SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 843-13916/2018/Mil, Mer/ZK

Košice 15.05.2018

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, podľa § 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 (ďalej len zákon „č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a podľa
§ 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

zastavuje konanie
vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku:

Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
okres: Michalovce
na činnosť kategorizovanú v prílohe č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ ako 6.11.
Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné
predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon,
prevádzkovateľovi:
obchodné meno: Ekologické služby, a. s.
sídlo:
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
IČO:
36 210 871
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pretože prevádzkovateľ v určenej lehote t. j. do 18.01.2018 neodstránil nedostatky žiadosti
a nedoložil doklady potrebné na vydanie integrovaného povolenia v zmysle rozhodnutia
IŽP Košice č. 7491-31834/2017/Mil, Mer/570230209/PK zo dňa 09.10.2017, ktorým bolo
konanie v predmetnej veci prerušené:
- v bode b) nedoplnil údaje o akumulačnej nádrži „rybník“, jej funkcii a spôsobe zabezpečenia
ochrany životného prostredia, nedoplnil chemický stupeň čistenia odpadových vôd,
- v bode c) nedoplnil komplexné údaje o zložení čistených odpadových vôd, napr. priesakovej
kvapaliny zo skládky nie nebezpečných odpadov a zo skládky nebezpečných odpadov
a zloženie kvapalných odpadov preberaných do ČOV a následne ďalšie údaje: hodnoty
ukazovateľov znečisťujúcich látok po vyčistení – odtok z SO 4401 (Čerpacia stanica),
účinnosť čistenia, vrátane bilančných hodnôt,
- v bode d) nedoplnil komplexne limitné hodnoty všetkých ukazovateľov znečistenia
vo vypúšťaných odpadových vodách z SO 4401 (Čerpacia stanica) do bagrovacej stanice
a následne ich spôsob ich monitorovania,
- v bode d) nedoplnil limitné hodnoty všetkých ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných
odpadových vodách z SO 4401 (Čerpacia stanica) do bagrovacej stanice a spôsob ich
monitorovania,
- v bode e) bilančné hodnoty jednotlivých ukazovateľov znečistenia za rok 2016, vrátane
doplnenia ukazovateľov znečistenia priesakovej kvapaliny zo skládky nie nebezpečných
odpadov zo skládky nebezpečných odpadov a doplnenia ukazovateľov znečistenia
kvapalných odpadov preberaných do ČOV,
- podľa bodu i) rozhodnutia o prerušení konania v bode C9 doplnenej žiadosti:
1. nezosúladil parcelné čísla pozemkov prevádzky na str. 5 v kat. úz. Strážske s tabuľkou
stavebných objektov súvisiacich s MCHB ČOV na str. 6, podľa ktorej sú tieto stavebné
objekty umiestnené na pozemkoch parc. č. 1848/81, 1848/241, 1827/10, 1827/3
a 1827/14 v kat. úz. Strážske a predloženým situačným výkresom umiestnenia
stavebných objektov, podľa ktorého je odpadné potrubie z HAN osadené napr.
aj na pozemkoch parc. č. 670, 1343/2, 821/1, 1940/2, 1938 a pravdepodobne 1935
(na predloženej kópii katastrálnej mapy nie je uvedené parcelné číslo pozemku) v kat. úz.
Strážske,
2. neuviedol, aké stavebné objekty prevádzky sú umiestnené na pozemkoch parc. č. 568/1,
568/2 a 568/4 v kat. úz. Voľa a na pozemkoch parc. č. 669, 1923/2, 2099, 820/1, 1916/56,
2097 a 2098 v kat. úz. Strážske, ktoré sa využívajú na vykonávanie činnosti v prevádzke,
- v bode l) nepredložil situačný výkres so zakreslením umiestnenia všetkých stavebných
objektov, ktoré sa využívajú na vykonávanie činnosti v prevádzke, pretože napr. nezakreslil
stavebné objekty na pozemkoch parc. č. 568/1, 568/2 a 568/4 v kat. úz. Voľa
a na pozemkoch parc. č. 2097, 820/1 a 669 v kat. úz. Strážske, pričom podľa predloženého
situačného výkresu je odpadné potrubie z HAN osadené aj na pozemkoch parc. č. 670,
1343/2, 821/1, 1940/2, 1938 a pravdepodobne 1935 (na predloženej kópii katastrálnej mapy
nie je uvedené parcelné číslo pozemku) v kat. úz. Strážske,
- v bode k) nepredložil originály resp. overené kópie dokladov, ktorými by bolo preukázané,
že má napr. k pozemkom parc. č. 670, 1343/2, 821/1, 1940/2 a 1938 v kat. úz. Strážske,
na ktorých je podľa predloženého situačného výkresu osadené odpadné potrubie
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z HAN právo, ktoré ho oprávňuje prevádzkovať na pozemku predmetnú stavbu v súlade
s ustanoveniami občianskeho zákonníka,
- v bode t) nedoložil protokoly resp. iné doklady o vyradení stavebných objektov a nádrží
z prevádzky.

