SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo : 935-7064/2016/Mer/570610105/Z23-SP

Košice 01.03.2016

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,
podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (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 § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 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“)
mení
integrované povolenie
vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2264/211-OIPK/2005-Ha/570610105 zo dňa 10.01.2006
v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 2852-17805/2007/Wit/570610105/
Z1 zo dňa 14.05.2007, č. 3109-22574/2007/Vel/570610105/Z2 zo dňa 13.07.2007, č. 602536645/2007/Haj/570610105/Z3 zo dňa 13.11.2007, č. 51-11013/2008/Mil/570610105/Z4
zo dňa 09.04.2008, č. 6125-23222/2008/Kov/570610105/Z7 zo dňa 08.07.2008, č. 61324424/2008/Kov/570610105/Z6 zo dňa 18.07.2008, č. 5663-26461/2008/Hut/570610105/Z5
zo dňa 06.08.2008, č. 4772-14606/2010/Hut/ 570610105/Z8 zo dňa 24.05.2010, č. 797529950/2010/Wit/570610105/Z9 zo dňa 03.11.2010, č. 5449-19142/2011/Mer/570610105/
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Z11 zo dňa 07.07.2011, č. 7977-31415/2010/Mer,Haj/570610105/Z10 zo dňa 28.10.2010,
č. 5242-8456/2011/Wit/570610105/Z12 zo dňa 22.06.2011, č. 6172-20727/2011/Wit/
570610105/Z13 zo dňa 25.07.2011, č. 9011-37058/2011/Wit/570610105/Z14 zo dňa
24.01.2012, č. 965-483/2012/Haj/570610105/Z15 zo dňa 31.01.2012, č. 569-9311/2012/
Wit,Hut/ 570610105/Z16 zo dňa 02.05.2012, č. 6266-19344/2012/Haj/570610105/Z17 zo dňa
11.07.2012, č. 8369-30464/2012/Hut/570610105/Z18 zo dňa 08.11.2012, č. 2856-9383/
2013/ Hut/570610105/Z19 zo dňa 02.05.2013, č. 5210-22450/2013/Wit/570610105/ ZK20
zo dňa 02.09.2013, č. 7045-35743/2013/Wit/570610105/ZK21 zo dňa 30.12.2013 a č. 86058012/2015/Hut,Mer/570610105/Z22-SP zo dňa 27.03.2015 (ďalej len „integrované
povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba a spracovanie PA polymérov“
Chemlonská 1, 066 76 Humenné
okres: Humenné

prevádzkovateľovi:
obchodné meno: Nexis Fibers a.s.
sídlo:
Chemlonská 1, 066 12 Humenné
IČO:
36 729 680

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 4
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti stavebného konania povolenie zmeny stavby
,,ECOPOL II - Rozšírenie výroby bio-polymérov o 3000 t/rok“ pred jej dokončením,
spočívajúcej v zmene termínu dokončenia predmetnej stavby v lehote do 31.12.2017.
Integrované povolenie pre prevádzku sa mení nasledovne:
Povoľuje zmenu stavby
,,ECOPOL II - Rozšírenie výroby bio-polymérov o 3000 t/rok“
pred jej dokončením, umiestnenej v jestvujúcej stavbe súpis. č. 2733 – budova na pozemku
parc. č. 5006/101, súpis. č. 2962 – výmenníková stanica na pozemku
parc. č. 5006/132 a v jestvujúcej stavbe záchytná nádrž na pozemku parc. č. 5006/104,
v katastrálnom území Humenné,
stavebníkovi:
obchodné meno: Nexis Fibers a.s.
sídlo:
Chemlonská 1, 066 12 Humenné
IČO:
36 729 680
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V časti I. Povoľuje sa uskutočnenie stavby, Podmienky pre uskutočnenie stavby,
rozhodnutia IŽP Košice č. 8605-8012/2015/Hut,Mer/570610105/Z22-SP zo dňa 27.03.2015
na strane č. 7 sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 24 a nahrádza sa nasledovným znením:
24. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2017.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:
Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky
k uskutočneniu zmeny stavby ,,ECOPOL II - Rozšírenie výroby bio-polymérov o 3000 t/rok“
pred jej dokončením.
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, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona,
podľa § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 68 stavebného
zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného
zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva pre prevádzku ,,Výroba
a spracovanie PA polymérov“ zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj
povolenie zmeny stavby ,,ECOPOL II - Rozšírenie výroby bio-polymérov o 3000 t/rok“ pred
jej dokončením, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Nexis Fibers a.s., 066 12
Humenné, IČO: 36 729 680, doručenej IŽP Košice dňa 23.10.2015.
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.
Prevádzkovateľ – stavebník listom zo dňa 26.11.2015 požiadal IŽP Košice o zníženie
správneho poplatku o 50 % v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 883738455/57/2015/Mer/Z23-SP zo dňa 17.12.2015 a znížil správny poplatok na 250 eur.
Správny poplatok za podanie žiadosti bol prevádzkovateľom – stavebníkom uhradený
vo výške 250 eur podľa položky 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych
poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
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Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa
– stavebníka o zmenu stavby ,,ECOPOL II - Rozšírenie výroby bio-polymérov o 3000 t/rok“
pred jej dokončením, ktorá spočíva v predĺžení termínu dokončenia predmetnej stavby
v lehote do 31.12.2017, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania, mesto Humenné a dotknutý
orgán o začatí konania listom č. 8837-38451/57/2015/Mer/Z23-SP zo dňa 17.12.2015,
doručeným v dňoch 22.12.2015 a 23.12.2015 a určil lehotu na podanie vyjadrenia 15 dní
odo dňa doručenia oznámenia. IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti
a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a sú mu dobre
známe pomery staveniska podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Zároveň požiadal dotknuté mesto Humenné, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e)
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v lehote do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti
zverejnilo na svojom webovom sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné
v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým
spôsobom žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (len na webovom sídle), stručné
zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom –
stavebníkom o prevádzkovateľovi – stavebníkovi a prevádzke, výzvu zainteresovanej
verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti
a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa
k začatiu konania spolu s informáciami kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo
cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané a kto sú
dotknuté orgány v konaní.
Mesto Humenné zverejnilo vyššie uvedené údaje na úradnej tabuli a webovom sídle
mesta v termíne od 28.12.2015 do 13.01.2016.
IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) a písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli IŽP Košice od 22.12.2015 do 25.01.2016 žiadosť, výzvu
osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa
môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti a súčasne tieto údaje zverejnil
aj na internetovej stránke www.sizp.sk od 22.12.2015 do 06.01.2016.
V 30 dňovej lehote od zverejnenia nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti
ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.
V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj konanie o povolení zmeny
stavby ,,ECOPOL II - Rozšírenie výroby bio-polymérov o 3000 t/rok“ pred jej dokončením,
bolo k predloženej žiadosti doručené vyjadrenie mesta Humenné č. 8609/2015 zo dňa
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28.01.2016 o spôsobe zverejnenia informácií podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo stavebné konanie o povolení zmeny stavby ,,ECOPOL II Rozšírenie výroby bio-polymérov o 3000 t/rok“ pred jej dokončením.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil stav
a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného
prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia. IŽP Košice nezistil dôvody, ktoré by bránili predĺženiu
termínu doby výstavby stavby ,,ECOPOL II - Rozšírenie výroby bio-polymérov
o 3000 t/rok“ v lehote do 31.12.2017.
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. Nexis Fibers a.s., Chemlonská 1, 066 12 Humenné
2. CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné
3. Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
4. Priemyselný park Chemes, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné

Na vedomie:
Mesto Humenné, stavebný úrad, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

