolne v areáli Spaľovňa odpadov KOSIT a.s.“ . 

 

        Podmienky pre užívanie stavby „Protihlukové zábrany na streche kotolne v areáli 

Spaľovňa odpadov KOSIT a.s.“ podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 20 písm. d) 

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.“): 

            

1. Stavebník je  povinný  pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, 

bezpečnostné,   protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia                    

a   podmienky   uvedené     v   rozhodnutí  IŽP   Košice  č.  2067-

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

boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Spaľovňa odpadov - 

TERMOVALORIZÁTOR“. 

 

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

„Protihlukové zábrany na streche kotolne v areáli Spaľovňa odpadov KOSIT a.s.“, bola 

zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom 

konaní. Pri realizácii stavby boli dodržané podmienky stavebného povolenia vydaného IŽP 

Košice rozhodnutím č. 2750-11778/2016/Wit/571070106/Z26-SP zo dňa  18.04.2016.  

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

 

 

IŽP Košice,  ako príslušnému orgánu 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 a ako špeciálnemu stavebnému úradu  podľa § 120 stavebného zákona bol dňa 

19.05.2016 doručený návrh stavebníka KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 

36 205 214 vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia „Protihlukové zábrany na streche 

kotolne v areáli Spaľovňa odpadov KOSIT a.s.“ v prevádzke „Spaľovňa odpadov - 

TERMOVALORIZÁTOR“.  

 

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie  stavby. 

             

Správny poplatok vo výške 60 eur bol uhradený podľa položky č. 62a písm. g) 

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

neskorších predpisov. 
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Uskutočnenie stavby bolo povolené zmenou integrovaného povolenia, ktorého 

súčasťou bolo stavebné povolenie stavby „Protihlukové zábrany na streche kotolne v areáli 

Spaľovňa odpadov  KOSIT a.s.“,  vydanou   IŽP  Košice   rozhodnutím č.   2750-11778/2016/ 

Wit/571070106/Z26-SP zo dňa  18.04.2016. 

           

            IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 80 stavebného 

zákona listom č. 5310-17558/57/2016/Wit/KR-Z26SP zo dňa 02.06.2016 oznámil začatie 

kolaudačného konania stavby „Protihlukové zábrany na streche kotolne v areáli Spaľovňa 

odpadov KOSIT a.s.“  stavebníkovi a dotknutým orgánom a prizval  ich na ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním konané dňa 17.06.2016. Oznámenie bolo 

doručené  v dňoch 06.06.2016 až 15.06.2016. 

 

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

„Protihlukové zábrany na streche kotolne v areáli Spaľovňa odpadov KOSIT a.s.“, bola 

zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom 

konaní. Pri realizácii stavby boli dodržané podmienky stavebného povolenia vydaného IŽP 

Košice rozhodnutím č. 2750-11778/2016/Wit/571070106/Z26-SP zo dňa  18.04.2016.  

 

      V kolaudačnom  konaní  stavby „Protihlukové zábrany na streche kotolne v areáli 

Spaľovňa odpadov KOSIT a.s.“ boli k vydaniu rozhodnutia doručené tieto stanoviská 

a vyjadrenia dotknutých orgánov: 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Košiciach, záväzné stanovisko                            

č. 2016/02759-03/PPL-Cho  zo dňa 26.05.2016, 

- Inšpektorát práce Košice, záväzné stanovisko č. IKO-49-45-2.2/ZS-C22,23-16, 2016/2208 

zo dňa 07.07.2016, 

a nasledovné doklady potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia: 

-  správu o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodnej ochrany, 

-  protokol o odovzdaní a prevzatí diela,  

-  stavebný denník, 

- certifikáty a vyhlásenia parametrom stavebných výrobkov. 

 

            Účastníci konania a  dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety 

k vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby.    

  

Po preskúmaní doložených dokladov a vykonaného kolaudačného konania časti 

stavby, IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba „Protihlukové zábrany na 

streche kotolne v areáli Spaľovňa odpadov KOSIT a.s.“ je ukončená a  schopná bezpečnej 

a nerušenej prevádzky, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

 

 

 



                                                           strana 4 k rozhodnutiu č. 5310-21542/2016/Wit/571070106/KR-Z26SP 

  

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 

                                                                                                             riaditeľka   

 

 

 

 

Doručuje sa: 

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

 

Na vedomie: 

1.  Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, stavebný úrad, Smetanova č. 4, 040 01 Košice 

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

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

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

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

Košice 

5.  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 

Košice 

6 . Ing. Viktor Bauer, Bauer projekčná kancelária, s.r.o., Bencúrová 14, 040 01 Košice  

 


