SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 4917-22915/2016/Ber/571070106/Z30

Košice 18.07.2016

ROZHODNUTIE
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. c) bod 1 a 4 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
integrované povolenie
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/
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Mil/571070106/Z19 zo dňa 15.04.2015, č. 4217-16631/2015/Mil/571070106/Z20 zo dňa
30.06.2015, č. 5549-25918/2015/Val/571070106/Z21 zo dňa 16.09.2015, č. 7764-38195/
2015/Mer,Ber/571070106/Z22-SP zo dňa 15.12.2015, č. 392-11353/2016/Ber/571070106/Z23
zo dňa 18.04.2016, č. 887-10786/2016/Wit/571070106/Z25-SP zo dňa 30.03.2016, č. 275011778/2016/Wit/571070106/Z26-SP zo dňa 18.04.2016 a č. 3151-14272/2016/Ber/
571070106/Z27 zo dňa 02.05.2016 (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 podľa § 3 ods. 3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je v oblasti odpadov:
- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3
ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 29 ods. 11, 13, 14 zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“), na základe predloženého
Oznámenia o zmene činnosti „Balenie popolčeka zo Spaľovne odpadov – Termovalorizátor
činnosťou D14“, ktorý predložil navrhovateľ KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice,
po ukončení zisťovacieho konania vydal rozhodnutie číslo: OU-KE-OSZP3-2016/017167-3
zo dňa 15.04.2016 (právoplatné dňa 06.05.2016) so záverom, že navrhovaná zmena činnosti,
Balenie popolčeka zo Spaľovne odpadov – Termovalorizátor činnosťou D14, uvedená
v predloženom oznámení o zmene činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA.
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Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:
1)

V časti „I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky“ sa do bodu č. 3 dopĺňa
nová vykonávaná činnosť:

D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13.
2)

V časti „I. Podmienky povolenia, B. Opis opatrení a technických zariadení
na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Tepelná úprava odpadov
spaľovaním“

- sa odsek v opise kotla K1 s textom:
„Popolček zachytený v látkových filtroch a v cyklónových odlučovačoch je uskladnený
a zhutnený v linke na úpravu popolčeka a následne je v prepravných obaloch „big-bag“
prepravovaný na skládku odpadov.“
nahrádza novým odsekom s textom:
„Popolček zachytený v látkových filtroch a v cyklónových odlučovačoch je
uskladňovaný v obaloch „big-bag“, t. j. uložený do obalov činnosťou D14, a následne
prepravovaný za účelom zneškodnenia na príslušnú skládku odpadov.“
- sa odsek v opise kotla K2 s textom:
„Popolček zachytený v látkových filtroch kotla K2 je dopravovaný vzduchotesne
zakapotovanými korčekovými dopravníkmi do uzavretého oceľového sila o objeme 100 m3,
opatreného látkovým filtrom o filtračnej ploche 10 m2 pre odprášenie unikajúcej vzdušniny
s garantovanou výstupnou koncentráciou TZL menej ako 10 mg.m-3. Popolček z vodorovného
ťahu kotla K2 je dopravovaný vzduchotesne zakapotovaným redlerom, do vzduchotesne
zakapotovaného korčekového dopravníka popolčeka od cyklónov, v ktorom sa spoločne
prepravujú do ďalšieho uzavretého oceľového sila o objeme 100 m3 opatreného látkovým
filtrom o filtračnej ploche 10 m2 pre odprášenie unikajúcej vzdušniny s garantovanou
výstupnou koncentráciou TZL menej ako 10 mg.m-3. Popolček zo síl je vypúšťaný
do cisternových vozidiel pomocou vhodného prachotesného systému a odvážaný
na zhodnotenie, resp. zneškodnenie.“
nahrádza novým odsekom s textom:
„Popolček zachytený v látkových filtroch kotla K2 je dopravovaný vzduchotesne
zakapotovanými korčekovými dopravníkmi do uzavretého oceľového sila o objeme 100 m 3,
opatreného látkovým filtrom o filtračnej ploche 10 m2 pre odprášenie unikajúcej vzdušniny
s garantovanou výstupnou koncentráciou TZL menej ako 10 mg.m-3. Popolček z vodorovného
ťahu kotla K2 je dopravovaný vzduchotesne zakapotovaným redlerom, do vzduchotesne
zakapotovaného korčekového dopravníka popolčeka od cyklónov, v ktorom sa spoločne
prepravujú do ďalšieho uzavretého oceľového sila o objeme 100 m3 opatreného látkovým
filtrom o filtračnej ploche 10 m2 pre odprášenie unikajúcej vzdušniny s garantovanou
výstupnou koncentráciou TZL menej ako 10 mg.m-3. Popolček zo síl je buď vypúšťaný
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do cisternových vozidiel pomocou vhodného prachotesného systému a následne je odvážaný
na zhodnotenie, resp. zneškodnenie alebo je dávkovacím zariadením plnený do obalov
„big-bag“, t. j. uložený do obalov činnosťou D14, následne prepravovaných za účelom
zneškodnenia na príslušnú skládku odpadov.“
3)

V časti „I. Podmienky povolenia, B. Opis opatrení a technických zariadení
na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa ruší bod č. 2.1 „Linka
na úpravu popolčeka“.