Odôvodnenie
Dňa 11.08.2017 bola na IŽP Košice doručená žiadosť spoločnosti Ekologické služby,
s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske vo veci vydania integrovaného povolenia
pre prevádzku „Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd“ (ďalej len
„ČOV“), Priemyselná 720, 072 22 Strážske.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne
konanie v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Predmetom žiadosti
o vydanie integrovaného povolenia je:
a) v oblasti ochrany ovzdušia
- udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých
zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny a na
ich prevádzku, ak inštalácia týchto technologických celkov nepodlieha stavebnému
konaniu pre MCHB ČOV podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
- určenie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a)
bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti povrchových a podzemných vôd
- povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd podľa
§ 3 ods. 3 písm. b) bod 1 riadok 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd
a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti odpadov
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 3
ods. 3 písm. c) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti a na základe ohliadky prevádzky
vykonanej dňa 05.10.2017 zistil, že uvedená žiadosť nebola spracovaná v súlade
s ustanovením § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a súčasne z miestnej
ohliadky vyplynulo, že v žiadosti neboli uvedené činnosti, ktoré sú súvisiacimi činnosťami
s povoľovanou činnosťou, ktoré majú vplyv na životné prostredie a sú podstatné pre vydanie
rozhodnutia v predmetnej veci, preto nebolo možné v konaní pokračovať a konanie
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v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 7491-31834/2017/Mil,Mer/570230209/PK zo dňa
09.10.2017 na dobu 90 dní, z dôvodu doplnenia nasledovných podkladov pre vydanie
rozhodnutia v predmetnej veci:

doloženie prepracovanej žiadosti o vydanie integrovaného povolenia v súlade s ustanovením
§ 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa odporúčaného vzoru žiadosti
zverejneného na www.sizp.sk v počte po dohode s IŽP Košice a v elektronickej forme
doplnenú o:
a) údaje o mechanicko-chemicko-biologickej čistiarni odpadových vôd (vlastník vodnej
stavby, prevádzkovateľ vodnej stavby, počet projektovaných ekvivalentných obyvateľov,
počet skutočne napojených ekvivalentných obyvateľov, informatívne uviesť recipient,
do ktorého sú vody vypúšťané, riečny kilometer, Q355) ,
b) ďalšie objekty, ktoré súvisia s prevádzkovým, výrobným a technologickým zariadením pri
prevádzke vodnej stavby vrátane obslužných komunikácií a inžinierskych sietí, ktoré
slúžia k jej činnosti (napr. zberné centrá odpadových vôd vrátane potrubných rozvodov
a ďalších objektov ako je napr. nádrž „rybník“ a pod.), vrátane chemického stupňa čistenia
odpadových vôd,
c) údaje o odpadových vodách (kapacita ČOV podľa projektovej dokumentácie schválenej
príslušným orgánom štátnej správy, prítok odpadových vôd na ČOV za rok 2016 celkový
aj podľa prevádzok, Q24 l/s, Qmax l/s, Qdažď. l/s, zloženie odpadových vôd podľa projektu
a za rok 2016 v jednotlivých navrhnutých ukazovateľoch znečistenia, prítok, odtok, z SO
4401 (Čerpacia stanica), účinnosť čistenia),
d) limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách z SO 4401
(Čerpacia stanica) do bagrovacej stanice a spôsob ich monitorovania,
e) údaje o množstve, kvalite a spôsobe vypúšťania odpadových vôd alebo osobitných vôd,
v ktorých sú uvedené:
- charakteristika odpadových alebo osobitných vôd za rok 2016,
- množstvo vypúšťaných odpadových vôd alebo osobitných vôd do recipientu Laborec
za rok 2016 (max. prietok l/s, priemerný denný bezdažďový prietok m3/deň, celkové
množstvo vypúšťaných vôd m3/rok,
- bilančné hodnoty jednotlivých druhov znečistenia za rok 2016 (pre jednotlivé
ukazovatele, ktoré sú predmetom zmeny integrovaného povolenia), pri priemyselných
odpadových vodách aj bilančné hodnoty jednotlivých druhov znečistenia odpadových
vôd vypúšťaných z jednotlivých výrobných činností a celkový prítok odpadových vôd
do podnikovej kanalizácie za rok 2016),
