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SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 6096/57/2021-38084/2021/571070106/Z45

Košice 11.10.2021

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 2 a bod 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
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. 439620123/2013/Mil/571070106/Z15 zo dňa 13.08.2013, č. 6962-35143/2013/Wit/571070106/
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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/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. 803139686/2016/Ber/571070106/Z34 zo dňa 13.12.2016, č. 1144-14288/2017/Ber/571070106/Z35
zo dňa 05.05.2017, č. 6421-29452/2017/Mer,Ber/571070106/Z36-SP zo dňa 17.10.2017,
č. 6632-30213/2017/Ber/571070106/Z37 zo dňa 29.09.2017, č. 7441-34829/2017/Mil/
571070106/Z38 zo dňa 12.01.2018, č. 6378-31200/2018/Ber/571070106/Z39 zo dňa
17.09.2018, č. 8157-42898/2018/Ant/571070106/Z40 zo dňa 10.12.2018, č. 4153-17555/
2019/Ant/571070106/Z41 zo dňa 14.05.2019, č. 6695/57/2020-33149/2020/571070106/Z42
zo dňa 12.10.2020, č. 7314/57/2020-21274/2021/571070106/Z43-SP zo dňa 17.06.2021
a č. 9452/57/2020-1659/2021/571070106/Z44 zo dňa 20.01.2021 (ďalej len „integrované
povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:
„Zariadenie na energetické využitie odpadov (ZEVO)“
040 17 Košice - Barca
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:
- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov,
zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú
osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas 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.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení nasledovne:
1)

V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení
na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, II. Podmienky povolenia,
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A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky“ sa pôvodné
znenie podmienky č. 4.7 nahrádza nasledovným novým znením:
4.7

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok zariadenia „Zariadenie
na energetické využitie odpadov (ZEVO)“ z marca 2021, revízia 3/2021, vypracovaný
podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, vydaný
zmenou integrovaného povolenia IŽP Košice rozhodnutím č. 6096/57/202138084/2021/571070106/Z45 zo dňa 11.10.2021.

2)

V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení
na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, II. Podmienky povolenia,
A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky“ sa pôvodné
znenie podmienky č. 4.10 nahrádza nasledovným novým znením:

4.10 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok pre manipuláciu
a nakladanie s odpadmi zariadenia na zhodnocovanie odpadov „STREDISKO DZO,
Mechanická úprava odpadu drvením“ z novembra 2020, revízia 3/2020, vypracovaný
podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, vydaný
zmenou integrovaného povolenia IŽP Košice, rozhodnutím č. 9452/57/2020-1659/2021/
571070106/Z44 zo dňa 20.01.2021.
3)

V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení
na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, II. Podmienky povolenia,
A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky“ sa dopĺňa
nová podmienka č. 4.12 s nasledovným znením:

4.12 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov „Zariadenie
na energetické využitie odpadov (ZEVO)“ sa udeľuje na dobu do 30.09.2026.
Prevádzkovateľ je povinný v lehote najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti tohto
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, pokiaľ nenastanú
skôr skutočnosti na jeho zmenu, doručiť IŽP Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho
platnosti.
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 2 a bod 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.
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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 ,,Zariadenie na energetické využitie odpadov (ZEVO)“ na základe
žiadosti prevádzkovateľa KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice doručenej
na IŽP Košice dňa 31.03.2021.
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.
IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná
v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 135f zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“), a preto nebolo možné v konaní
pokračovať. Vzhľadom na to, že uvedené nedostatky bolo potrebné odstrániť, IŽP Košice
konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 6096/57/2021-14168/2021/PK/Z45 zo dňa
27.04.2021 a súčasne určil lehotu na doplnenie žiadosti v potrebnom rozsahu. Prevádzkovateľ
predmetnú žiadosť doplnil dňa 06.07.2021 v súlade s uvedeným rozhodnutím o prerušení
konania.
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa
o zosúladenia podmienok integrovaného povolenia s aktuálnym stavom v prevádzke
„Zariadenie na energetické využitie odpadov (ZEVO)“ a aktualizáciu prevádzkového poriadku
zariadenia na zhodnocovanie odpadov z dôvodov zmeny organizačnej štruktúry spoločnosti
KOSIT a.s., zmeny názvu zariadenia na zhodnocovanie odpadov a aktualizácie zoznamu
odpadov v prevádzkovom poriadku zariadenia s doplnením odpadu kat. č. 18 01 03 - odpady,
ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie
nákazy, kategórie N – nebezpečný, na základe poverenia č. 9097/2021 zo dňa 19.02.2021
vydaného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
Prílohami žiadosti sú okrem iného aj odborné posudky pre vydanie nových súhlasov
podľa § 135f zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a to konkrétne:
1) Odborný posudok č. 101/21 zo dňa 18. júna 2021 vo veci vydania súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, k žiadosti na zmenu
integrovaného povolenia pre prevádzku „Zariadenia na energetické využitie odpadov
(ZEVO)“ prevádzkovateľa KOSIT a.s., Košice, vypracovaný oprávnenou osobou:
Ing. Ján Brezovický, Röntgenova 2, 851 01 Bratislava, číslo osvedčenia: 05/16/P-3.3.
2) Odborný posudok č. 1/2021-PP zo dňa 16.06.2021 a 28.06.2021 vo veci udelenia
súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov (II.2.),
vypracovaného podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a podľa vyhlášky MŽP SR
č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení
neskorších predpisov, pre prevádzku „Zariadenie na energetické využitie odpadov (ZEVO)“
prevádzkovateľa KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, vypracovaný oprávnenou
osobou: Dagmar Várkolyová, Kaspická č. 4, 040 12 Košice, číslo osvedčenia: 10/12/P-3.3.
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Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného
povolenia podľa § 2 písm. l) 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, Mesto Košice,
Mestskú časť Košice – Barca a dotknutý orgán Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti
o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, o začatí
konania listom č. 6096/57/2021-30040/2021/Z45 zo dňa 13.08.2021, doručeným v dňoch
13.08.2021 a 16.08.2021. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa
doručenia oznámenia.
V priebehu integrovaného povoľovania bolo IŽP Košice predložené a doručené
nasledovné stanovisko účastníka konania:
- Mesto Košice, stanovisko č. MK/A/2021/18418 zo dňa 06.09.2021.
Účastníci konania
k predmetnému konaniu.

a dotknutý

orgán

nevzniesli

pripomienky

alebo

námety

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 prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem
spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa
zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 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.
IŽP Košice vyhovel žiadosti prevádzkovateľa a udelil mu súhlas na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku
zariadenia na zhodnocovanie odpadov v prevádzke „Zariadenie na energetické využitie
odpadov (ZEVO)“.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a stanovísk
účastníkov konania zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky
nezmení 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.
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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. Radovan Veselý
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

Doručuje sa:
1. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
2. Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/A, 040 11 Košice
3. Mestská časť Košice – Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca
Na vedomie:
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
zložiek ŽP kraja, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
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