SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 6987-34546/2018/Ant/570310205/Z12-SP

Košice 10.10.2018

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 v znení neskorších predpisov,
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 v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), a ako špeciálny stavebný
úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 4 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 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 rozhodnutím IŽP Košice č. 2782/259-OIPK/2005-Kov zo dňa 22.12.2005 v znení
zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 6750-35536/2007/Vel/570310205/Z1 zo dňa
02.11.2007, č. 514-15491/2008/Mer/570310205/Z2 zo dňa 06.05.2008, č. 9279-39030/2009/
Kov/570310205/Z3 zo dňa 14.12.2013, č. 4855-16530/2011/Mer/570310205/Z4 zo dňa
07.06.2011, č. 3755-14420/2014/Haj/570310205/Z5 zo dňa 19.05.2014, č. 7872-37805/57/
2014/Haj/570310205/Z6 zo dňa 09.01.2015, č. 2772-9742/2015/Haj/570310205/ Z7 zo dňa
07.04.2015, č. 1391-2212/2016/Hut/570310205/Z8 zo dňa 17.02.2016, č. 4300-19912/2016/
Wit,Pal/570310205/Z9-SP zo dňa 22.06.2016, č. 5457-30286/2016/Val/570310205/Z10
zo dňa 07.10.2016.06.2016 a č. 1154-3264/2017/Bre/570310205/Z11-SP zo dňa 03.02.2017
(ďalej len ,,integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Výrobňa DAM-390 a Výrobňa LAV-27
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
okres: Michalovce
prevádzkovateľovi:
obchodné meno: Duslo, a. s.
sídlo:
Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
IČO:
35 826 487
Predmetom zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka
podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:
a) povolenie zmeny stavby „Výmena chladiaceho bubna“ pred jej dokončením spočívajúcej
v zmene termínu dokončenia stavby v termíne do 31.12.2020,
b) predĺženie platnosti rozhodnutia IŽP Košice č. 4300-19912/2016/Pal,Wit/570310205/Z9SP zo dňa 22.06.2016, ktorým bolo povolené uskutočnenie stavby „Výmena chladiaceho
bubna” v termíne do 21.07.2020.
Integrované povolenie pre prevádzku sa mení nasledovne:
1. v rozhodnutí IŽP Košice č. 4300-19912/2016/Pal,Wit/570310205/Z9-SP zo dňa
22.06.2016, v časti I. Povoľuje sa uskutočnenie dočasnej stavby, Podmienky
na uskutočnenie dočasnej stavby sa pôvodné znenie podmienky č. 22 nahrádza
nasledovným znením:
22. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2020.
2. v rozhodnutí IŽP Košice č. 4300-19912/2016/Pal,Wit/570310205/Z9-SP zo dňa
22.06.2016, v časti I. Povoľuje sa uskutočnenie dočasnej stavby, Podmienky
na uskutočnenie dočasnej stavby sa pôvodné znenie podmienky č. 30 nahrádza
nasledovným znením:
30. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Výmena chladiaceho bubna“ sa nesmie
začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca
platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa 21.07.2020.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:
Účastníci stavebného konania v určenej lehote nevzniesli žiadne námietky
ani pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je povolenie
zmeny predmetnej stavby 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, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.
a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon), podľa § 3
ods. 4 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 a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výrobňa DAM-390
a Výrobňa LAV-27“, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie zmeny stavby
,,Výmena chladiaceho bubna“ pred jej dokončením, na základe žiadosti prevádzkovateľa
DUSLO, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, doručenej na IŽP Košice dňa
07.08.2018.
IŽP Košice rozhodnutím č. 4300-19912/2016/Pal,Wit/570310205/Z9-SP zo dňa
22.06.2016 povolil uskutočnenie stavby ,, Výmena chladiaceho bubna“.
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa
– stavebníka podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:
a) o povolenie zmeny stavby „Výmena chladiaceho bubna“ pred jej dokončením spočívajúcej
v zmene termínu dokončenia stavby v termíne do 31.12.2020,
b) o predĺženie platnosti rozhodnutia IŽP Košice č. 4300-19912/2016/Pal,Wit/570310205/Z9SP zo dňa 22.06.2016, ktorým bolo povolené uskutočnenie stavby „Výmena chladiaceho
bubna” v termíne do 21.07.2020.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne
konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia
predložil nasledovné doklady:
a) výpis z obchodného registra zo dňa 02.08.2018,
b) poverenie zo dňa 18.02.2015.
IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania a dotknutý orgán
o začatí konania listom č. 6987-2851/57/2018/Ant/Z12SP zo dňa 24.08.2018, doručeným
dňa 24.08.2018, dňa 27.08.2018 a dňa 09.09.2018. IŽP Košice určil lehotu na podanie
vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.
Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena
v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 10 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. 1 a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ.
V rámci integrovaného povoľovania bolo k predloženej žiadosti zaslané nasledovné
vyjadrenie a záväzné stanovisko:
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5, 071
01 Michalovce, vyjadrenie č. 2018/005082 zo dňa 28.08.2018 (doručené dňa 31.08.2018,
v ktorom súhlasí so zmenou integrovaného povolenia,
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie
slobody 1, 071 01 Michalovce, vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2018/013512-2 zo dňa
28.08.2018 (doručené dňa 03.09.2018), v ktorom súhlasí s vydaním zmeny integrovaného
povolenia a nemá pripomienky,
- Mesto Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske, vyjadrenie
č. 2018/11870/214-ŽP zo dňa 30.08.2018, (doručené dňa 07.09.2018), v ktorom súhlasí
s vydaním zmeny integrovaného povolenia a nemá pripomienky,
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie
slobody 1, 071 01 Michalovce, vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2018/013819-2 zo dňa
17.09.2018 (doručené dňa 19.09.2018), v ktorom súhlasí s vydaním zmeny integrovaného
povolenia a nemá pripomienky,
- Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového
hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra
1, 812 35 Bratislava, v stanovisku č. 7960/2018-1.7/bj zo dňa 18.09.2018 (doručené
21.09.2018), uviedlo, že zmena navrhovanej činnosti „Výmena chladiaceho bubna“
sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Účastníci konania a dotknutý orgán nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania
žiadne pripomienky a námietky k prerokovávanej veci.
Súčasťou zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ bolo konanie:
a) o povolenie zmeny stavby „Výmena chladiaceho bubna“ pred jej dokončením spočívajúcej
v zmene termínu dokončenia stavby v termíne do 31.12.2020,
b) o predĺženie platnosti rozhodnutia IŽP Košice č. 4300-19912/2016/Pal,Wit/570310205/Z9SP zo dňa 22.06.2016, ktorým bolo povolené uskutočnenie stavby „Výmena chladiaceho
bubna” v termíne do 21.07.2020.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov
a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil, že predĺžením platnosti
rozhodnutia a zmenou termínu dokončenia stavby ,,Výmena chladiaceho bubna“ nie sú
ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené
záujmy účastníkov konania.

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 zmene
stavby ešte pred jej dokončením.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na IŽP 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. Duslo, a.s., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
2. Mesto Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
3. JAVELIN, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
4. Ing. Juraj Paľo, Industry & Project Engineering, s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
Na vedomie:
1. Mesto Strážske, stavebný úrad, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
2. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Námestie slobody 1, 071 01
Michalovce
3. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, Námestie slobody 1, 071 01
Michalovce
4. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, Námestie slobody 1, 071 01
Michalovce
5. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Námestie slobody 1, 071 01
Michalovce

6. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, námestie slobody 1, 071 01
Michalovce
7. Ministerstvo životného prostredia SR,
sekcia environmentálneho hodnotenia a
odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľudovíta Štúra
1, 812 35 Bratislava
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 5,
071 01 Michalovce
9. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce
10. Technická Inšpekcia, a.s., pobočka Košice, Južná trieda 95, 040 11 Košice
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