4)

V časti „I. Podmienky povolenia, B. Opis opatrení a technických zariadení
na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 5. Zaobchádzanie s nebezpečnými
látkami používanými v prevádzke“ sa ruší bod č. 5.5 „Linka na úpravu
popolčeka“.

5)

V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technickoprevádzkové podmienky“ sa ruší časť „Linka na úpravu popolčeka“ spolu
s prislúchajúcimi podmienkami č. 4.9, č. 4.10, č. 4.11, č. 4.12 a č. 4.13.

6)

V časti „II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä
použitím najlepších dostupných techník“ sa dopĺňajú podmienky č. 4, č. 5 a č. 6
s nasledovným znením:

4.

Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať činnosť zneškodnenia odpadov D14 „Uloženie
do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13“ podľa prílohy č. 2
k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
pre zachytené tuhé znečisťujúce látky (TZL) zo zariadenia na čistenie spalín linky kotla
K1 a zo zariadenia na čistenie spalín linky kotla K2, ukladaním popolčeka do „bigbagov“. Takto uložený popolček v „big-bagu“ je prevádzkovateľ povinný odovzdať
na zneškodnenie oprávnenej osobe.

5.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby pri manipulácii s „big-bagmi“, v ktorých sú
uložené zachytené tuhé znečisťujúce látky (TZL) zo zariadenia na čistenie spalín linky
kotla K1 alebo zo zariadenia na čistenie spalín linky kotla K2, nedošlo účinkom
poveternostných vplyvov, najmä vetra a dažďovej vody k úniku prašných odpadov ani
jeho zložiek do okolitého prostredia, t. j. aby bolo zamedzené ohrozeniu zdravia ľudí
a životného prostredia v okolí prevádzky.

6.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obaly „big-bag“, v ktorých sú uložené
zachytené tuhé znečisťujúce látky (TZL) zo zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1,
t. j. „popolček“ zaradený ako odpad kat. č. 19 03 04 - čiastočne stabilizované odpady
označené ako nebezpečné okrem 19 03 08, kategórie „N“ – nebezpečný, boli
uskladnené v prestrešenom uzatvorenom prepravnom kontajneri, alebo inak vhodne
zabezpečenom (prekrytom) kontajneri, ktorý by ich zabezpečoval proti vetru, dažďu
a prívalom dažďovej vody, aby nedošlo účinkom poveternostných vplyvov, najmä vetra
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a dažďovej vody k úniku prašného odpadu ani jeho zložiek do okolitého prostredia, t. j.
aby bolo zamedzené ohrozeniu zdravia ľudí a životného prostredia v okolí prevádzky.
7)

3.1

3.3

V časti „II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na minimalizáciu, zhodnotenie
a zneškodnenie odpadov, 3. Podmienky pre nakladanie s odpadmi z vlastnej
činnosti“
- sa ruší znenie podmienky č. 3.1 a nahrádza sa novým nasledovným znením:
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby zachytené tuhé znečisťujúce látky (TZL)
zo zariadenia na čistenie spalín linky kotla K2, t. j. „popolček“ zaradený ako odpad
kat. č. 19 01 14 - popolček iný ako uvedený v 19 01 13, kategórie „O“ – ostatný, bol
pred skládkovaním buď upravený (stabilizovaný) alebo bol „uložený do ďalších obalov
pred použitím niektorej z činností D1 až D13“ činnosťou zneškodnenia odpadov D14,
za účelom zamedzenia ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia, z dôvodu jeho
nadmernej prašnosti. Ak prevádzkovateľ nebude vykonávať činnosť zneškodnenia
odpadov D14 a nebude oprávnený na vykonávanie úpravy (stabilizácie) predmetného
odpadu, je povinný ho odovzdať iba osobe oprávnenej na vykonávanie úpravy odpadu
podľa osobitných predpisov.
- sa dopĺňa nová podmienka č. 3.3 s nasledovným znením:
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby zachytené tuhé znečisťujúce látky (TZL)
zo zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1, t. j. „popolček“ zaradený ako odpad
kat. č. 19 03 04 - čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem
19 03 08, kategórie „N“ – nebezpečný, bol „uložený do ďalších obalov pred použitím
niektorej z činností D1 až D13“ činnosťou zneškodnenia odpadov D14, za účelom
zamedzenia ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia, z dôvodu jeho nadmernej
prašnosti. Prevádzkovateľ je následne povinný odovzdať ho iba osobe oprávnenej
na zneškodnenie predmetného odpadu podľa osobitných predpisov.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva
v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie
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. c) bod 1 a 4 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
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zmien, pre prevádzku „Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR“ na základe žiadosti
prevádzkovateľa KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice doručenej na IŽP Košice dňa
10.05.2016.
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.
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa
o oprávnenie na vykonávanie činnosti zneškodnenia odpadov D14 „Uloženie do ďalších
obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13“ podľa prílohy č. 2 k zákonu
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež „zákon
o odpadoch“) pre zachytené tuhé znečisťujúce látky (TZL) zo zariadenia na čistenie spalín
linky kotla K1 a alternatívne linky kotla K2 a to ukladaním popolčeka do „big-bagov“, čo je
podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti odpadov konanie o udelenie súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového
poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná
o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 11 ods. 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
upustil od ústneho pojednávania a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 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 a dotknutý orgán Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia
kraja, ŠSOH, o začatí konania listom č. 4917-18012/57/2016/Ber/Z30 zo dňa 07.06.2016,
doručeným dňa 13.06.2016. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa
doručenia oznámenia.
V rámci integrovaného povoľovania bolo k predloženej žiadosti zaslané nasledovné
stanovisko účastníka konania a vyjadrenie dotknutého orgánu:
- Mesto Košice, stanovisko č. A/2016/15484-2 zo dňa 01.07.2016,
- 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/
028122 zo dňa 16.06.2016.
K vydaniu zmeny integrovaného povolenia boli vznesené nasledovné pripomienky
a námety:
1. Mesto Košice v stanovisku č. A/2016/15484-2 zo dňa 01.07.2016 uviedlo, že súhlasí
s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku podľa návrhu zmeny
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uvedenej v žiadosti a za podmienky plnenia požiadaviek vyplývajúcich z platných
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.
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.
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠSOH, vo vyjadrení č. OU-KEOSZP2-2016/028122 zo dňa 16.06.2016 uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny
integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku za dodržania nasledujúcich podmienok,
kedy prevádzkovateľ pri nakladaní s nebezpečným odpadom kat. č. 19 03 04 činnosťou
D14:
a) zabezpečí ochranu obalov, v ktorých bude vznikajúci odpad hromadený pred účinkom
poveternostných vplyvov, najmä vetra a dažďovej vody tak, aby nedošlo k úniku
odpadu ani jeho zložiek do okolitého prostredia a ich riadne označenie,
b) zabezpečí zhromažďovaný odpad pred jeho znehodnotením alebo odcudzením,
c) v prípade potreby požiada o vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona
o odpadoch na prepravu nebezpečného odpadu kat. č. 19 03 04 presahujúcu územný
obvod Okresného úradu Košice a územie kraja, resp. o zmenu (doplnenie) existujúceho
súhlasu o uvedený druh nebezpečného odpadu,
d) v prípade potreby požiada o vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona
o odpadoch na zhromažďovanie nebezpečného odpadu kat. č. 19 03 04 u pôvodcu
odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona tohto odpadu.
IŽP Košice zapracoval pripomienku uvedenú v bode a) do podmienky č. 6 tohto rozhodnutia,
resp. do podmienok č. C.5 a č. C.6 časť II integrovaného povolenia, označenie odpadov je
už zapracované v podmienkach č. D.2.4 a č. D.2.6 časť II integrovaného povolenia,
pripomienka uvedená v bode b) je už zapracovaná podmienky č. D.2.3 časť II integrovaného
povolenia, pripomienky uvedené v bode c) a d) sa týkajú konaní, ktoré nie sú súčasťou
integrovaného povoľovania. Konania uvedené v bode c) a d) sú pre prevádzkovateľa záväzné
bez toho, aby to bolo uvedené v integrovanom povolení.
Ostatní účastníci konania nevzniesli pripomienky alebo námety k predmetnému
konaniu.
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo v oblasti odpadov konanie:
- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3
ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
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IŽP Košice vyhovel žiadosti prevádzkovateľa o udelenie súhlasu na vykonávanie
činnosti zneškodnenia odpadov D14 „Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej
z činností D1 až D13“ podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pre zachytené tuhé znečisťujúce látky (TZL) zo zariadenia
na čistenie spalín linky kotla K1 a zo zariadenia na čistenie spalín linky kotla K2 a to
ukladaním popolčeka do „big-bagov“. Takto uložený popolček v „big-bagu“ je
prevádzkovateľ povinný odovzdať na zneškodnenie oprávnenej osobe.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia
dotknutého orgánu 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
riaditeľka

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
Na vedomie:
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
zložiek ŽP kraja, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice

