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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. c) bod 6 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 
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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 

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. 887-10786/2016/Wit/571070106/ 

Z25-SP zo dňa 30.03.2016, č. 392-11353/2016/Ber/571070106/Z23 zo dňa 18.04.2016, 

č. 2750-11778/2016/Wit/571070106/Z26-SP zo dňa 18.04.2016, č. 3151-14272/2016/ 

Ber/571070106/Z27 zo dňa 02.05.2016, č. 5972-21959/27/2016/Šop zo dňa 11.07.2016, 

č. 5310-21542/2016/Wit/571070106/KR-ZSP-26 zo dňa 15.07.2016, č. 4917-22915/2016/ 

Ber/571070106/Z30 zo dňa 18.07.2016, č. 4986-14313/2016/Wit,Ber/571070106/Z28-SP 

zo dňa 04.11.2016, č. 5034-23042/2016/Ber/571070106/Z31 zo dňa 19.07.2016, č.  8031-

39686/2016/Ber/571070106/Z34 zo dňa 13.12.2016 a č. 1144-14288/2017/Ber/571070106 

/Z35 zo dňa 05.05.2017 (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 je podľa § 3 ods. 3 zákona 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti odpadov udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými 

odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, 

ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom 

ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných 

odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod 

okresného úradu a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja 

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 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 pôvodné znenie opisu 

prevádzky „6. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi“ nahrádza nasledovným 

novým znením:  

 

6.  Nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

     

Nebezpečné odpady v prevádzke vznikajú v rámci technologického procesu výroby                      

a pri vykonávaní pravidelnej údržby a odstraňovaní porúch strojných a  technologických 
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zariadení. Nebezpečné odpady z technologického procesu výroby sú skladované tak, ako je 

uvedené v  tabuľkách č. 21, 22 a 23, príloha č. 2 integrovaného povolenia. Nebezpečné 

odpady, ktoré vznikajú prevádzkovateľovi pri vykonávaní pravidelnej údržby a odstraňovaní 

porúch strojných a technologických zariadení sú zhromažďované oddelene od ostatných 

odpadov na zberných miestach v prevádzke, uložené v nepriepustných sudoch alebo 

kontajneroch, označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu v Sklade olejov 

na prevádzke Spaľovňa odpadov a v Sklade nebezpečných  odpadov na prevádzke Divízia 

spracovania odpadov (pôvodný názov „Stredisko triedenia odpadov“) prevádzkovateľa 

KOSIT  a.s.  

Divízia spracovania odpadov (pôvodný názov „Stredisko triedenia odpadov“) nie je 

predmetom tohto integrovaného povolenia.   

            

Sklad olejov na prevádzke Spaľovňa odpadov je popísaný v časti B.5.1 časť I. tohto 

rozhodnutia. Sklad nebezpečných odpadov je murovaný zastrešený objekt, s vnútornou 

betónovou plochou 48,72 m2, ktorá je opatrená náterom Chesterton, odolným voči 

chemickým vplyvom a  ropným látkam, s vyspádovaním od okrajov do stredu tvoriacim 

bezodtokovú záchytnú vaňu o objeme väčšom ako 0,2 m3. 

 

2)  V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky 

pre spaľovanie odpadov v kotloch K1 a K2“ sa pôvodné znenie podmienky č. 6.2 

nahrádza nasledovným novým znením:  

 

6.2  Prevádzkovateľ je oprávnený v kotloch K1 a K2 tepelne upravovať a energeticky 

zhodnocovať odpady, zaradené podľa Katalógu odpadov pod katalógovými číslami, 

uvedenými v tabuľke č. 20 príloha č. 1 integrovaného povolenia. 

 

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

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

od iných držiteľov“ sa pôvodné znenie podmienky č. 1.3 nahrádza nasledovným 

novým znením:  

 

1.3  Prevádzkovateľ je oprávnený odpady kategórie „O“- ostatný, uvedené v tabuľke č. 20 

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. 

 

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

a zneškodnenie odpadov, 2. Podmienky na nakladanie s nebezpečnými odpadmi“ 

sa pôvodné znenie podmienok č. 2.1 a č. 2.2 nahrádza nasledovným novým znením:  

 

2.1  Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi 
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zaradenými podľa Katalógu odpadov, uvedenými v  prílohe č. 2 integrovaného 

povolenia, v tabuľke č. 21, č. 22 a č. 23, ktoré spočíva v ich preprave v územnom 

obvode Košice - mesto.  

 

2.2  Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (ktoré spočíva v ich preprave 

v územnom obvode Košice – mesto) uvedenými v prílohe č. 2 integrovaného povolenia, 

v tabuľke č. 21, č. 22 a č. 23, sa udeľuje do 30.09.2020. Prevádzkovateľ je povinný 

v lehote 3 mesiace pred ukončením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými 

odpadmi, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, požiadať IŽP Košice 

o predĺženie jeho platnosti. 

 

5)  Do časti „II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na minimalizáciu, zhodnotenie 

a zneškodnenie odpadov, 2. Podmienky na nakladanie s nebezpečnými odpadmi“ 

sa dopĺňa nová podmienka č. 2.18 s nasledovným znením:  

 

2.18  Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený zhromažďovať vyprodukované 

nebezpečné odpady len v súlade so súhlasom udeleným vo vydanom platnom 

rozhodnutí príslušného Okresného úradu podľa všeobecne záväzného právneho 

predpisu odpadového hospodárstva. 

