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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 § 84 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 dočasné  užívanie  stavby   

 

„Obnova turboalternátora 6 MW po požiari“ 

 

v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 28.02.2017 

 

umiestnenej  na pozemkoch parcelné číslo (súpisné číslo): 2707 (1018), 2705/8 (1496), 

2705/9 (1497) a 2715 (1052) v katastrálnom území Barca, pre účely výroby elektrickej 

energie, 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 dočasné užívanie stavby ,,Obnova turboalternátora                 

6 MW po požiari“ na skúšobnú prevádzku v termíne do 28.02.2017, ktorá obsahuje 

nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory: 

 

Stavebné objekty: 

SO 001 - Demontáže 

SO 002 - Obnova budovy turboalternátora 

    

   Prevádzkové súbory:      

PS 01 -  Turboalternátor 

PS 02 -  Spojovacie potrubie 

PS 03 -  Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

PS 04 – Systém riadenia MaR 

PS 05 – Elektrická požiarna signalizácia 

 

Uskutočnenie stavby bolo povolené integrovaným povolením, ktorého súčasťou bolo 

stavebné povolenie stavby ,,Obnova turboalternátora  6 MW po požiari“, vydané  IŽP  Košice  

rozhodnutím č.  887-10786/2016/Wit/571070106/Z25-SP   zo dňa  30.03.2016, ktoré dňa 

28.04.2016 nadobudlo právoplatnosť.  

 

        Podmienky pre dočasné užívanie stavby ,,Obnova turboalternátora 6 MW po požiari“ 

v skúšobnej prevádzke v termíne do 28.02.2017  podľa § 82 ods. 4 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 dočasnom užívaní stavby v skúšobnej prevádzke 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“. 

 

2. Stavebník   je   povinný  pred  uvedením  stavby ,,Obnova turboalternátora 6 MW                            

po požiari“ do trvalého užívania predložiť na IŽP Košice návrh pre vydanie kolaudačného 

rozhodnutia stavby ,,Obnova turboalternátora 6 MW po požiari“ s nasledovnými dokladmi:  

a) prílohy určené v § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktoré neboli 

    prevádzkovateľom - stavebníkom predložené v tomto konaní, 

            b) zápis o priebehu a vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavby.  

 

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

,,Obnova turboalternátora 6 MW po požiari“, bola zrealizovaná podľa projektovej 

dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s drobnými odchýlkami, ktoré 
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IŽP Košice, ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 82 ods. 4 stavebného zákona vzal na 

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

Košice rozhodnutím  č. 887-10786/2016/Wit/571070106/Z25-SP   zo dňa  30.03.2016.  

 

 

 

 

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 

26.05.2016 doručený návrh stavebníka KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 

36 205 214 vo veci vydania rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby ,,Obnova turboalternátora  

6 MW po požiari“ v skúšobnej prevádzke v termíne do 30.09.2016 (stavebník dňa 30.09.2016 

požiadal IŽP Košice o zmenu termínu trvania skúšobnej prevádzky a to do 28.02.2017),                      

v prevádzke „Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR“.  

 

Dňom podania návrhu bolo začaté konanie o dočasnom užívaní stavby ,,Obnova 

turboalternátora  6 MW po požiari“ v skúšobnej prevádzke v termíne do 28.02.2017. 

             

Uskutočnenie stavby bolo povolené integrovaným povolením, ktorého súčasťou bolo 

stavebné povolenie stavby ,,Obnova turboalternátora  6 MW po požiari“, vydané  IŽP  Košice  

rozhodnutím č.  887-10786/2016/Wit/571070106/Z25-SP zo dňa 30.03.2016, ktoré dňa 

28.04.2016 nadobudlo právoplatnosť.  

           

           Podľa § 80 v spojení s § 84 stavebného zákona  a § 18 a §21 zákona č. 71/1967 Zb.                  

o správnom konaní IŽP Košice po preskúmaní predloženého návrhu  zo dňa 26.05.2016 

o vydanie dočasného užívania stavby „Obnova turboalternátora 6 MW po požiari“ 

v skúšobnej prevádzke v termíne  do 30.09.2016, listom č. 5311-17559/57/2016/Wit/SkP-

Z25SP zo dňa 02.06.2016 oznámil začatie konania o dočasnom užívaní stavby v skúšobnej 

prevádzke  účastníkom konania,  dotknutým orgánom a ostatným osobám a súčasne 

 k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním na deň 17.06.2016. 

