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

Číslo: 5731-24247/2019/Wit/571340107/Z10

Košice 04.07.2019

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 podľa § 3 ods. 3 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 (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)
mení
integrované povolenie
vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 706-9187/2008/Kov/571340107 zo dňa 02.04.2008
a zmenené IŽP Košice rozhodnutím č. 5819-16051/2009/Kov/571340107/Z1 zo dňa
22.05.2009, č. 9306-35714/2009/Wit/571340107/Z2 zo dňa 06.11.2009, č. 5222-14039/2010
/Kov/571340107/Z3 zo dňa 17.05.2010, č. 4992-19112/2011/Hut/571340107/Z4 zo dňa
30.06.2011, č. 5051-18873/2012/Pal/571340107/Z5 zo dňa 11.07.2012, č. 2611-10761/2014/
Wit/571340107/ZSP6 zo dňa 20.05.2014, č. 5833-31753/2014/Wit571340107/ ZK7 zo dňa
07.11.2014, č. 4469-30281/2016/Val/571340107/Z8 zo dňa 03.10.2016 a č. 8891-
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5205/2017/Val/571340107/Z9 zo dňa 10.04.2017 (ďalej len
ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

,,integrované povolenie“),

„MECOM GROUP s.r.o.“
Poľná 4, 066 01 Humenné
prevádzkovateľovi:
obchodné meno: MECOM GROUP s.r.o.
sídlo:
Poľná 4, 066 01 Humenné
IČO:
31 735 151
Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
je v oblasti ochrany povrchových vôd a podzemných vôd udelenie súhlasu
na prevádzkovanie nádrže na močovinu AdBlue, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových
a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení nasledovne:
1) V časti „I. integrovaného povolenia, B. Opis prevádzky a technických zariadení
na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v časti PS Sklady a pomocné
prevádzky nahrádza odsek Sklad PHM týmto nasledovným znením:
Sklad PHM je vyčlenený priestor nachádzajúci sa pod prístreškom z oceľovej konštrukcie,
kde sú uložené dve typizované oceľové, valcovité, ležaté, dvojplášťové nádrže na PHM
o objeme 2 x 32 m3 a plastová nádrž na AdBlue – typ Blue Master TITAN o objeme 5 m3.
Manipulačná plocha o rozmeroch 18 x 18 m je betónová, opatrená izoláciou proti priesaku
ropných látok a po obvode opatrená odvodňovacím žliabkom zaústeným cez šachtu
do odlučovača ropných látok (ORL) napojeného na kanalizáciu zaústenú do čerpacej stanice
tvoriacej súčasť flotačnej ČOV.
2) V časti „II. integrovaného povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky
pre suroviny, médiá, energie, výrobky nahrádza sa podmienka č. 3.5 týmto nasledovným
znením:
3.5 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy palív, energií a médií:
elektrická energia, pitná voda, technologická para, stlačený vzduch, šupinkový ľad,
zemný plyn naftový, amoniak, glykol, buková štiepka a močovina.
Integrované povolenie vrátane všetkých právoplatných zmien s výnimkou zmien
uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.
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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,
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice
rozhodnutím č. 706-9187/2008/Kov/ 571340107 zo dňa 02.04.2008 v znení neskorších zmien,
na základe žiadosti prevádzkovateľa MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné,
doručenej na IŽP Košice dňa 18.04.2019.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 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.
Predmetom predloženej žiadosti prevádzkovateľa o zmenu integrovaného povolenia
je udelenie súhlasu na prevádzkovanie nádrže na močovinu AdBlue, ktorá môže ovplyvniť
stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ.
IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ posúdil a v súlade
s ustanovením § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníka
konania, mesto Humenné a dotknuté orgány štátnej správy, listom č. 8573118952/57/2019/Wit/Z10 zo dňa 22.05.2019 o začatí konania, (doručeným dňa 29.05.2019
a dňa 03.06.2019) a zároveň v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia oznámenia o začatí konania.
Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena
v činnosti prevádzky, IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upúšťa od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
V rámci integrovaného povoľovania neboli k predloženej žiadosti zaslané vyjadrenia
a stanoviska účastníkov konania a dotknutého orgánu.
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Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo konanie o udelenie súhlasu
na prevádzkovanie nádrže na močovinu AdBlue, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových
a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vykonaného
konania zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky
neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o
IPKZ, a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 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. MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné
2. Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
Na vedomie:
1. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné

