SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 6594/57/2020-29161/2020/570610105/Z27

Košice 29.09.2020

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 § 8 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. 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/
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
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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, č. 86058012/2015/Hut,Mer/570610105/Z22-SP zo dňa 27.03.2015, č. 935-7064/2016/Mer/
570610105/Z23-SP zo dňa 01.03.2016 a č. 3865-15867/2016/Pal/570610105/Z24 zo dňa
17.05.2016, č. 1055-8610/2018/Mer/570610105/Z25-SP zo dňa 21.03.2018 a č. 747545137/2018/Mer/570610105/Z26-SP zo dňa 08.01.2019 (ďalej len „integrované povolenie“)
(ďalej len ,,integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti
v prevádzke:

„Výroba a spracovanie PA polymérov“
Chemlonská 1, 066 76 Humenné
okres: Humenné
Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:

Nexis Fibers a.s.
Chemlonská 1, 066 12 Humenné
36 729 680

Predmetom zmeny integrovaného povolenia
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ schválenie východiskovej správy.

je

podľa

§

8

zákona

Integrované povolenie pre prevádzku sa dopĺňa nasledovne:
1) Vo výrokovej časti sa dopĺňa odsek:
Východisková správa
IŽP Košice schvaľuje východiskovú správu podľa § 8 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
vypracovanú spoločnosťou GEO-Komárno, s.r.o., ul. Gen. Klapku 4085/91, 945 01 Komárno
rozhodnutím IŽP Košice č. 6594/57/2020-29161/2020/570610105/Z27 zo dňa 29.09.2020.
2) V časti II. „Podmienky povolenia“ sa v bode I. Požiadavky na spôsob a metódy
monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať
do informačného systému dopĺňa podmienka 6.7 s nasledovným znením:
6.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť periodické monitorovanie podzemných vôd
minimálne raz za 5 rokov a pôdy minimálne raz za 10 rokov odborne spôsobilou osobou
(odber vzoriek pôdy vykonať odborne spôsobilou osobou podľa zákona
569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) a zabezpečiť vykonanie
analýz odobratých vzoriek akreditovaným laboratóriom a odber a analýzy podzemných
vôd zabezpečiť akreditovaným laboratóriom) v zmysle schválenej východiskovej správy,
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okrem prípadov, ak takéto monitorovanie vychádza zo systematického hodnotenia rizika
kontaminácie. Prevádzkovateľ je povinný zaslať na IŽP Košice záverečnú správu
z vykonaného monitoringu podzemných vôd a pôdy do 31.01. nasledujúceho
kalendárneho roka.
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 § 8 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 pre prevádzku „Výroba a spracovanie PA polymérov“ na základe
žiadosti spoločnosti Industry  Project Engineering, s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01
Michalovce v zastúpení prevádzkovateľa Nexis Fibers a.s., Chemlonská 1, 066 12 Humenné,
IČO: 36 729 680, doručenej na IŽP Košice dňa 26.06.2020.
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 o schválenie
východiskovej správy podľa § 8 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. 10 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. 5 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania Industry  Project
Engineering, s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce a Mesto Humenné,
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné a dotknuté orgány Okresný úrad Humenné, odbor
starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, ŠSOH, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné o začatí
konania listom č. 6594/57/2020-21216/2020 zo dňa 07.07.2020, doručeným dňa 21.07.2020
a účastníkov konania spoločnosť CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné a
spoločnosť Priemyselný park Chemes, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné o začatí
konania listom č. 6594/57/2020-21784/2020 zo dňa 10.07.2020.
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V rámci integrovaného povoľovania neboli k predloženej žiadosti zaslané žiadne
stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov.
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo podľa § 8 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie o schválenie východiskovej správy.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti 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. Industry  Project Engineering, s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
2. Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
3. CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné
4. Priemyselný park Chemes, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné
Na vedomie:
1. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Kukorelliho 1,
066 01 Humenné
2. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Kukorelliho 1,
066 01 Humenné
3. Nexis Fibers a. s., Chemlonská 1, 066 12 Humenné

