SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 1144-14288/2017/Ber/571070106/Z35

Košice 05.05.2017

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. a) bod 3 a bod 4
a písm. b) 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 a dopĺňa
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,
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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
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 a č. 803139686/2016/Ber/571070106/Z34 zo dňa 13.12.2016 (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:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny technologických
zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia; ak si schvaľované zmeny
nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povoľovania
aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas
na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov
a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
b) v oblasti odpadov:
- 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.
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Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:
1)

V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technickoprevádzkové podmienky“ sa pôvodné znenie podmienok č. 4.1 a č. 4.7 nahrádza
nasledovným novým znením:

4.1

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza
alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok
do ovzdušia, iba v súlade:
- s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných
opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja
znečisťovania ovzdušia (ďalej len „súbor TPP a TOO“) pre kotol K1 a K2 z 01/2017,
vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia
a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 1144-14288/2017/Ber/571070106/Z35
zo dňa 05.05.2017,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby,
s podmienkami výrobcov a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- so schválenými projektami stavieb.

4.7

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok zariadenia „Spaľovňa
odpadov – TERMOVALORIZÁTOR, Zariadenie na tepelnú úpravu odpadov
a energetické zhodnocovanie odpadov, Linka K 1, Linka K 2, Turbína“ z 02/2017,
vypracovaný podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
vydaný zmenou integrovaného povolenia IŽP Košice rozhodnutím č. 1144-14288/2017/
Ber/571070106/Z35 zo dňa 05.05.2017.

2)

Do prílohy č. 1 integrovaného povolenia sa do tabuľky č. 14 s názvom „Zoznam
druhov odpadov, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený tepelne upravovať“ dopĺňajú
nasledovné druhy odpadov, kategórie O – ostatný:

- 12 ODPADY Z TVAROVANIA, FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY
POVRCHOV KOVOV A PLASTOV
12 01 ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY
POVRCHOV KOVOV A PLASTOV
12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 *
- 19 ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ
ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ
VODY A PRIEMYSELNEJ VODY
19 02 ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU
VRÁTANE
ODSTRAŇOVANIA
CHRÓMU
A
KYANIDOV
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A NEUTRALIZÁCIE
19 02 06 kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05 *
19 02 10 horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09
19 03 STABILIZOVANÉ A SOLIDIFIKOVANÉ ODPADY
19 03 05 stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 *
19 03 07 solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06 *
19 05 ODPADY Z AERÓBNEJ ÚPRAVY TUHÝCH ODPADOV
19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality
19 06 ODPADY Z ANAERÓBNEJ ÚPRAVY ODPADU
19 06 06 zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu
19 08 ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ
19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd *
19 08 12 kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené
v 19 08 11 *
19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 *
- 20 KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY
Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK
Z TRIEDENÉHO ZBERU
20 01 ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM
15 01
20 01 41 odpady z vymetania komínov
____________________________________________________________________________
* - prevádzkovateľ je oprávnený tepelne upravovať uvedený druh odpadu iba v prípade,
ak hmotnostný obsah spáliteľného množstva predmetného druhu odpadu bude pri teplotách
a dobe zdržania v predmetnej prevádzky minimálne 50 %.
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. a) bod 3 a bod 4 a písm. b) 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. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného
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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 16.11.2016.
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 rozšírenie druhov ostatných odpadov energeticky zhodnocovaných/zneškodňovaných
v prevádzke „Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR“, čo je podľa § 3 ods. 3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia konanie o udelenie súhlasu na zmeny
používaných palív a surovín a na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov
znečisťovania ovzdušia; ak si schvaľované zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného
predpisu, je súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych
zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a konanie o udelenie súhlasu
na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných
opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a v oblasti odpadov
konanie 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.
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. 7 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. 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania KOSIT a.s. Košice, Mestskú časť
Košice – Barca, Mesto Košice a dotknuté orgány Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti
o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO a Okresný
úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP
kraja, ŠSOH, o začatí konania listom č. 1144-7641/57/2017/Ber/Z35 zo dňa 07.03.2017,
doručeným v dňoch od 13.03.2017 do 16.03.2017. IŽP Košice určil lehotu na podanie
vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.
V rámci integrovaného povoľovania bolo k predloženej žiadosti zaslané nasledovné
stanovisko účastníka konania a vyjadrenia dotknutých orgánov:
- Mesto Košice, stanovisko č. MK/A/2017/10561 zo dňa 28.03.2017,
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- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2017/
015426 zo dňa 15.03.2017,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek ŽP kraja, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP2-2017/018037 zo dňa
07.04.2017.
K vydaniu zmeny integrovaného povolenia boli vznesené nasledovné pripomienky
a námety:
1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, ŠSOH, vo svojom vyjadrení č. OU-KE-OSZP2-2017/
018037 zo dňa 07.04.2017 uviedol, že súhlasí s rozšírením druhov ostatných odpadov
energeticky zhodnocovaných/zneškodňovaných v prevádzke „Spaľovňa odpadov –
TERMOVALORIZÁTOR“ za dodržania nasledovných podmienok:
a) minimálne 50 % množstva každého uvedeného odpadu bude spáliteľné pri teplotách
a dobe zdržania v zariadení spaľovne,
b) podmienky uvedené v predmetnom integrovanom povolení vydanom Slovenskou
inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Košice budú
pretransformované do prevádzkového poriadku zariadenia „Spaľovňa odpadov –
TERMOVALORIZÁTOR“.
IŽP Košice zapracoval pripomienku uvedenú v bode a) do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia,
resp. do prílohy č. 1 integrovaného povolenia do tabuľky č. 14 s názvom „Zoznam druhov
odpadov, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený tepelne upravovať“.
Pripomienku uvedenú v bode b) prevádzkovateľ zapracoval do Prevádzkového poriadku
zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov a do Súboru technicko-prevádzkových
parametrov a technicko-organizačných opatrení, ktoré na IŽP Košice doručil dňa 05.05.2017.
IŽP Košice zapracoval pripomienku uvedenú v bode b) do podmienky č. 1 tohto rozhodnutia,
resp. do podmienky č. A.4.7, časť II integrovaného povolenia.
Účastníci konania a druhý 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:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny technologických
zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia; ak si schvaľované zmeny
nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povoľovania
aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas
na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov
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a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
b) v oblasti odpadov:
- 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 o rozšírenie druhov ostatných odpadov
energeticky zhodnocovaných/zneškodňovaných v prevádzke „Spaľovňa odpadov –
TERMOVALORIZÁTOR“ s podmienkou, že prevádzkovateľ je oprávnený tepelne upravovať
predmetné druhy odpadov iba v prípade, ak hmotnostný obsah spáliteľného množstva odpadu
bude pri teplotách a dobe zdržania v predmetnej prevádzky minimálne 50 %.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia
dotknutého orgánu 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
3. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Na vedomie:
1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
zložiek ŽP kraja, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice

