SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 8493/57/2020-41571/2020/570240206/Z25

Košice 08.12.2020

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
a § 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“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 a bod 10 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ a zákonač. 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. 1310/191-OIPK/2006-Ko/570240206 zo dňa 21.09.2006
zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 834-770/2008/Kov/570240206/Z1 zo dňa 14.01.2008,
č. 310-6516/2008/Kov/570240206/Z2 zo dňa 25.02.2008, č. 417-5324/2009/Kov/
570240206/Z3 zo dňa 16.02.2009, č. 5497-21968/2009/Kov/570240206/Z4 zo dňa
30.06.2009, č. 6154-28101/2010/Hut/570240206/Z5 zo dňa 12.10.2010, č. 3228-12408/2011/
Kov/570240206/Z6 zo dňa 26.04.2011, č. 5700-25673/2011/Haj/570240206/Z7 zo dňa
29.09.2011, č. 4582-11726/2012/Haj/570240206/Z9 zo dňa 23.04.2012, č. 1001-14404/2012/
Haj/570240206/Z8 zo dňa 22.05.2012, č. 6355-19710/2012/Haj/570240206/Z10 zo dňa
17.07.2012, č. 8548-36970/2012/Haj/570240206/Z11 zo dňa 18.01.2013, č. 2582-9546/
2013/Haj/570240206/Z12 zo dňa 12.04.2013, č. 5145-23711/2013/Ber/570240206/Z13
zo dňa 10.09.2013, č. 4264-19019/2014/Mil/570240206/Z14 zo dňa 30.06.2014, č. 3570-
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15279/2015/Pal/570240206/Z16 zo dňa 26.05.2015, č. 6599-33735/2015/Wit/570240206/
Z17-SP zo dňa 13.11.2015, č. 7934-40219/2015/Pal/570240206/Z18 zo dňa 16.01.2016, č.
5837-28816/2016/Haj/570240206/Z19 zo dňa 23.09.2016, č. 3610-13325/2017/Val/
570240206/Z21 zo dňa 15.05.2017, č. 1038-4566/2018/Wit/570240206/Z23-SP zo dňa
17.02.2018, č. 8061-11570/2018/Haj/570240206/Z22 zo dňa 18.04.2018 a č. 97006723/57/2019/Ant/570240206/Z24 zo dňa 04.03.2019 (ďalej len „integrované povolenie“),
ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Tepláreň“
Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné
okres: Humenné
prevádzkovateľovi:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:

CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31 695 426

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia:
- udelenie súhlasu na zmeny používaných palív, ktorá spočíva v ukončení používania
ťažkého vykurovacieho oleja podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa
§ 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:
1) V časti I. Údaje o prevádzke v bode B. Opis prevádzky a technických zariadení
na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa ruší pôvodné znenie tretieho
riadku tabuľky a nahrádza sa nasledovným novým znením:

K5

1974

76,4

Parný kotol
so sálavou
plynovou
komorou

Zemný
plyn

-

2

80

2) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity v bode 1. Emisie znečisťujúcich
látok do ovzdušia sa v tabuľke č. 2.1 v časti emisné limity ruší celý stĺpec ŤVO.
3) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity v bode 1. Emisie znečisťujúcich
látok do ovzdušia sa v tabuľke č. 2.1 v časti emisné limity, stĺpec ,,Zdroj emisií zariadenie, príkon, palivo“ sa ruší pôvodne znenie textu ,,z kotla K5 (76,4 MW)
ZPN, ŤVO“ a nahrádza sa textom ,,z kotla K5(76,4 MW) ZPN“.
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4) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity v bode 1. Emisie znečisťujúcich
látok do ovzdušia sa v tabuľke č. 2.1 ruší vzťažná podmienka 5).
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 a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 16 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 „Tepláreň“ na základe žiadosti
prevádzkovateľa CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné doručenej
na IŽP Košice dňa 18.09.2020. 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.
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa
v oblasti ochrany ovzdušia:
- udelenie súhlasu na zmeny používaných palív, ktorá spočíva v ukončení používania
ťažkého vykurovacieho oleja podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa
§ 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného
povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka
správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.
IŽP Košice predmetnú žiadosť posúdil a v súlade s ustanovením § 11 ods. 5
písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníka konania Mesto
Humenné a dotknutý orgán Okresný úrad Humenné, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
ŠSOO o začatí konania listom 8493/57/2020-32494/2020/Z25 zo dňa 01.10.2020, doručeným
v dňa 07.10.2020.
IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil 30
dňovú lehotu na podanie vyjadrenia k prerokovávanej veci, odo dňa doručenia upovedomenia
o začatí konania.
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Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena
v činnosti prevádzky, IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, upustil
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 ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
V rámci integrovaného povoľovania neboli do lehoty, ktorá uplynula dňa 07.11.2020
k predloženej žiadosti zaslané žiadne stanoviská účastníkov konania, ani dotknutého orgánu.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil, že
povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav
celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto
rozhodol tak, ako sa uvádza 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 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
v zastúpení
JUDr. Patrícia Uhrínová

Doručuje sa:
1. CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné
2. Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
Na vedomie:
Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Kukorelliho 1,
066 01 Humenné