 

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

,,Obnova turboalternátora 6 MW po požiari“, bola zrealizovaná podľa projektovej 

dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s drobnými odchýlkami, ktoré 

IŽP Košice, ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 82 ods. 4 stavebného zákona vzal                       

na vedomie.  Pri realizácii stavby boli dodržané podmienky stavebného povolenia vydaného 

IŽP Košice rozhodnutím  č. 887-10786/2016/Wit/571070106/Z25-SP zo dňa  30.03.2016.  
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    Nakoľko na ústnom konaní neboli predložené doklady a súhlasné záväzné stanoviská 

dotknutých orgánov, ktoré by preukázali, že dočasné užívanie stavby nebude ohrozovať 

verejný záujem, najmä z hľadiska požiarnej ochrany a bezpečnosti práce, IŽP Košice 

rozhodnutím č. 5311-23704/2016/Wit571070106/SkP-ZSP22/PK zo dňa 25.07.2016 konanie 

vo veci rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby ,,Obnova turboalternátora  6 MW po požiari“ 

v skúšobnej prevádzke prerušil a vyzval stavebníka na doloženie dokladov. Stavebník 

predložil IŽP Košice chýbajúce doklady v dňa 21.09.2016,  28.09.2016, 31.08.2016,  

30.09.2016  a  dňa 03.11.2016. 

 

      V  konaní o dočasnom užívaní stavby ,,Obnova turboalternátora  6 MW po požiari“ 

v skúšobnej prevádzke v termíne do 28.02.2017 boli k vydaniu rozhodnutia doručené tieto 

stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov: 

-  Inšpektorát práce Košice, záväzné stanovisko č. IKO-68-45-2.2/ZS-C22,23-16, 2016/12835  

zo dňa 22.09.2016 – súhlasné bez pripomienok, 

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

č. 2016/02758-03/PPL-Cho zo dňa 26.05.2016  -  súhlasné bez pripomienok, 

  -  Okresné riaditeľstvo  Hasičského  a záchranného zboru v Košiciach,  stanovisko č. ORHZ- 

KE3-1409-003/2016 zo dňa 30.09.2016 – súhlasné bez pripomienok,  

 a nasledovné doklady potrebné k vydaniu rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby: 

-  protokol o vytyčovaní stavby, 

-  správy o odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení, 

-  osvedčenia – inšpekčné certifikáty ku konštrukčnej dokumentácii, 

-  správa z odbornej prehliadky a skúšky bleskozvodov, 

-  osvedčenia o skúškach vyhradených technických zariadení, 

-  odborné stanovisko k dokumentácii vyhradených technických zariadení, 

-  stavebný denník, 

-  záznamy z tlakových skúšok, 

- osvedčenie statika stavby Ing. Jána Ganaja o kompletnosti montážnych prác oceľovej nosnej    

konštrukcie, 

-  zápis o odovzdaní a prevzatí stavby,      

-  certifikáty a vyhlásenia parametrom stavebných výrobkov. 

 

            Účastníci konania a  dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety 

k vydaniu rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby ,,Obnova turboalternátora  6 MW po 

požiari“ v skúšobnej prevádzke v termíne do 28.02.2017.    

  

            IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženého návrhu, vyjadrení 

účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného konania o dočasnom užívaní stavby 

,,Obnova turboalternátora  6 MW po požiari“ v skúšobnej prevádzke v termíne do 28.02.2017, 

ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba je schopná bezpečnej a nerušenej skúšobnej 

prevádzky, preto rozhodol tak, ako sa uvádza  vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
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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 prostedia, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice 

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

prírody a vybraných zložiek životného prostedia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice 

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

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

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

vybraných zložiek životného prostredia, ŠSER,  Komenského 52, 041 26 Košice 

  6.   Okresný  úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice 

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

Košice 

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

Košice 

  9.  Inšpektorát práce, pracovisko Košice, Masarykova 10, 95, 040 48 Košice 

10.  Ing. Alexander Lenárt,  ENERGYCO s.r.o., M.R. Štefánika 13, 048 01 Rožňava 

 

 