 

6)  V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať 

do informačného systému, 2. Kontrola vôd, 2.2 Kontrola vypúšťaných vôd 

z povrchového odtoku“ sa pôvodné znenie podmienky č. 2.1.2 nahrádza 

nasledovným novým znením: 

 

2.2.2  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických 

rozborov vypúšťaných vôd z povrchového odtoku tak, ako je to uvedené v tabuľke 

č. 19. 

 

Tabuľka č. 19 

Zdroj emisií:    Vody z povrchového odtoku  

Miesto odberu:  posledná kanalizačná šachta – Venturiho žľab    

Ukazovateľ znečistenia Frekvencia  
Podmienky 

merania 

Metóda 

analýzy/Technika 

Nerozpustené látky            

                                          NL 
1 x za rok        1),  2)  3) 

Nepolárne extrahovateľné látky          

(UV,IČ)                             NEL 
1 x za rok       1), 2) 3) 

Reakcia vody             

                                          pH 
1 x za rok        1), 2) 3) 

Rozpustené látky sušené               

pri 105 ºC                          RL105 ºC 
1 x za rok        1), 2) 3) 

Rozpustené látky po žíhaní                         

                                           RL550 ºC 
1 x za rok        1), 2) 3) 

1)  Merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom 

2)  Bodová vzorka 



strana 5 k rozhodnutiu č. 6632-30213/2017/Ber/571070106/Z37 

  

3)  Odporúčané metódy pre stanovenie jednotlivých ukazovateľov znečistenia vo vodách musia byť použité 

v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky 

na dosiahnutie dobrého stavu vôd 

 

7)  V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať 

do informačného systému, 8. Podávanie správ“ sa pôvodné znenie podmienok 

č. 8.6, č. 8.7 a č. 8.8 nahrádza nasledovným novým znením: 

 

8.6  Prevádzkovateľ je povinný podávať Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie 

odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového 

hospodárstva za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice a príslušný Okresný úrad 

do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka. 

 

8.7  Prevádzkovateľ je povinný podávať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním 

v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva 

za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice a príslušný Okresný úrad do 28. februára 

nasledujúceho kalendárneho roka. 

 

8.8  Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje, 

informácie v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu o kontrole znečisťovania 

životného prostredia a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať 

do 31. marca do národného registra znečisťovania. 

 

8)  V časti „Príloha č. 1“ integrovaného povolenia sa mení pôvodný názov tabuľky 

č. 14 na nový názov v znení: „Tabuľka č. 20 Zoznam druhov odpadov, ktoré je 

prevádzkovateľ oprávnený tepelne upravovať“. 

 

9)  V časti „Príloha č. 2“ integrovaného povolenia sa mení pôvodný názov tabuľky 

č. 15 na nový názov v znení: „Tabuľka č. 21 Zoznam druhov odpadov vznikajúcich 

na povoľovanej prevádzke z prevádzkovania  mechanizmov, zariadení a budov“. 

 

10)  V časti „Príloha č. 2“ integrovaného povolenia sa mení pôvodný názov tabuľky 

č. 16 na nový názov v znení: „Tabuľka č. 22 Zoznam druhov odpadov vznikajúcich 

pôvodcovi zo spaľovacieho procesu kotla K2“. 

 

11)  V časti „Príloha č. 2“ integrovaného povolenia sa mení pôvodný názov tabuľky 

č. 17 na nový názov v znení: „Tabuľka č. 23 Zoznam druhov odpadov vznikajúcich 

prevádzkovateľovi z činnosti Prekládkovej stanice odpadov, ktoré sú ako odpady 

nevhodné na zneškodnenie spaľovaním“. 

 

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva 

v platnosti v plnom rozsahu. 
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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. c) bod 6 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 16.08.2017. 

 

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 udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (ktoré spočíva v ich preprave 

v územnom obvode Košice – mesto) a o zosúladenie podmienok integrovaného povolenia 

so  skutočným stavom v prevádzke „Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR“, čo je 

podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti odpadov konanie o udelenie súhlasu 

na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas 

podľa predchádzajúcich konaní, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá 

v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie 

množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných 

odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu a súhlasu na prepravu nebezpečných 

odpadov presahujúcu územie kraja podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. z. 

o IPKZ. 

 

Vzhľadom k  tomu, že  predmetom konania nie  je podstatná zmena integrovaného 

povolenia podľa § 2 písm. j) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka 

správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.  

 

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

o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 11 ods. 10 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. 5 zákona 

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

Košice – Barca dotknutý orgán Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie 

štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, ŠSOH, o začatí konania listom č. 6632-

26794/57/2017/Ber/Z37 zo dňa 24.08.2017, doručeným v dňoch 25.08.2017 a 28.08.2017. 

IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. 
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Účastníci konania a  dotknutý orgán nevzniesli pripomienky alebo námety 

k predmetnému konaniu. 

 

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

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie v oblasti odpadov o udelenie súhlasu na nakladanie 

s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa 

predchádzajúcich konaní, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne 

s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo 

ako 1 tona nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov 

presahujúcu územný obvod okresného úradu a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov 

presahujúcu územie kraja podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 

IŽP Košice vyhovel žiadosti prevádzkovateľa a udelil mu súhlas na nakladanie 

s nebezpečnými odpadmi (ktoré spočíva v ich preprave v územnom obvode Košice – mesto) 

a zosúladil podmienky integrovaného povolenia so skutočným stavom v prevádzke „Spaľovňa 

odpadov – TERMOVALORIZÁTOR“. 

 

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti 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 

 

Na vedomie: 

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

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