f) spôsob navrhovaného odberu vzorky, druh vzorky (bodová, kvalifikovaná bodová,
zlievaná),
g) zoznam prioritných nebezpečných látok, ktoré vstupujú do jednotlivých výrobných
procesov alebo vznikajú v procese výroby a ich priemerné a maximálne vypúšťané
množstvá za obdobie jedného dňa a jedného mesiaca z SO 4401 (Čerpacia stanica)
a HAN,
h) údaje o havarijnej nádrži HAN (údaje o tom, či sú z nej vypúšťané odpadové vody do toku
a za akých podmienok),
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v bode C.9 predloženej žiadosti o zoznam všetkých stavieb, ktoré sa využívajú
na vykonávanie činnosti v prevádzke Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň
odpadových vôd, Priemyselná 720, 072 22 Strážske s uvedením ich súpisných čísel podľa
stavu v katastri nehnuteľností; pri stavbách, ktoré nie sú zapísané v katastri
nehnuteľnosti je potrebné uviesť ich označenie v súlade s opisom uvedeným na
str. 4 až 17 a 25 predloženej
žiadosti s uvedením ich umiestnenia na pozemku podľa
stavu v katastri nehnuteľností (napr. do zoznamu objektov, ktoré sú využívané
na vykonávanie činnosti v prevádzke je potrebné doplniť aj inžinierske siete (potrubné
rozvody) s uvedením vlastníckych práv k nim s uvedením parcelných čísel pozemkov,
na ktorých sú tieto inžinierske siete umiestnené),
j) doklady o tom, či bola vykonaná skúška ekotoxicity (ak áno doplniť protokoly
s výsledkom skúšok),
k) originály resp. overené kópie dokladov, ktorými prevádzkovateľ preukáže, že má
k pozemkom a stavbám právo, ktoré ho oprávňuje prevádzkovať predmetné stavby
v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka [napr. vlastníctvo k budovám
(stavbám), ktoré nie sú zapísané v katastri nehnuteľností a sa využívajú na vykonávanie
činnosti v prevádzke, musí byť preukázané v súlade s ustanovením § 132 ods. 1 zákona
č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov t. j. vlastníctvo veci
možno nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím
štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom (napr.
privatizačná zmluva)],
l) situačný výkres prevádzky so zakreslením umiestnenia všetkých stavebných objektov
prevádzky, ktoré sa využívajú na vykonávanie činnosti spracovaný na podklade kópie
katastrálnej mapy,
m) platný Prevádzkový poriadok mechanicko-chemicko-biologickej čistiarne odpadových
vôd,
m) odborný posudok na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
nebezpečných odpadov činnosťou D8 a D9,
n) schválený t. č. platný prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných
odpadov činnosťou D8 a D9,
o) zoznam všetkých právoplatných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov vydaných
podľa osobitných predpisov vzťahujúcich sa k prevádzke, právoplatný súhlas na
uskutočnenie stavieb a zariadení a na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav
povrchových a podzemných vôd vydaný orgánom štátnej správy (ak bol vydaný, v prípade
ak nebol vydaný je to potrebné uviesť v žiadosti),
p) stavby a zariadenia, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (podľa
vzoru A žiadosti o vydanie integrovaného povolenia uverejneného na www.sizp.sk),
q) doklad o zaplatení správneho poplatku podľa platobného predpisu č. M10-131017-0278,
ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia,
r) kópiu stavebného povolenia, vrátane projektovej dokumentácie schválenej a overenej
v stavebnom konaní,
s) členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory podľa projektu stavby,
s uvedením skutkového stavu (prevádzkovaný/neprevádzkovaný, protokol o vyradení
z činnosti),
i)
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t) kópiu rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas o povolení stavieb stredných zdrojov
znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien (v prípade ak nebol vydaný je to potrebné
uviesť v žiadosti),
u) evidenciu o vedení záznamov o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách
a kontrolách (protokoly z vykonaných skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní
a potrubných rozvodov, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami),
v) aktuálne doklady o poslednej pravidelnej kontrole technického stavu a funkčnej
spoľahlivosti nádrží a potrubných rozvodov.
