SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 6303-28396/2018/Mer/571070106/SkP-Z22/2

Košice 05.09.2018

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,
podľa 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 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 84 stavebného zákona, na základe
konania vykonaného podľa stavebného zákona 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
„Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky K1“
umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo): 2707 (1018),
2705/1, 2705/2 (1241), 2705/3 (1242), 2705/4 (1243), 2705/5 (1244), 2705/6, 2715 (1052),
2705/10 (1498), 2705/11 (1499), 2705/15 (1502), 2705/18 (1505), 2705/19 (1506)
a 2714 (1507) v katastrálnom území Barca, na skúšobnú prevádzku v lehote do 30.06.2019,
na účely zníženia celkových emisií znečisťujúcich látok v odpadových plynoch vznikajúcich
pri energetickom využití odpadu na linke K1, v súlade s odporúčaniami referenčného
dokumentu o najlepších dostupných technológiách spaľovania odpadov z júla 2005,
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stavebníkovi:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:

KOSIT a.s.
Rastislavova 98, 043 46 Košice
36 205 214

v prevádzke „Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR“.
Týmto rozhodnutím sa povoľuje dočasné užívanie stavby „Rekonštrukcia zariadenia
na čistenie spalín linky kotla K1“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 30.06.2019
v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:
Stavebné objekty:
SO 01 - Búracie práce
SO 02 - Základové konštrukcie
SO 02.1 - Základové konštrukcie
SO 02.2 - Obslužné objekty
SO 02.2.1 – Kompresorovňa
SO 02.2.2 – Elektrorozvodňa
SO 02.2.3 – Objekt prípravy BICAR (Na HCO3)
SO 03 - Spevnené plochy a úprava terénu
SO 04 - Kanalizácia
Prevádzkové súbory:
PS 01 - Demontáže a preložky
PS 02 - Čistenie spalín
PS 03 - Elektro, MaR a AMS a EPS
Podmienky na dočasné užívanie stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín
linky kotla K1“ na skúšobnú prevádzku podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona
a § 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.“):
1. Stavebník je oprávnený dočasne užívať stavbu „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín
linky kotla K1“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 30.06.2019.
2. Stavebník je povinný pri dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku dodržiavať
všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného
prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom rozhodnutím
IŽP Košice č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 v znení platných
zmien, ktorými boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Spaľovňa
odpadov - TERMOVALORIZÁTOR“.
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3. Stavebník je oprávnený pri dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku v súlade
s podmienkami určenými v integrovanom povolení na vykonávanie činností v prevádzke
„Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR“ používať ďalšie sorpčné suroviny
zvyšujúce účinnosť suchej sorpcie čistenia spalín napr. zeolit.
4. Stavebník je povinný v súlade so záväzným stanoviskom Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Košiciach na kolaudáciu predmetnej stavby
č. 2017/06145-03/PPL-Cho zo dňa 08.11.2017 podľa § 52 ods. 1 písm. b) v spojení
s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov predložiť
orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie návrh na uvedenie stavby do prevádzky.
5. Stavebník, ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „zdroj“),
je povinný podľa záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti
o ŽP, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO
(ďalej len „Okresný úrad Košice, OSŽP, ŠSOO“) č. OU-KE-OSZP3-2018/036094 zo dňa
02.08.2018 v spojení so stanoviskom č. OU-KE-OSZP3-2018/006125 zo dňa 11.01.2018,
ktorým bol udelený súhlas na užívanie zdroja, počas skúšobnej prevádzky dodržať
nasledovné podmienky:
a) akékoľvek zmeny v rámci skúšobnej prevádzky zdroja, vrátane zmien vyplývajúcich
z podmienok súhlasu bezodkladne oznámiť Okresnému úradu Košice, OSŽP, ŠSOO,
ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia,
b) pred ukončením skúšobnej prevádzky požiadať Okresný úrad Košice, OSŽP, ŠSOO
o vydanie súhlasu na trvalé užívanie zdroja podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,
c) k žiadosti o vydanie súhlasu na uvedenie zdroja do trvalej prevádzky doložiť návrh
postupu výpočtu množstva znečisťujúcich látok zo zdroja spolu so žiadosťou
o schválenie tohto postupu podľa platnej legislatívy; v prípade, že schválený postup
ostáva nezmenený, je potrebné zaslať toto oznámenie spolu so žiadosťou o uvedenie
zdroja do trvalej prevádzky.
6. Stavebník je povinný pri uvedení stavby do trvalého užívania preukázať splnenie
podmienok uvedených v záväznom stanovisku Okresného úradu Košice, OSŽP, ŠSOO“
č. OU-KE-OSZP3-2018/006125 zo dňa 11.01.2018, že:
a) po inštalácii zariadenia bolo vykonané prvé diskontinuálne oprávnené emisné
meranie a správa z tohto merania bola doručená na Okresný úrad Košice, OSŽP,
ŠSOO najneskôr so žiadosťou o súhlas na trvalé užívanie zdroja,
b) termín konania oprávneného merania a termín konania funkčnej skúšky bol
oznámený Okresnému úradu Košice, OSŽP, ŠSOO a IŽP Košice.
7. Stavebník je povinný pred uvedením stavby do trvalého užívania predložiť
na IŽP Košice návrh na kolaudáciu predmetnej stavby obsahujúci údaje podľa
§ 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
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8. Stavebník je povinný s návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia na IŽP Košice
predložiť:
a) prílohy v súlade s ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktoré
neboli stavebníkom predložené v tomto konaní napr. geometrický plán a porealizačné
zameranie stavby,
b) zápis o priebehu a vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavby a ďalšie doklady uvedené
v bode č. 29 rozhodnutia IŽP Košice č. 7764-38195/2015/Mer,Ber/571070106/Z22-SP,
c) doklad o odstránení drobných nedostatkov uvedených v súpise zrejmých vád
a nedorobkov protokolu o odovzdaní a prevzatí diela č. 31012018 zo dňa 31.01.2018,
d) vyhodnotenie splnenia podmienok uvedených v bodoch č. 1 až č. 5 rozhodnutia
IŽP
Košice č. 1269-2736/2018/Mer/571070106/SkP-Z22 zo dňa 31.01.2018
a vyhodnotenie splnenia podmienok uvedených v bodoch č. 1 až č. 6 tohto rozhodnutia.
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu konania
o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku bolo zistené, že na stavbe
„Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ neboli vykonané žiadne zmeny
a počas skúšobnej prevádzky stavby od 01.02.2018 bola vykonaná úplná oprávnená inšpekcia
zhody AMS - oprávnenou osobou, diskontinuálne oprávnené merania vybraných
znečisťujúcich látok a priebežne odstraňované drobné nedostatky vyplývajúce zo súpisu
zrejmých vád a nedorobkov protokolu o odovzdaní a prevzatí diela č. 31012018 zo dňa
31.01.2018.

