
 

 

 

 
Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

  

                            Bratislava 22. júla 2021 

                        Číslo: 9389/2021-11.1/mo                                                          

                                                                                                                                      39861/2021           

                                                                                                                               int. 39862/2021 

ROZHODNUTIE 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov 

na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán 

štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2  ods. 1 písm. c) 

zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 

2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

a ako príslušný orgán podľa  § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov, po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu 

navrhovanej činnosti „ZEVO Košice – modernizácia a zabezpečenie prevádzkovej stability  

zariadenia na energetické využitie odpadov“  navrhovateľa, takto: 

Zmena navrhovanej činnosti „ZEVO Košice – modernizácia a zabezpečenie 

prevádzkovej stability zariadenia na energetické využitie odpadov“ uvedená 

v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, 

sa bude 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.  

Odôvodnenie: 

Navrhovateľ, KOSIT a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, zastúpený spoločnosťou 

EKOS PLUS s.r.o, Župné námestie 7, 811 03 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“) (ďalej 

len „navrhovateľ“) doručil dňa 24. 05. 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov 

na životné prostredie, (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 

písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie 

o zmene navrhovanej činnosti „ZEVO Košice – modernizácia a zabezpečenie prevádzkovej 

stability zariadenia na energetické využitie odpadov“ (ďalej len „zmena navrhovanej 

činnosti“). 
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MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa  

§ 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ako správny orgán podľa § 1 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán 

podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho 

poriadku známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenie o zmene navrhovanej 

činnosti, začalo, podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku, správne konanie vo veci zisťovacieho 

konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.  

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona zaslalo listom č. listom č. 9389/2021-11.1/mo; 

28522/2021, int. 28524/2021 zo dňa 27. 05. 2021 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 

povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a rezortnému orgánu, a zároveň 

vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote.  

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle MŽP SR, 

na adrese:  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zevo-kosice-modernizacia-zabezpecenie-

prevadzkovej-stability-zariadeni 

Zmena navrhovanej činnosti má byť realizovaná v Košickom kraji, v okrese Košice IV, 

v obci Košice-Barca,  v katastrálnom území Barca na parc. č. 2601, 2705/1, 2707, 2708, 

2705/10, 2705/7, 2705/8, 2705/9, 2712, 2713, 2721, 2720, 2614/1 a 2719. 

Navrhovaná (existujúca, povolená) činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona zaradená do 

kapitoly č. 9 Infraštruktúra, do položky č. 5. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie ostatných 

odpadov spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie a podľa časti A podlieha bez limitu 

povinnému hodnoteniu. Navrhovaná činnosť bola realizovaná ešte pred účinnosťou zákona č. 

127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Navrhovateľ má na vykonávanie priemyselnej činnosti kategorizovanej podľa prílohy 

č. 1 k zákonu 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 o IPKZ“) ako 5.2. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach 

odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o: a) odpad, ktorý nie je 

nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu, v prevádzke „Zariadenie na energetické 

využitie odpadov (ZEVO)“ vydané integrované povolenie pod č. 2067-

25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09. 08. 2007 v znení neskorších zmien. 

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie jestvujúceho zariadenia na 

energetické zhodnocovanie nie nebezpečného odpadu ZEVO, Košice („Zariadenie na 

energetické využitie odpadov (ZEVO)“) v súčasnosti disponujúceho dvoma spaľovacími 

linkami označovanými ako kotle K1 a K2 s projektovanou spracovateľskou kapacitou max. 10 

t/hod (K1) a max. 9,6 t/hod (K2) o novú spaľovaciu linku (označenie K3) rovnako určenú na 

energetické zhodnocovanie nie nebezpečného odpadu so spracovateľskou kapacitou 12,5 t/hod 

(vztiahnuté k výhrevnosti odpadu 9,5 MJ/kg), vrátane zariadení skladovania a dávkovania 

odpadu, zariadení čistenia spalín, napojenia vyvedenia produkovaného tepla a elektrickej 

energie do nadradenej sústavy, napojenia nových zariadení na jestvujúcu technickú a dopravnú 

infraštruktúru existujúceho areálu prevádzky: „Zariadenie na energetické využite odpadov 

(ZEVO)“. 

Primárnym dôvodom predkladaného návrhu je doplnenie skladby kotlov v prevádzke 

ZEVO Košice, tak aby bol prevádzkovateľ schopný pružne reagovať na potreby opráv  

a rekonštrukcií jestvujúcich liniek kotlov K1 a K2, t. j. zabezpečiť aj počas týchto období 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zevo-kosice-modernizacia-zabezpecenie-prevadzkovej-stability-zariadeni
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zevo-kosice-modernizacia-zabezpecenie-prevadzkovej-stability-zariadeni
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kontinuálnu, stabilnú a spoľahlivú prevádzku zariadenia ZEVO, ktorá poskytuje zvoz  

a zhodnocovanie odpadu najmä z miest Košice a Prešov, a ich okolia. Predkladaný návrh 

súčasne vytvorí do budúcnosti aj dostatočné voľné kapacity pre energetické zhodnocovanie 

záujmových odpadov s ohľadom na ich neustále rastúcu produkciu, a to aj napriek zvyšujúcim 

sa požiadavkám na mieru vytriedenia odpadu vhodného na recykláciu (65% pre rok 2035)  

v kontexte súbežnej požiadavky na obmedzovanie skládkovania odpadov. 

Pre prevádzku novej linky kotla K3 bude využívaná jestvujúca nákladná vrátnica, ktorá 

bude v tejto súvislosti doplnená jednou novou cestnou váhou.  

Odpad bude dávkovaný do nového zásobníka odpadu cez existujúcu betónovú výsypnú 

plošinu, ktorá bude rozšírená mostovým prepojením tak, aby ju bolo možné využívať aj pre 

tento účel (nad mostovým prepojením bude vybudovaná výsypná hala s motoricky ovládanými 

vstupnými bránami).  

Nový bunker (zásobník odpadu) bude vybavený mostovými žeriavmi s drapákom  

k prekladaniu a homogenizácii odpadu, a k jeho zavážaniu do násypky spaľovacej jednotky 

novej linky. Tou bude spaľovacia komora parného kotla vybavená posuvným roštom 

skloneným smerom k výsypke škvary (pre zabezpečenie intenzívneho miešania nadávkovaného 

materiálu s už horiacim materiálom). Ako primárny spaľovací vzduch bude slúžiť vzduch 

odsávaný spod strechy zásobníka odpadu, prípadne výsypnej haly (vytvorenie podtlaku pre 

zabránenie nekontrolovateľného šírenia vzdušniny /vrátane zápachu/ z bunkru do okolitého 

prostredia), a sekundárnym spaľovacím vzduchom bude vzduch odsávaný z kotolne. Spaľovací 

vzduch bude do spaľovacej komory privádzaný tak, aby bola zabezpečená požadovaná kvalita 

vyhorenia odpadu a tiež úroveň emisií znečisťujúcich látok.  Pre nábeh zariadenia, a pre prípad 

potreby stabilizácie spaľovacieho procesu, bude spaľovacia komora vybavená štartovacími a 

stabilizačnými horákmi (tzv. prídavnými horákmi)  na zemný plyn. Parný kotol bude tiež 

disponovať jednotlivými ťahmi spalín, výparníkmi, prehrievačmi, ekonomizérmi  

a výmenníkmi tepla, a tiež zázemím v podobe napájacích čerpadiel, napájacej nádrže, a pod., 

podľa konfigurácie  konkrétneho dodávateľa parného kotla.  

V spodnej časti druhého a tretieho ťahu parného kotla budú mať jeho membránové steny 

tvar výsypky, kde bude dochádzať k čiastočnému oddeleniu popolčeka od spalín. Následne 

spaliny z parného kotla budú čistené v systéme čistenia spalín podľa predbežného predpokladu 

v nasledujúcom zložení:. 

- dávkovanie suchého sorbentu (zmesi hydroxidu vápenatého /Ca (OH)2/ a aktívneho 

uhlia),  

- tkaninový filter určený na odstránenie tuhých znečisťujúcich látok a nadávkovaných a 

zreagovaných sorbentov.  

DeNOx systém pre parný kotol je predbežne uvažovaný na princípe SNCR.  

Uvažuje sa aj s možnosťou pokrývať krátkodobé výkyvy koncentrácií kyslých plynov 

pridávaním NaHCO3 do potrubia spalín pred vstupom do zariadenia na čistenie spalín. Ďalšími 

tohto času zvažovanými alternatívami je tzv. kondiciovanie spalín, t. j. ich schladenie a 

zvlhčenie pred vstupom do systému čistenia spalín nástrekom vody, ktoré optimalizuje reakciu 

znečisťujúcich látok obsiahnutých v spalinách s Ca(OH)2, a tiež inštalácia stupňa odprášenia 

spalín v úvode čistenia spalín. 

Po prechode systémom čistenia budú spaliny odťahované spalinovým ventilátorom do 

novovybudovaného oceľového komína o predpokladanej výške 65 m. 

Za účelom monitorovania množstiev znečisťujúcich látok bude nové zariadenie 

vybavené  automatizovaným monitorovacím systémom (AMS) pre kontinuálne monitorovanie 
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emisií TZL, SO2, NOx, CO, HCl, TVOC, HF, NH3, Hg, a tiež potrebných stavových veličín 

tlak, objem plynu, vlhkosť, teplota a obsah kyslíka. Ostatné znečisťujúce látky (ťažké kovy, 

PCDD / PCDF) budú monitorované diskontinuálne, k čomu bude zriadené vhodné odberové 

miesto plniace všetky platnou legislatívou a technickými normami  stanovené požiadavky. 

Zvyšky zo spaľovania a čistenia spalín budú podľa predpokladu riešené nasledovne:  

- škvara – mokrý vynášač bez prepadu vody minimálne so separovaním železného šrotu 

pomocou inštalovaného magnetického separátora (uvažuje sa aj možnosť doplnenia 

technologického uzla do podoby komplexnej linky, kde bude škvara sitovaná, drvená a 

odseparované budú aj neželezné kovy /skladba linky bude spresnená na základe analýzy 

požiadaviek trhu/ – účelom je vyššia miera zhodnotenia vznikajúcej škvary, napr. v 

stavebnom  priemysle), 

- úletový popolček z ťahov kotla – z pod výsypiek ťahov kotla bude systémom pneudopravy 

privedený do skladovacieho sila,  

- popolček a reakčné zvyšky zo systému čistenia spalín –  z výsypiek tkaninového filtra budú 

prepravované k zhromažďovaniu v separátnom sile reakčných zvyškov. 

Prehriata para vyprodukovaná v parnom kotle bude vedená výstupným parovodom k 

vysokotlakému parnému rozdeľovaču, z ktorého bude distribuovaná podľa prevádzkových 

okolností buď k ventilom parnej turbíny s predbežne vzduchom chladeným kondenzátorom, v 

ktorej odovzdá svoju energiu obežnému kolesu turbíny poháňajúcemu trojfázový generátor 

produkujúci elektrickú energiu alebo k redukčným staniciam (v prípade výpadku turbíny) s 

dodávkami tepla do výmeníkovej stanice, alebo priamo do vzduchového kondenzátora (bypass 

turbíny). 

Využitie vyprodukovaného tepla bude možné v rámci rozsahu medzi dvoma krajnými 

režimami prevádzky parnej turbíny (vrátane):  

- turbogenerátor v plne kondenzačnom režime - nebude produkované a dodávané teplo 

na komerčné účely, 

- turbogenerátor v odberovom režime - dodávka tepla bude maximalizovaná, tzn. do 

horúcovodu bude dodávaný max. možný vykurovací výkon.  

Nová linka K3 bude umiestená na voľnej spevnenej ploche, v súčasnosti využívanej na 

skladovanie podrveného objemného odpadu, čo si v primeranom rozsahu vyžiada odstránenie 

prítomného spevneného povrchu.  

Stavebne bude podľa predbežného predpokladu nová linka K3 riešená vybudovaním 

zásobníka odpadu, výsypnej haly, kotolne, objektu popolčekového a škvarového hospodárstva, 

objektu čistenia  spalín, nového komína, strojovne, transformovne, energetických mostov, 

prevádzkovej budovy, budovy pomocných prevádzok, a i. (napr. pätky pod kontajner 

uvažovanej novej regulačnej stanice zemného plynu, a pod.). 

Súčasťou realizácie bude aj dovedenie potrebných prípojok vnútroareálovej 

infraštruktúry do priestorov novej linky K3, ako napr. prípojok rozvodov pitnej vody, 

technologických vôd a pary,  požiarnej vody, kanalizácie, rozvodov zemného plynu a 

elektrorozvodov.  

Súčasne budú v potrebnom rozsahu vybudované nové a upravené stávajúce 

vnútroareálové komunikácie v okolí novovybudovaných stavebných objektov (vyhotovené 

budú s  nosnosťou vhodnou pre nákladnú dopravu).  

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti si v navrhovanom umiestnení vyžiada podľa 

predbežného predpokladu prekládku stávajúcich elektro a potrubných rozvodov (napr. 

vodovodných a kanalizačných potrubí), ktoré by mohli byť ovplyvnené jej výstavbou. 
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Pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti bude potrebné vykonať aj niektoré úpravy / 

doplnenia jestvujúcej technickej infraštruktúry a zázemia prevádzky navrhovateľa, napr. 

rekonštrukciu regulačnej stanice zemného plynu a plynového potrubia, alternatívne 

dobudovanie novej regulačnej stanice kontajnerového typu, ktorá by nahradila existujúcu 

regulačnú stanicu,  rekonštrukciu prívodu surovej vody, vybudovanie novej DEMI linky  

s výkonom cca 10 m3/h a prislúchajúcich zásobných nádrží, vybudovanie novej kompresorovej 

stanice, rozšírenie / rekonštrukciu a dobudovanie horúcovodnej výmenníkovej stanice (HVS), 

prípadne rekonštrukciu horúcovodných rozvodov, vybudovanie zariadení pre vyvedenie 

vyprodukovanej elektrickej energie do verejnej distribučnej siete, inštalovanie nového 

záložného dieselgenerátora a novej záchytnej (vychladzovacej a neutralizačnej) nádrže 

priemyselných OV, a zvažuje sa aj potreba vybudovania novej elektrorozvodne pre prívod 

vlastného napájania elektrickou energiou, či inštalácia vlastného výdajného stojana PHM. 

Na parametre stávajúcich liniek K1 a K2 navrhovaná zmena nemá priamy vplyv.   

Nová linka kotla K3, ako nové a moderné zariadenie, je však v koncepcii prevádzkovej 

filozofie ZEVO Košice pre budúcnosť uvažovaná ako nosná linka na energetické 

zhodnocovanie ostatného odpadu v prevádzke ZEVO Košice, t. j. zariadenie bude voči 

stávajúcim linkám prevádzkované prioritne a kontinuálne na 70-100% výkonu (mimo hlavných 

plánovaných odstávok), t. j. max. 8.000 hod/rok. 

Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti bude vzhľadom k navrhovanému riešeniu 

prevádzka stávajúcich liniek obmedzená len v minimálnom a nevyhnutnom rozsahu, nakoľko 

obmedzujúce úkony budú vykonávané predovšetkým počas plánovaných odstávok. 

Termín zahájenia realizácie (predpoklad: rok 2023) je viazaný na získanie všetkých 

potrebných povolení a súhlasov.  

Dĺžka trvania realizácie je v tejto etape odhadovaná na cca 30 mesiacov.  

Životnosť uvažovanej technológie je závislá od množstva faktorov (vrátane spôsobu a 

intenzity jej prevádzkovania a údržby), potrebu významnejšej rekonštrukcie však možno 

predpokladať po cca 8 – 10 rokoch prevádzky (nevylučujúc potrebu aj včasnejších čiastkových 

opráv alebo výmen niektorých jej komponentov). 

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslali stanovisko: 

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, 

odbor odpadového hospodárstva - rezortný orgán (list č. 31305/2021 zo dňa 10. 06. 2021) 

v stanovisku uvádza, že „Spaľovanie komunálneho odpadu je zdrojom neúmyselne 

vznikajúcich perzistentných organických látok (POPs). Vzhľadom na tú skutočnosť, že 

popolček zachytený v procese čistenia spalín obsahuje  PCDD/PCDF (polychlórované 

dibenzo-p-dioxíny/ polychlórované dibenzofurány) a iné POPs, napr. HCB 

(hexachlórbenzén), PCB (polychlórované bifenyly), PAU (polycyklické aromatické 

uhľovodíky) a PeCB (pentachlórbenzén)“ požaduje doplniť a uvádzať aj obsah POPs 

v popolčeku. 

Požiadavku odôvodňuje nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/1021 

o POPs a nariadením (ES) č. 166/2006 o zriadení európskeho registra uvoľňovania 

a prenosu znečisťujúcich látok (E-PRTR), ktorým je daná povinnosť monitorovať všetky 

medzinárodne dohodnuté POPs (taxatívne uvedené v prílohách vyššie uvedených 

dokumentov) a to nie len do ovzdušia, ale aj do vody a pôdy.  

Ďalej upozorňuje, že: „Vychádzajúc z relevantnej právnej úpravy Slovenskej republiky 

v nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, 

uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, vyššie uvedené látky patria medzi znečisťujúce látky 
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uvoľňované do jednotlivých zložiek životného prostredia, na ktoré sa vzťahuje 

oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa taxatívne určených zariadení na zneškodňovanie 

a zhodnocovanie odpadov.  

Špecifikácia PCDD/PCDF, HCB, PCB a PAU vychádza z prílohy III nariadenia (EÚ) č. 

1021/2019 o POPs a prílohy A a C Štokholmského dohovoru. Na odpady s obsahom POPs 

sa majú uplatňovať postupy nakladania s odpadom podľa čl. 7 nariadenia (ES) č. 1021/2019 

o POPs v súlade s prílohou V tohto nariadenia.  

Navrhované zariadenie je možné považovať za zariadenie na energetické zhodnocovanie 

komunálnych odpadov v tom prípade, ak spĺňa energetickú účinnosť ustanovenú podľa  

§ 18 ods. 1 zákona o odpadoch, ktorá sa vypočíta podľa § 13 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

Vyjadrenie MŽP SR: Akceptuje sa. Rezortný orgán upozorňuje na dodržiavanie platných 

predpisov a doplnenie informácií o obsahu POPs v popolčeku. MŽP SR bude požadovať 

v správe o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti vyhodnotenie všetkých pripomienok 

doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a v rozsahu hodnotenia určí špecifické 

požiadavky podľa pripomienok a požiadaviek uvedených v doručených stanoviskách.. 

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany 

ovzdušia, odbor ochrany ovzdušia (list č. 35747/2021 zo dňa 30. 06. 2021) požaduje do 

správy o hodnotení doplniť údaje a hodnotenie zariadenia podľa pripomienok: 

„1. Navrhovaná činnosť musí v súlade s ustanovením § 14 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o 

ovzduší zodpovedať najlepšej dostupnej technike (BAT) a všetky zariadenia stacionárnych 

zdrojov musia spĺňať ustanovené požiadavky na rozptyl emisií znečisťujúcich látok.  

2. Navrhovaná činnosť musí rešpektovať ustanovenia uvedené vo vyhláške  

MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, 

vrátane prílohy č. 5 (Špecifické požiadavky na spaľovne odpadov a zariadenia na 

spoluspaľovanie odpadov).  

3. V správe o hodnotení požadujeme doplniť komplexné porovnanie navrhovanej technológie 

s požiadavkami uvedenými v dokumente o BAT pre spaľovanie odpadu - VRK 2019/2010.  

4. Žiadame do zámeru doplniť garantované účinnosti odlučovacích zariadení a garantované 

emisné limity pre jednotlivé znečisťujúce látky.  

5. Doplniť do zámeru predpokladané množstvá emisií jednotlivých vypúšťaných 

znečisťujúcich látok.  

6. V ďalšom stupni posudzovania žiadame k zmene navrhovanej činnosti vypracovať imisno-

prenosové posúdenie a následne prehodnotiť zabezpečenie požiadaviek na rozptyl emisií a 

prehodnotiť imisné zaťaženie vrátane jeho vyhodnotenia vo vzťahu k pozaďovým hodnotám 

súčasného zaťaženia územia.  

7. Počas výstavby navrhovanej činnosti je potrebné prijať vhodné opatrenia na elimináciu 

zvýšenej prašnosti.“ 

Vyjadrenie MŽP SR: Akceptuje sa. MŽP SR bude požadovať v správe o hodnotení zmeny 

navrhovanej činnosti vyhodnotenie všetkých pripomienok doručených k oznámeniu o zmene 

navrhovanej činnosti a v rozsahu hodnotenia určí špecifické požiadavky na základe doručených 

stanovísk. 

 Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice – 

povoľujúci orgán (list č. 7151/57/2021-20771/2021 zo dňa 14. 06. 2021) v stanovisku 

uvádza, že: 
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„1. Stacionárna technická jednotka, v ktorej sa bude vykonávať priemyselná činnosť 

kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ ako 5.2.a) Zneškodňovanie 

alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie 

odpadov, ak ide o odpad, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu, ako aj 

všetky ostatné činnosti s tým priamo spojené činnosti na tom istom mieste, ktoré majú na 

činnosť (5.2a) technickú nadväznosť a ktoré môžu mať vplyv na emisie, podliehajú 

integrovaného povoľovaniu podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.  

2. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o vydanie integrovaného povolenia, ktoré vyžaduje povolenie 

stavieb a ich kolaudáciu, sú súčasťou konania všetky stavebné konania podľa osobitného 

predpisu. IŽP Košice má v týchto prípadoch pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného 

predpisu okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia, podľa § 3 ods. 

4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.  

3. Spaľovanie komunálneho odpadu v spaľovniach komunálnych odpadov sa považuje za 

zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch, ak sa energia 

vo forme tepla alebo elektriny vyrába na komerčné účely a ak energetická účinnosť takéhoto 

zariadenia sa rovná alebo je vyššia ako 0,65, ak ide o zariadenie, ktoré získalo alebo získa 

povolenie na prevádzku po 31. decembri 2008. 

4. V ďalšom stupni posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. je potrebné:  

a) vypracovať analýzu rizika znečisteného územia podľa SMERNICE Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky z 28. januára 2015 č. 1/2015 – 7., z dôvodu vypracovania 

východiskovej správy, ktorej schválenie bude súčasťou integrovaného povoľovania,  

b) doložiť rozptylovú štúdiu pre jednotlivé znečisťujúce látky (imisno – emisné zhodnotenie), 

ktoré budú vznikať v procese výroby z dôvodu či znečistenie z prevádzky nespôsobí 

prekročenie normy kvality životného prostredia, vplyv navrhovaných činností na kvalitu 

ovzdušia a určenie minimálnej výšky komína,  

c) doložiť hlukovú štúdiu,  

d) zabezpečiť vyhodnotenie kumulatívnych vplyvov na životné prostredie,  

e) dopracovať spôsob technického zabezpečenia monitoringu prípadného úniku znečisťujúcich 

látok pri haváriách a vážnom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia a ich eliminácie pri 

vzniknutých havarijných stavoch,  

f) konkretizovanie meracích miest na zisťovanie emisií, ktoré musia byť naprojektované  

v súlade platnými technickými normami STN EN a vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z. z.  

o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia  

v ich okolí (stačí uviesť v projektovej dokumentácii stavby),  

g) technické riešenie zamedzenia emisií zapáchajúcich látok vznikajúcich pri manipulácii  

a skladovaní odpadov určených na energetické zhodnotenie v prípade mimoriadnych stavov 

(poruche, odstávke spaľovacieho zariadenia a pod.),  

h) riešiť miesta zaobchádzania (stáčanie, skladovanie, potrubné trasy) a spôsoby zabezpečenia 

ochrany podzemných vôd pri zaobchádzaní s používanými znečisťujúcimi látkami v súlade  

s ust. § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

5. IŽP Košice bude požadovať splnenie emisných limitov pre uvedené znečisťujúce látky na 

úrovni BAT (BAT-AEL) nové zariadenia, v zmysle záverov o BAT pre WI, rok plnenia 2023.“ 

(pozn. MŽP SR: súčasťou bodu 5. stanoviska je tabuľka s navrhovanými emisnými limitmi pre 

znečisťujúce látky, ktoré sú zhodné s navrhovanými emisnými limitmi uvedenými v oznámení 
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o zmene navrhovanej činnosti v tabuľke. č.III.2.3.1./02 na str. 35) 

„6. Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia a projektová dokumentácia pre stavbu musí 

obsahovať náležitosti podľa ust. § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP 

SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.  

7. V zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ možno vydať povolenie, ak 

znečisťovanie z nej nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia a ak sú súčasne 

splnené aj ostatné podmienky zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a osobitných predpisov 

upravujúcich konania, ktoré sú súčasťou integrovaného povolenia.  

8. Projektová dokumentácia stavby a prevádzková dokumentácia musí byť ďalej spracovaná v 

súlade s požiadavkami:  

a) Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so 

znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení 

mimoriadneho zhoršenia vôd,  

b) Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

ovzduší so zameraním na všeobecné podmienky prevádzkovania,  

c) Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

odpadoch, 

d) Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v 

znení neskorších zmien.“ 

V závere stanoviska požaduje vypracovanie správy o hodnotení v rozsahu podmienok 

uvedených v tomto stanovisku. 

Vyjadrenie MŽP SR: Akceptuje sa. MŽP SR bude požadovať v správe o hodnotení zmeny 

navrhovanej činnosti vyhodnotenie všetkých pripomienok doručených k oznámeniu o zmene 

navrhovanej činnosti a v rozsahu hodnotenia určí špecifické požiadavky podľa pripomienok 

a požiadaviek  uvedených v doručených stanoviskách. 

 Mesto Košice, magistrát mesta Košice, oddelenie dopravy a životného prostredia, referát 

životného prostredia a energetiky – dotknutá obec (list č. MK/A/2021/15042 zo dňa 09. 06. 

2021) v stanovisku konštatuje, že: „Uvažované možné vplyvy navrhovanej činnosti sú:  

 Teoreticky môže dôjsť k nárastu množstva odpadov vznikajúcich zo spaľovania, 

ktorého dopad bude v prípade K3 obmedzený uvažovanou inštaláciou komplexnej linky 

na úpravu škvary , ktorá zvýši mieru jej uplatnenia/zhodnotenia.  

 Prípadný nárast dopravných nárokov prevádzky, ktorý predstavuje na celkovej 

spracovateľskej kapacite max. cca 5-6 NA/hod, v realite môže byť nárast nižší, nakoľko 

dopravné nároky prevádzky sú výrazne kolísavé (množstvo odpadu, ročné obdobia, 

sviatky).  

 Je predpoklad poklesu produkcie emisií ďalšieho skleníkového plynu – vodnej pary, 

nakoľko sa uvažuje s typom chladenia, ktorý nie je spojený s emisiami vodnej pary a 

ich vplyvom na mikroklimatické charakteristiky.  

 Dôjde ku zmene hlukovej situácie v okolí dotknutého výrobného areálu, ktorej 

akceptovateľná miera bude musieť byť dosiahnutá uplatnením potrebných 

protihlukových opatrení.  

 Je teoretický predpoklad prípadného zníženia celkových množstiev znečisťujúcich látok 

emitovaných do ovzdušia, pričom akceptovateľnosť zmeny emisnej situácie v 

predmetnej prevádzke pre imisnú situáciu v území bude zabezpečená návrhom 
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parametrov nového komína v súlade s požiadavkami vyhlášky MŽP SR 410/2012 Z. z..  

V širšom posudzovanom území sa nenachádzajú žiadne vyhlásené ani navrhované maloplošné 

chránené územia alebo územia európskej siete chránených území NATURA 2000. Na riešenom 

území platí 1. stupeň ochrany v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Výsledky analýz ovzdušia, pôdy a monitorovania kvality zložiek životného prostredia 

nasvedčujú, že spaľovňa predstavuje v súčasnosti pre okolitých obyvateľov dotknutého širšieho 

územia najmä starú záťaž a riziko ohrozenia zdravia ľudí novými zdrojmi hluku a znečistenia 

ovzdušia v dopravne zaťaženom území predstavuje mierny až nepatrný príspevok.  

Vzhľadom k základnej filozofii navrhovanej investície preniesť v rámci možností ťažisko 

energetického zhodnocovania odpadov z jestvujúcich liniek na novú, modernú linku K3 a 

vzhľadom k prísnym emisným limitom v zmysle BAT pre spaľovne odpadu sa dá očakávať, že 

priaznivé signifikantné vplyvy modernizácie zariadenia ZEVO budú prevládať nad 

nepriaznivými a budú environmentálne prijateľné pre obyvateľov mesta Košice a dotknutých 

obcí.“  

Mesto Košice zároveň poskytlo informáciu o spôsobe zverejnenia oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti. 

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie. V správe o hodnotení budú vyhodnotené všetky 

predpokladané vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia vrátane zdravia obyvateľov. 

 Obec Kokšov-Bakša – dotknutá obec (list zo dňa 16. 06. 2021) uvádza, že k zmene 

navrhovanej činnosti nemá žiadne námietky a zároveň poskytla informáciu o spôsobe 

zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. 

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie. 

 Obec Valaliky – dotknutá obec (list č. 414/3456/2021 zo dňa 18. 06. 2021) uvádza že 

k zmene navrhovanej činnosti nemá žiadne námietky a zároveň poskytla informáciu 

o spôsobe zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. 

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie. 

 Úrad Košického samosprávneho kraja – dotknutý orgán (list č. 02547/2021/ORR-21914 

zo dňa 09. 06. 2021) v stanovisku uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „nie je v rozpore 

s relevantnými strategickými dokumentami Košického samosprávneho kraja (program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK 2016-2022, Program odpadového hospodárstva 

Košického kraja)“. Požaduje navrhovanú činnosť posudzovať a do posudzovania zahrnúť: 

„Nutnosť použitia najlepších dostupných technológií (BAT), vyčíslenie zníženia množstva 

skládkovaného odpadu v tonách, vypracovanie analýzy dopadov navrhovanej činnosti na klímu 

a životné prostredie. 

Vyjadrenie MŽP SR: Akceptuje sa. MŽP SR bude požadovať v správe o hodnotení zmeny 

navrhovanej činnosti vyhodnotenie všetkých pripomienok doručených k oznámeniu o zmene 

navrhovanej činnosti a v rozsahu hodnotenia určí špecifické požiadavky podľa pripomienok  

a požiadaviek uvedených v doručených stanoviskách. 

 Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany  - dotknutý 

orgán (list č. OU-KE-OKR1-2021/000212-187 zo dňa 01. 06. 2021) v stanovisku uvádza, 

že po preštudovaní oznámenia o zmene navrhovanej činnosti Košice „dospel k záveru, že z 

predloženej zmene navrhovanej činnosti nie je možné posúdiť riešenie stavby z hľadiska 

potrieb civilnej ochrany, tunajší odbor sa k nemu nevyjadruje“ a zároveň uvádza, že nežiada 

zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona. 
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Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie. 

 Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – dotknutý orgán 
(list č. OU-KE-OCDPK-2021/022805-002 zo dňa 09. 06. 2021) v stanovisku uvádza, že 

„nemá námietky vo veci konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti“. 

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie. 

Dopravný úrad – dotknutý orgán (list č. 11574/2021/ROP-002/19639 zo dňa 09. 06. 2021) 

uvádza, že „ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva podľa ustanovenia § 

28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva z hľadiska ochrany záujmov 

civilného letectva nasledovné stanovisko:  

Posudzované územie sa nachádza v ochranných pásmach (ďalej len „OP“) Letiska Košice 

vrátane leteckých pozemných zariadení určených Rozhodnutím Leteckého úradu Slovenskej 

republiky č. j.: 313-477-OP/2001-2116 zo dňa 09.11.2001, kde je obmedzujúca nadmorská 

výška stavieb, zariadení nestavebnej povahy, použitia SM a pod. stanovená:  

- OP leteckého pozemného zariadenia – okrskový prehľadový rádiolokátor TAR/SRE/KZ, 

sektor C v rozmedzí 260,5 – 262,8 m n. m. Bpv, a to pod uhlom 0,50 v smere od zariadenia 

a sektora B;  

- OP kužeľovej plochy letiska v rozmedzí 309,3 – 323,2 m n.m. Bpv v sklone 1:25 v smere 

od letiska.  

Predmetom zmeny uvedeného zámeru je rozšírenie jestvujúceho zariadenia na energetické 

zhodnocovanie nie nebezpečného odpadu ZEVO, kde v súčasnosti zariadenie disponuje dvoma 

spaľovacími linkami označenými ako kotle K1 a K2 so spoločným odvodom spalín 

prostredníctvom jestvujúceho komína s výškou cca 105,0 m od úrovne terénu, t. j. s nadmorskou 

výškou 287,0 m n.m. Bpv. Zmena spočíva v rozšírení jestvujúceho zariadenia o novú 

spaľovaciu linku označenú ako kotol K3 s odvodom spalín prostredníctvom 

novovybudovaného komína s výškou cca 65,0 m od úrovne terénu, t. j. s nadmorskou výškou 

cca 250,0 m n.m. Bpv.  

Dopravný úrad na základe vyššie uvedeného, posúdenia predložených podkladov a 

existujúceho stavu v posudzovanom území, so zámerom súhlasí s tým, že Dopravný úrad ako 

dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva (podľa ustanovenia § 28 ods. 3 

leteckého zákona) následne vydá záväzné stanovisko v rámci odsúhlasenia projektovej 

dokumentácie pre umiestnenie a realizáciu stavby.“ V závere stanoviska upozorňuje, že 

stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva. 

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie. 

 Priatelia Zeme  – dotknutá verejnosť (list zo dňa 08. 06. 2021) v stanovisku požaduje 

vypracovanie správy o hodnotení, v ktorej žiada uviesť: 
1. konkrétnu bilanciu vzniku komunálnych odpadov a stanovenie množstva odpadov  

s vymedzením zvozovej oblasti pre potrebu energetického zhodnotenia s prognózou do roku 

2030. Upozorňuje, že pri prognózovaní budúceho vývoja tvorby a nakladania  

s komunálnym odpadom je potrebné zohľadniť legislatívne opatrenia ako je napr. povinné 

triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, ukončenie výnimky pre 

energetické zhodnotenie pre biologicko rozložiteľný kuchynský odpad v Košiciach, ako aj 

plnenie záväzných cieľov EÚ vo vzťahu k nakladaniu s komunálnym odpadom.  

2. doplnenie technologickej schémy, ktorá bude obsahovať aj schému tokov materiálov, 

energii, výstupných látok a emisií. 

3. vyhodnotenie súladu navrhovanej činnosti s požiadavkami vykonávacieho rozhodnutia 

Komisie (EÚ) 2019/2010 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho 
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parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších 

dostupných technikách (BAT) pre spaľovanie odpadu, vrátane určených emisných limitov. 

4. konkrétne riešenie a časový harmonogram zvýšenia dodávok tepla do siete centrálneho 

zásobovania teplom (SCZT) v súlade s Koncepciou rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej 

energetiky – aktualizácia (január 2020). Upozorňuje, že využitie tepelnej energie zo 

súčasnej ZEVO Košice je nedostatočné. Vykurovanie 2 400 domácností pri kapacite cca  

150 000 t odpadu v porovnaní napríklad s viedenskou spaľovňou pri kapacite 260 000 t 

odpadu, ktorá vykuruje 60 000 bytov, ďaleko zaostáva za efektívnym využitím tepla.  

Z uvedeného dôvodu je potrebné súčasnú infraštruktúru prestavať na efektívnejšie využitie 

tejto energie. 

5. vylúčenie spracovania škvary pre následné jej využitie v stavebníctve a zároveň žiada  

o zapracovanie spôsobu nakladania s ňou výlučne uložením na zodpovedajúcu skládku 

odpadov.  

O takúto úpravu žiada z dôvodu uplatnenia „princípu predbežnej opatrnosti“  

a existencie prípadov, kedy sa škvara použila napr. pri výstavbe ciest a následne boli zistené 

úniky nebezpečných látok do prostredia. Uvádza, že pri spaľovaní komunálnych odpadov 

nie je možné zaručiť pre škvaru splnenie limitných hodnôt ukazovateľov pre ostatný odpad, 

tobôž nie pre inertný odpad. Z uvedeného dôvodu by napr. primiešavanie škvary do 

stavebných materiálov predstavovalo zvýšené riziko aj vo vzťahu k ochrane zdravia ľudí. 

Ako príklad, ako nakladajú podobné zariadenia so škvarou, môžeme uviesť ZEVO “Die 

Müllverbrennungsanlage Spittelau“ vo Viedni. Po spálení 250-tisíc ton komunálneho 

odpadu vznikne cca 60-tisíc ton škvary, popola a kalov, ktoré končia na skládke odpadov 

v Nemecku. 

V záverečnom bode stanoviska občianske združenie Priatelia Zeme spochybňuje 

potrebu realizácie zmeny navrhovanej činnosti: 

6. „Navrhovateľ na str. 7 oznámenia o zmene uvádza: “ Po úspešnom ukončení skúšobnej 

prevádzky a uvedení novej a modernej linky na energetické zhodnocovanie odpadov kotla 

K3 do trvalej prevádzky plánuje navrhovateľ prevádzkovať túto linku ako nosné zariadenie, 

čo umožní realizovať vyššie zmieňované rekonštrukcie a opravy stávajúcich liniek kotlov 

K1 a K2, počnúc rozsiahlou rekonštrukciou linky kotla K1, ktorá je v prevádzke  

s občasnými prerušeniami slúžiacimi na opravy, výmeny a rekonštrukcie  technologických 

uzlov a súčastí zariadenia už od roku 1992 (po dostavbe linky kotla K3 sa predpokladá 

odstavenie linky kotla K1 za účelom jeho generálnej rekonštrukcie s pravdepodobným 

opätovným uvedením do prevádzky po roku 2030).“ Na základe uvedeného navrhovateľ 

zrejme ráta s využitím ročnej spracovateľskej kapacity všetkých troch kotlov po roku 2030 

– čo predstavuje K1+K2+K3 = 75 000 t + 76 800 t + 100 000 t = 251 800 t odpadu. Ide o 

viac ako 50 % navýšenie odpadov na energetické zhodnocovanie a navrhovateľ pritom 

uvádza, že záujmová zvozová oblasť zostáva súčasná. Podľa nášho názoru by v ZEVO mala 

prebehnúť len rekonštrukcia linky kotla K1, bez navyšovania ročného množstva 

energeticky zhodnoteného odpadu. Odôvodnenie. Ak budú zohľadnené trendy zmien v 

legislatíve, legislatívne ciele a opatrenia, rešpektovaná narastajúca dôležitosť 

implementácie princípov obehového hospodárstva, tak zvyšovanie energetického 

zhodnocovania v existujúcom zariadení ZEVO nebude environmentálne prínosné, ani 

ekonomicky efektívne. Pre ilustráciu uvádzame, že v Košiciach v roku 2019 vzniklo  

97 403 t komunálneho odpadu, pričom z uvedeného množstva bolo 61 364 t spálených. 

Úroveň vytriedenia bola len 29,33 % a zrecyklovalo sa 32 % z celkového množstva 

komunálnych odpadov1. Pre dosiahnutie recyklačných cieľov bude potrebné výrazne 

zvýšiť úroveň vytriedenia, ako aj podiel zrecyklovaného množstva odpadov. Zároveň je 

potrebné zohľadniť zrušenie výnimky pre energetické zhodnotenie pre biologicky 
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rozložiteľný kuchynský odpad v Košiciach k 1. 1. 2023, ktoré bude znamenať ďalšie 

podstatné zníženie množstva odpadu určeného na energetické zhodnotenie.“ 

Vyjadrenie MŽP SR: Akceptuje sa. MŽP SR bude požadovať v správe o hodnotení zmeny 

navrhovanej činnosti vyhodnotenie všetkých pripomienok doručených k oznámeniu o zmene 

navrhovanej činnosti a v rozsahu hodnotenia určí špecifické požiadavky podľa pripomienok  

a požiadaviek uvedených v doručených stanoviskách. 

 Združenie domových samospráv – dotknutá verejnosť (list zo dňa 28. 05. 2021) v stanovisku 

žiada, aby vydané rozhodnutie opísalo a zrozumiteľne vysvetlilo priame a nepriame vplyvy na 

životné prostredie, objasnilo a porovnalo jednotlivé varianty a určilo environmentálne opatrenia 

a právne záväzným spôsobom ich ukotvilo pre nasledujúce povoľovacie procesy, najmä  

z hľadiska ochrany a obnovy biodiverzity, budovania zelenej infraštruktúry ako súčasti zámeru 

a širšieho územia, z hľadiska ochrany vôd a z hľadiska realizácie Programu odpadového 

hospodárstva Slovenskej republiky. Navrhuje zmierňujúce opatrenia: 

„1) prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh až zj zákona  

OPK č. 543/2002 Z.z.  

2) opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona  

3) opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva  

4) opatrenia realizácie obehového hospodárstva“ 

Odporúča,  ako pomôcku, vlastný zoznam opatrení na vlastnej stránke s názvom „enviroportál“: 

https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-pripomienky-zds. 

V závere stanoviska uvádza, že „z dôvodu zásady zdržanlivosti ZDS vlastné vyhodnotenie  

a pripomienky k zámeru nezasielame“ a uvádza, že: „za účelom zabezpečenia efektivity 

konania, odporúčame úradu aj navrhovateľovi aktívne konzultovať projekt s verejnosťou  

a v nasledujúcich povoľovacích konaniach kontaktovať verejnosť ešte pred podaním žiadostí 

na úrad...“ a pripája odkaz na elektronické rezervovanie konzultácie v sídle Združenia 

domových samospráv v Bratislave. 

Vyjadrenie MŽP SR: Berie sa na vedomie. Zmierňujúce opatrenia budú navrhnuté v správe 

o hodnotení. K pozvánke na konzultáciu s odkazom na možnosť rezervovať si termín, MŽP SR 

uvádza, že takáto konzultácia nijako nenahrádza prípadné potrebné konzultácie s dotknutými a 

povoľujúcimi orgánmi. Dotknutá verejnosť bude mať možnosť konzultovať zmenu navrhovanej 

činnosti na verejných prerokovaniach v dotknutých obciach, alebo na spoločnom verejnom 

prerokovaní v jednej z dotknutých obcí, vyjadriť sa písomne k rozsahu hodnotenia aj k správe 

o hodnotení. 

V zákonom stanovej lehote sa k oznámeniu o zmene nevyjadrili: Okresný úrad Košice, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru 

v Košiciach, Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Košiciach a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa § 29 ods. 9 

zákona sa uvedené stanoviská považujú za súhlasné. 

Dotknuté obce Mesto Košice, Obec Valaliky a Obec Kokšov–Bakša zverejnili 

informáciu o doručení oznámenia o zmene na úradnej tabuliach a na webových sídlach 

v zákonom stanovenej lehote. K zmene navrhovanej činnosti nebolo doručené žiadne 

stanovisko verejnosti z dotknutých obcí. 

MŽP SR listom č. 9389/2021-11.1/mo, 35847/2021 zo dňa 02. 07. 2021 upovedomilo 

v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania, že účastníci konania 

a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho 

podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné 
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nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR. 

Možnosť nazrieť do spisu alebo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia podľa vyššie 

uvedeného upovedomenia nevyužil žiadny účastník konania.  

Splnomocnenému zástupcovi navrhovateľa bolo umožnené nahliadnuť do spisu a získať 

kópie doručených stanovísk, na základe jeho žiadosti dňa 24. 06. 2021.  

MŽP SR posúdilo Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré vypracovala 

spoločnosť EKOS PLUS s.r.o, Župné námestie 7, 811 03 Bratislava.  

Zmena navrhovanej činnosti súvisí s existujúcou povolenou prevádzkou navrhovateľa. 

Priamo dotknutým obyvateľstvom bude obyvateľstvo výstavbou dotknutej mestskej 

časti Košice – Barca v okrese Košice IV, za nepriamo dotknuté obyvateľstvo však možno 

považovať aj obyvateľstvo ďalších blízkych obcí vo vymedzenom dotknutom území. Najbližšia 

obytná zástavba od lokality výstavby sa nachádza vo vzdialenosti cca 800 m v obci Kokšov – 

Bakša (okres Košice – okolie), vo vzdialenosti cca 900 m v mestskej časti Košice – Krásna 

(okres Košice IV) a  vo vzdialenosti cca 1100 m v obci Valaliky (okres Košice – okolie).  

V prípade samotnej mestskej časti Košice – Barca sa najbližšia obytná zástavba nachádza vo 

vzdialenosti cca 3.300 m. 

Medzi priaznivé vplyvy bude patriť vytvorenie ďalších  25  trvalých pracovných miest 

s dlhodobou perspektívou, vytvorenie možnosti kontinuálne a bezpečne nakladať so 

záujmovými druhmi odpadov aj počas v budúcnosti potrebných rekonštrukcií a modernizácií 

jestvujúcich liniek K1 a K2, vytvorenie kapacitnej rezervy v prevádzke ZEVO v súvislosti  

s neustále narastajúcou produkciou komunálnych odpadov (aj po prednostnom vytriedení 

zhodnotiteľných komodít), získavanie tepla a elektrickej energie bez nárokov na spotrebu 

fosílnych palív, pri súčasnej úspore kapacít skládok odpadov príslušnej kategórie, ktorých 

ďalšie budovanie nie je z hľadiska politiky odpadového hospodárstva žiaduce. 

Medzi nepriaznivé vplyvy navrhovanej zmeny na obyvateľstvo bude (rovnako ako v 

súčasnosti) patriť súvisiace zaťaženie ovzdušia emisiami znečisťujúcich látok, hlukové 

zaťaženie, dopravné zaťaženie (v súvislosti s emisiami hluku a vibrácií a znečisťujúcich látok 

do ovzdušia a zaťažením dotknutých komunikácií) a psychologické vplyvy. 

Za účelom obmedzovania a predchádzania emisiám znečisťujúcich látok do ovzdušia 

budú u novej linky K3 aplikované opatrenia ako optimalizácia procesu spaľovania, inštalácia 

viacstupňového systému čistenia spalín, účinného DeNOx systému, odsávanie zásobníka 

odpadu, výsypnej haly a kotolne a využívanie odsatej vzdušniny ako spaľovacieho vzduchu,  

spracovanie škvary vo vlhkom stave a odprášenie odvetrávanej vzdušniny z týchto priestorov, 

vybavenie zásobníkov pomocných látok zariadeniami na obmedzovanie emisií znečisťujúcich 

látok, atď., vrátane optimalizácie zabezpečujúcej nákladnej dopravy a používania prevádzkovej 

techniky.  

Okrem uvedených opatrení, ktoré okrem iného budú v niektorých prípadoch slúžiť aj na 

predchádzanie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na pachovú situáciu v okolí dotknutej 

prevádzky, bude obmedzenie tohto vplyvu na dotknuté obyvateľstvo v blízkych obciach 

zabezpečené aj dodržaním odporúčanej odstupovej vzdialenosti v zmysle OTN 2111:98  

a smernice Ministerstva pre životné prostredie Porýnska – Westfálska (MURL z roku 2007), 

ktorá je určená na 700 m. 

Zdrojom hluku v prípade novej linky K3 budú predovšetkým niektoré inštalované 

technologické zariadenia, súvisiace činnosti ako napr. skladovanie a manipulácia s odpadom a 

vyvolané dopravné zabezpečenie. Miera tohto vplyvu môže byť objektívne vyhodnotená až na 

základe modelovej predikcie hluku, ktorá bude vykonaná v ďalšej etape posudzovania 
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navrhovanej činnosti, pričom bude optimálne zohľadniť aj  vplyv plánovaného obchvatu R2, 

ktorý bude prechádzať v blízkosti záujmovej lokality. Základným predpokladom realizácie 

každej novej činnosti je však jej prevedenie v takej podobe (resp. prijatie takých opatrení), aby 

bolo zabezpečené rešpektovanie maximálnej prípustnej expozície obyvateľstva hluku. 

Navrhovateľ nepredpokladá neakceptovateľný nepriaznivý vplyv na dotknuté 

obyvateľstvo, tento predpoklad je však optimálne v rámci ďalšej prípravy projektu overiť jeho 

imisno-prenosovým posúdením a modelovou predikciou novovzniknutej hlukovej situácie  

v okolí predmetného areálu, prípade hodnotením vplyvov na verejné zdravie v zmysle vyhlášky 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 233/2014 Z. z. o podrobnostiach hodnotenia 

vplyvov na verejné zdravie. 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k novému záberu pôdy, t.j. ani  

k vzniku súvisiacich vplyvov (záujmová plocha je v súčasnosti prevažne tvorená spevnenou 

plochou určenou k skladovaniu podrveného objemného odpadu. 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k záberu žiadnych významných 

biotopov, ani k ohrozeniu alebo likvidácii vzácnych alebo chránených zástupcov fauny a flóry, 

či k záberu ich reprodukčných biotopov (ojedinelé prípady usmrtenia jedinca chráneného 

živočíšneho druhu, napr. hmyzu pri výkopových prácach, však nemožno úplne vylúčiť). 

Prevádzka novej linky K3 sa súčasne predbežne nejaví ani ako dôvod neakceptovateľnej 

zmeny imisnej situácie v ovzduší alebo v povrchových vodách, alebo hlukovej situácie v 

dotknutom území, ktorá by mohla predstavovať riziko pre zdravotný stav dotknutej fauny alebo 

flóry.  

Na základe uvedeného sa tak nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na faunu, 

flóru a ich biotopy v dotknutom území, predpoklad však je možné v ďalšej etape prípravy 

projektu preveriť na základe výstupov matematickej predikcie generovaných imisií hluku v 

dotknutom území (hlukovej štúdie) a na základe imisno-prenosového posúdenia stavby. 

V miere primeranej výstavbe nových objektov v jestvujúcom prevádzkovom areáli bude 

primerane dotknutá scenéria krajiny, tento vplyv však bude výrazne obmedzený poňatím 

nových objektov ako štandardnej priemyselnej zástavby a ich zasadením do jestvujúcej 

zástavby priemyselného a skladového charakteru 

V čase výstavby je relevantný vplyv na vody spojený prakticky len s potenciálnym 

rizikom kontaminácie podzemných vôd, napr. v prípade poruchy alebo havárie stavebných 

mechanizmov, kedy môže dôjsť k úniku napr. ropných látok. 

Nedôjde k podstatnejšej zmene nárokov na spotrebu pitnej vody (vytvorenie  cca 25 

nových pracovných pozícií s normatívnymi nárokmi cca 1.150 m3/rok) a následne sa 

podstatnejšie nezmení ani produkcia súvisiacich splaškových odpadových vôd (pri zachovaní 

spôsobu ich odkanalizovania a čistenia).  