Žiadateľ podal na IŽP Košice doplnenú žiadosť dňa 16.01.2018, avšak nedoplnil
nasledovné údaje, podklady a prílohy:
- v bode b) nedoplnil údaje o akumulačnej nádrži „rybník“, jej funkcii a spôsobe
zabezpečenia ochrany životného prostredia, nedoplnil chemický stupeň čistenia
odpadových vôd,
- v bode c) nedoplnil komplexné údaje o zložení čistených odpadových vôd, napr.
priesakovej kvapaliny zo skládky nie nebezpečných odpadov a zo skládky nebezpečných
odpadov a zloženie kvapalných odpadov preberaných do ČOV a následne ďalšie údaje:
hodnoty ukazovateľov znečisťujúcich látok po vyčistení – odtok z SO 4401 (Čerpacia
stanica), účinnosť čistenia, vrátane bilančných hodnôt,
- v bode d) nedoplnil komplexne limitné hodnoty všetkých ukazovateľov znečistenia
vo vypúšťaných odpadových vodách z SO 4401 (Čerpacia stanica) do bagrovacej stanice
a následne ich spôsob ich monitorovania,
- v bode d) nedoplnil limitné hodnoty všetkých ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných
odpadových vodách z SO 4401 (Čerpacia stanica) do bagrovacej stanice a spôsob ich
monitorovania,
- v bode e) bilančné hodnoty jednotlivých ukazovateľov znečistenia za rok 2016, vrátane
doplnenia ukazovateľov znečistenia priesakovej kvapaliny zo skládky nie nebezpečných
odpadov zo skládky nebezpečných odpadov a doplnenia ukazovateľov znečistenia
kvapalných odpadov preberaných do ČOV,
- podľa bodu i) rozhodnutia o prerušení konania v bode C9 doplnenej žiadosti:
1. nezosúladil parcelné čísla pozemkov prevádzky na str. 5 v kat. úz. Strážske s tabuľkou
stavebných objektov súvisiacich s MCHB ČOV na str. 6, podľa ktorej sú tieto stavebné
objekty umiestnené na pozemkoch parc. č. 1848/81, 1848/241, 1827/10, 1827/3
a 1827/14 v kat. úz. Strážske a predloženým situačným výkresom umiestnenia
stavebných objektov, podľa ktorého je odpadné potrubie z HAN osadené napr.
aj na pozemkoch parc. č. 670, 1343/2, 821/1, 1940/2, 1938 a pravdepodobne 1935
(na predloženej kópii katastrálnej mapy nie je uvedené parcelné číslo pozemku)
v kat. úz. Strážske,
2. neuviedol, aké stavebné objekty prevádzky sú umiestnené na pozemkoch parc. č. 568/1,
568/2 a 568/4 v kat. úz. Voľa a na pozemkoch parc. č. 669, 1923/2, 2099, 820/1,
1916/56, 2097 a 2098 v kat. úz. Strážske, ktoré sa využívajú na vykonávanie činnosti
v prevádzke,
- v bode l) nepredložil situačný výkres so zakreslením umiestnenia všetkých stavebných
objektov, ktoré sa využívajú na vykonávanie činnosti v prevádzke, pretože napr.
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nezakreslil stavebné objekty na pozemkoch parc. č. 568/1, 568/2 a 568/4 v kat. úz. Voľa
a na pozemkoch parc. č. 2097, 820/1 a 669 v kat. úz. Strážske, pričom podľa predloženého
situačného výkresu je odpadné potrubie z HAN osadené aj na pozemkoch parc. č. 670,
1343/2, 821/1, 1940/2, 1938 a pravdepodobne 1935 (na predloženej kópii katastrálnej
mapy nie je uvedené parcelné číslo pozemku) v kat. úz. Strážske,
- v bode k) nepredložil originály resp. overené kópie dokladov, ktorými by bolo preukázané,
že má napr. k pozemkom parc. č. 670, 1343/2, 821/1, 1940/2 a 1938 v kat. úz. Strážske,
na ktorých je podľa predloženého situačného výkresu osadené odpadné potrubie
z HAN právo, ktoré ho oprávňuje prevádzkovať na pozemku predmetnú stavbu v súlade
s ustanoveniami občianskeho zákonníka,
- v bode t) nedoložil protokoly resp. iné doklady o vyradení stavebných objektov a nádrží
z prevádzky.
IŽP Košice súčasne účastníka konania upozornil, že bude v konaní pokračovať, len čo
pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené a v prípade neodstránenia nedostatkov
žiadosti v určenej lehote, konanie podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní zastaví.
Vzhľadom k tomu, že účastník konania nepredložil na IŽP Košice doklady potrebné
k vydaniu integrovaného povolenia pre prevádzku Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň
odpadových vôd, Priemyselná 720, 072 22 Strážske v rozsahu určenom rozhodnutím
IŽP Košice č. 7491-31834/2017/Mil, Mer/570230209/PK zo dňa 09.10.2017 o prerušení
konania v predmetnej veci, preto IŽP Košice rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
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:
Ekologické služby, a. s., Priemyselná 720, 072 22 Strážske

