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

Číslo: 6547-35218/2018/Ber/571410108/Z5

Košice 22.10.2018

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“), podľa § 3 ods. 3 písm. c)
bod 1 a 2 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 a dopĺňa
integrované povolenie
vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 5789-24542/2008/Mil/571410108 zo dňa 25.07.2008
v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 423-9721/2010/Mil/571410108/Z1
zo dňa 09.04.2010, č. 7859-31233/2010/Mil/571410108/Z2 zo dňa 10.11.2010, č. 584230573/2013/Val/571410108/Z3 zo dňa 12.11.2013 a č. 7720-38647/2016/Hut/571410108/Z4
zo dňa 06.12.2016 (ďalej len ,,integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie
činnosti v prevádzke:
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„Dekontaminačné stredisko Kapušany pri Prešove“
Kapušany pri Prešove
okres: Prešov
prevádzkovateľovi:
obchodné meno:
GEOPOL PREŠOV, s.r.o.
sídlo:
Masarykova 11, 080 01 Prešov
IČO:
31 698 549

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti odpadov:
- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre prevádzku
,,Dekontaminačné stredisko Kapušany pri Prešove“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzku
,,Dekontaminačné stredisko Kapušany pri Prešove“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:
1)

V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technickoprevádzkové podmienky“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 4.7 a nahrádza sa
nasledovným novým znením:

4.7

Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzku prevádzkovať do 31.10.2023. O predĺženie
tejto lehoty je prevádzkovateľ povinný požiadať IŽP Košice najneskôr tri mesiace
pred jej uplynutím.

2)

V časti „II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií
a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií
odlišných od podmienok bežnej prevádzky“ sa dopĺňajú nové podmienky č. 7 a č. 8
s nasledovným znením:

7.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti manipulačnej
a skladovacej plochy (SO 01) každých 5 rokov od vykonanej prvej úspešnej skúšky,
po jej rekonštrukcii, oprave alebo odstávke dlhšej ako jeden rok a vykonávanie kontrol
technického stavu a funkčnej spoľahlivosti jedenkrát za 10 rokov odborne spôsobilou
osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie a záznamy o vykonaných skúškach,
opravách, údržbe, kontrolách uchovávať v prevádzkovom denníku.
Prevádzkovateľ je povinný prvú skúšku tesnosti manipulačnej a skladovacej plochy
(SO 01) vykonať do 6 mesiacov od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
IŽP Košice č. 6547-35218/2018/Ber/571410108/Z5 zo dňa 15.10.2018.

strana 3 k rozhodnutiu č. 6547-35218/2018/Ber/571410108/Z5

8.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti potrubia, ktoré spája
manipulačnú a skladovaciu plochu (SO 01) s akumulačnou nádržou, každých 5 rokov
od vykonanej prvej úspešnej skúšky, po jeho rekonštrukcii alebo oprave alebo odstávke
dlhšej ako jeden rok a vykonávanie kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti
jedenkrát za 10 rokov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne
skúšanie a záznamy o vykonaných skúškach, opravách, údržbe, kontrolách uchovávať
v prevádzkovom denníku.
Prevádzkovateľ je povinný prvú skúšku tesnosti potrubia, ktoré spája manipulačnú
a skladovaciu plochu (SO 01) s akumulačnou nádržou, vykonať do 6 mesiacov
od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia IŽP Košice č. 6547-35218/2018/Ber/
571410108/Z5 zo dňa 15.10.2018.

2)

V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy
monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať
do informačného systému, 5. Podávanie správ“ sa dopĺňa nová podmienka č. 5.7
s nasledovným znením:

5.7

Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu
a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a zhodnotenie a o nakladaní s nimi
na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
odpadového hospodárstva a za obdobie kalendárneho štvrťroka uvedenú evidenciu
ohlasovať na IŽP Košice najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca
po uplynutí štvrťroka.

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., podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a 2 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
,,Dekontaminačné stredisko Kapušany pri Prešove“, na základe žiadosti prevádzkovateľa
GEOPOL PREŠOV, s.r.o., Masarykova 11, 080 01 Prešov, IČO: 31 698 549, doručenej
na IŽP Košice dňa 09.07.2018.
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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 prevádzkovateľa
o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a udelenie
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, pre prevádzku
,,Dekontaminačné stredisko Kapušany pri Prešove“.
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 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 GEOPOL PREŠOV, Mesto Prešov
a dotknutý orgán Okresný úrad Prešov, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, o začatí konania listom č. 6547-24224/2018/Val/Z5 zo dňa 17.07.2018,
doručeným dňa 19.07.2018 a účastníka konania Poľnohospodárske družstvo Kapušany
pri Prešove upovedomil o začatí konania listom 6547-25616/57/2018/Ber/Z5 zo dňa
27.07.2018, doručeným dňa 03.08.2018. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní
odo dňa doručenia oznámenia.
Účastníci konania a dotknutý orgán nevzniesli pripomienky alebo námety
k predmetnému konaniu.
Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods.
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti odpadov konanie:
- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie
pre prevádzku ,,Dekontaminačné stredisko Kapušany pri Prešove“ podľa §
písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
pre prevádzku ,,Dekontaminačné stredisko Kapušany pri Prešove“ podľa §
písm. c) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

3 zákona
odpadov
3 ods. 3
odpadov
3 ods. 3

IŽP Košice vyhovel žiadosti prevádzkovateľa a udelil mu súhlas na prevádzkovanie
zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlas na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov, v prevádzke ,,Dekontaminačné stredisko Kapušany pri Prešove“.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení
účastníka konania a dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného
povolenia prevádzky nezmení stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona
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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:
Účastníci konania
1. GEOPOL PREŠOV, s.r.o., Masarykova 11, 080 01 Prešov
2. Poľnohospodárske družstvo Kapušany pri Prešove, Kapušany 568, 082 12 Kapušany
3. Mesto Prešov, Mestský úrad Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
Na vedomie:
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov