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, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods.1 stavebného zákona, podľa § 84 stavebného
zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva povolenie na dočasné užívanie stavby „Rekonštrukcia zariadenia
na čistenie spalín linky kotla K1“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 30.06.2019,
v prevádzke „Spaľovňa
odpadov - TERMOVALORIZÁTOR“, na základe žiadosti
stavebníka KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, doručenej
IŽP Košice dňa 14.06.2018 a doplnenej dňa 04.07.2018.
Stavebník predloženou žiadosťou požiadal IŽP Košice o zmenu termínu dočasného
užívania predmetnej stavby na skúšobnú prevádzku v lehote do 30.06.2019, nakoľko na linke
kotla K1 bude počas vykonávania skúšobnej prevádzky stavby vykonaná mimoriadna údržba
a v rámci skúšobnej prevádzky stavby navrhol aj rozšírenie druhov používaných surovín
pre účely suchej sorpcie v zariadení na čistenie spalín, ktoré zvyšujú účinnosť suchej sorpcie
čistenia spalín, o ďalšie sorpčné suroviny napr. zeolit.
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Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o povolení dočasného užívania stavby
na skúšobnú prevádzku v lehote do 30.06.2019.
Správny poplatok vo výške 660 eur bol uhradený podľa položky č. 62a pís. g)
Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov dňa 09.07.2018.
Stavba „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ je umiestnená
na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo): 2707 (1018), 2705/1,
2705/2 (1241), 2705/3 (1242), 2705/4 (1243), 2705/5 (1244), 2705/6, 2715 (1052), 2705/10
(1498), 2705/11 (1499), 2705/15 (1502), 2705/18 (1505), 2705/19 (1506) a 2714 (1507)
v katastrálnom území Barca.
Uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ bolo
povolené rozhodnutím IŽP Košice č. 7764-38195/2015/Mer,Ber/571070106/Z22-SP zo dňa
15.12.2015 a zmena stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“
pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím IŽP Košice č. 6421-29452/2017/Mer,Ber/
571070106/Z36-SP zo dňa 17.10.2017. Dočasné užívanie stavby „Rekonštrukcia zariadenia
na čistenie spalín linky kotla K1“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2018 bolo
povolené IŽP Košice rozhodnutím č. 1269-2736/2018/Mer/571070106/SkP-Z22 zo dňa
31.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.02.2018.
IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti podľa § 80 v spojení s § 84 stavebného
zákona a § 18 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní listom č. 630322721/57/2018/Mer/SkP-Z22 zo dňa 09.07.2018 oznámil začatie konania účastníkovi
konania, obci, dotknutým orgánom a ostatným osobám a súčasne k prerokovaniu predloženej
žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 24.07.2018,
na ktorom bola podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní daná prítomným možnosť vyjadriť sa k prerokovávanej veci.
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 24.07.2018
bola prerokovaná žiadosť stavebníka o povolenie dočasného užívania stavby „Rekonštrukcia
zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 30.06.2019
vrátane rozšírenia druhov používaných surovín pre účely suchej sorpcie v zariadení
na čistenie spalín aj o ďalšie sorpčné suroviny napr. zeolit.
K vydaniu povolenia na dočasné užívanie stavby „Rekonštrukcia zariadenia
na čistenie spalín linky kotla K1“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 30.06.2019 a v priebehu
konania boli IŽP Košice predložené a doručené nasledovné doklady a stanoviská účastníka
konania a dotknutých orgánov:
- vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky stavby zo dňa 23.07.2018,
- prehlásenia projektanta stavby zo dňa 01.08.2018,
- prehlásenia zhotoviteľa stavby č. L – 1808301, RD/1016 zo dňa 21.08.2018,
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- súhlas Okresného úradu Košice, OSŽP, ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2018/036094 zo dňa
02.08.2018,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. IKO-43-27-2.1/ZS-C22,23-18, 2018/10177
zo dňa 06.08.2018.
V priebehu konania o povolení dočasného užívania stavby „Rekonštrukcia zariadenia
na čistenie spalín linky kotla K1“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 30.06.2019 účastník
konania, dotknuté orgány ani ostatné osoby nevzniesli žiadne pripomienky a námety.
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu konania o povolení
dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku bolo zistené, že na stavbe „Rekonštrukcia
zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ neboli vykonané žiadne zmeny. Počas skúšobnej
prevádzky stavby od 01.02.2018 bola vykonaná úplná oprávnená inšpekcia zhody AMS oprávnenou osobou, diskontinuálne oprávnené merania vybraných znečisťujúcich látok
a priebežne odstraňované drobné nedostatky vyplývajúce zo súpisu zrejmých vád
a nedorobkov protokolu o odovzdaní a prevzatí diela č. 31012018 zo dňa 31.01.2018.
IŽP Košice pripomienky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Košiciach vyplývajúce zo záväzného stanoviska č. 2017/06145-03/PPL-Cho zo dňa
08.11.2017 a pripomienky Okresného úradu Košice, OSŽP, ŠSOO vyplývajúce zo záväzného
stanoviska č. OU-KE-OSZP3-2018/006125 zo dňa 11.01.2018 súvisiace s uvedením stavby
„Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ do trvalého užívania, ktoré boli
stavebníkom predložené IŽP Košice k žiadosti o povolenie dočasného užívania stavby
na skúšobnú prevádzku zo dňa 03.11.2017, zapracoval do podmienok č. 4, č. 5 a č. 6 tohto
rozhodnutia.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia
účastníka konania, stanovísk dotknutých orgánov a ostatných osôb a vykonanom konaní zistil,
že stavba „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ je stavebno-technicky
ukončená a schopná bezpečného a nerušeného užívania, preto rozhodol tak, ako sa uvádza
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
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
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Doručuje sa:
Účastník konania:
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
Na vedomie:
Obec, dotknuté orgány a ostatné osoby:
1. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 24, 040 79 Košice
2. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
3. Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, stavebný úrad, Smetanova č. 4, 040 01 Košice
4. Mesto Košice, orgán územného plánovania, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostedia, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostedia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
zložiek životného prostredia kraja, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
9. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
10. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01
Košice
13. Ing. Ladislav Hnidiak, Enviroline s.r.o., Františkánska 5, 040 01 Košice
14. Ing. Alexander Lenárt, ENERGYCO s.r.o., M.R.Štefánika 13, 048 01 Rožňava