Konzervatívne (pri modeli chodu prevádzky na celkovej spoločnej spracovateľskej 

kapacite) možno uvažovať nárast spotreby technologickej vody a tiež produkcie 

technologických odpadových vôd, ten však v realite bude priamo závisieť od množstva 

zhodnotených odpadov, ako aj od počtu prevádzkových hodín u tej-ktorej spaľovacej linky, 

pričom v prípade novej linky K3 bude spotreba technologickej vody, aj produkcia 

technologických odpadových vôd obmedzovaná viacerými riešeniami, napr. uvažovaným 

využitím vzduchom chladeného kondenzátora parnej turbíny, opätovným využitím niektorých 

procesných odpadových vôd k pokrytiu nárokov napr. mokrého vynášača škvary alebo 

uvažovaného quenchera, atď. (s relevantnou zmenou kvalitatívnych charakteristík, ako aj 

spôsobu odkanalizovania a čistenia odpadových vôd sa neuvažuje). 
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Nedôjde k podstatnejšej zmene nárokov na zabezpečenie požiarnej vody.  

Nedôjde k zmene produkcie dažďových odpadových vôd, nakoľko nová zástavba sa 

bude realizovať na už v súčasnosti spevnenej a odkanalizovanej ploche prevádzkového areálu 

uvoľnenej pre tento účel (pre nové plochy s rizikom zaolejovania sa uvažuje inštalácia nového 

odlučovača ropných látok (ORL) požadovanej kapacity a parametrov).  

Konzervatívne možno uvažovať s nárastom spotreby pomocných látok, ich reálna 

spotreba však bude opäť závislá od množstva a zastúpenia energeticky zhodnocovaných 

odpadov, ako aj od počtu prevádzkových hodín u tej-ktorej spaľovacej linky (s podstatnou 

zmenou / rozšírením používaných pomocných látok sa neuvažuje). 

Teoretický môže dôjsť aj k nárastu množstiev odpadov vznikajúcich zo spaľovania 

(opäť v závislosti od množstva a zastúpenia energeticky zhodnocovaných odpadov, ako aj od 

počtu prevádzkových hodín u tej-ktorej spaľovacej linky), ktorého dopad bude v prípade novej 

linky K3 obmedzovaný uvažovanou inštaláciou komplexnej linky na úpravu škvary, ktorá zvýši 

mieru jej uplatnenia / zhodnotenia napr. v stavebnom priemysle.  

Tiež možno uvažovať aj s prípadným nárastom dopravných nárokov prevádzky, ktorý 

v prípade konzervatívne uvažovaného chodu prevádzky spaľovne na celkovej spoločnej 

spracovateľskej kapacite predstavuje oproti súčasnosti v krátkodobom maxime cca 5 – 6 

NA/hod (v realite však môže byť aj tento teoretický nárast podstatne nižší, nakoľko dopravné 

nároky prevádzky sú výrazne kolísavé v závislosti od produkcie záujmového odpadu  

v jednotlivých ročných obdobiach a počas sviatkov, či v závislosti od optimalizácie 

využívaných prepravných prostriedkov). 

Zároveň je konzervatívne možné uvažovať s nárastom spotreby elektrickej energie, ale 

súčasne aj jej produkcie, ku ktorej prispeje prevádzka novej TG linky K3 (závisí nie len od 

množstva a výhrevnosti energeticky zhodnotených odpadov, ale aj od využitia tej-ktorej linky, 

ktorá sa bude okrem iného riadiť aj požiadavkami na dodávku tepla zo strany externých 

odberateľov). 

Teoreticky môže dôjsť aj k nárastu emisií skleníkového plynu CO2 ako dôsledku 

spaľovania biologicky nerozložiteľného podielu spaľovaných odpadov a predom presnejšie 

nevyčísliteľného objemu podporného paliva (zemný plyn), súčasne však v takom prípade 

možno uvažovať aj úsporu emisií CO2 oproti situácii, kedy by rovnaký objem tepla / elektrickej 

energie bol získavaný zo spaľovania fosílnych palív.  

Súčasne je prítomný predpoklad poklesu produkcie emisií ďalšieho skleníkového plynu 

– vodnej pary, nakoľko pri návrhu linky K3 sa predbežne uvažuje so vzduchom chladeným 

kondenzátorom parnej turbíny (tento typ chladenia nie je spojený s emisiami vodnej pary, ktoré 

majú primeraný vplyv na mikroklimatické charakteristiky dotknutého územia ovplyvňujúce 

pohodu života obyvateľstva, napr. prízemnú vlhkosť, teplotu, trvanie hmly, námrazy a 

tienenie).  

Zároveň dôjde aj k zmene hlukovej situácie v okolí dotknutého výrobného areálu, ktorej 

akceptovateľná miera bude dosiahnutá uplatnením potrebných protihlukových opatrení. 

Vzhľadom k základnej filozofii navrhovanej investície preniesť v rámci možností 

ťažisko energetického zhodnocovania odpadov z jestvujúcich liniek na novú, modernú linku 

kotla K3, ako aj vzhľadom k  prísnym emisným limitom v zmysle BAT pre spaľovanie odpadu, 

ktoré bude nové zariadenie povinné plniť, je aj teoretický predpoklad prípadného zníženia 

celkových množstiev znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia, pričom akceptovateľnosť 

zmeny emisnej situácie v predmetnej prevádzke pre imisnú situáciu v území bude zabezpečená 

návrhom parametrov nového komína v súlade s požiadavkami vyhlášky Ministerstva životného 
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prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov a ďalších usmernení pri zohľadnení celkovej 

emisnej situácie v prevádzkovom areáli navrhovateľa.  

K zmene navrhovanej činnosti bolo doručených 12 stanovísk, z toho 5 stanovísk bolo  

s konkrétnymi požiadavkami na vypracovanie správy o hodnotení, ostatné bolo možné 

považovať za súhlasné, bez pripomienok. MŽP SR akceptovalo požiadavky posudzovať zmenu 

navrhovanej činnosti, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 

Zmena navrhovanej činnosti bude posúdená v správe o hodnotení, ktorú vypracuje 

navrhovateľ po prerokovaní a určení rozsahu hodnotenia zmeny navrhovanej činnosti. 

V správe o hodnotení bude potrebné preukázať súlad s najlepšou dostupou technikou  

a preukázať možnosť plniť emisné limity pre znečisťujúce látky pre nové zariadenia pre rok 

2023, ktoré sú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti uvedené. 

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej 

činnosti a doručených stanovísk, MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  

Pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na 

životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona  použilo MŽP SR 

aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je 

transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných 

a súkromných projektov na životné prostredie. 

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec  

o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom 

webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 

správneho poriadku na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie.  

Verejnosť má podľa § 24 zákona právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj 

vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní 

takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom 

konaní podľa § 29 ods. 15. Verejnosť podaním odvolania môže prejaviť záujem na navrhovanej 

činnosti a na konaní o jej povolení. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny 

súdny poriadok v znení neskorších predpisov po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 

 

 Mgr. Barbora Donevová 

                                                                                       poverená vykonávaním funkcie  

                                                                                                    riaditeľa odboru    

 

 

 

Doručuje sa: 

1. EKOS PLUS s.r.o, Župné námestie 7, 811 03 Bratislava 
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2. Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

3. Obec Valaliky, Poľná 8, 044 13 Valaliky 

4. Obec Kokšov – Bakša, 044 13 Kokšov – Bakša 178 

5. Priatelia Zeme, Haluzice 761, 913 07 Bošáca 

6. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava 

 

Na vedomie: 

7. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice 

8. Mesto Košice, pracovisko Košice - Juh, Smetanova 4, Košice, 

9. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 

52, 041 26 Košice  

10. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice 

11. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 

Košice 

12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 

Košice  

13. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranárskeho  zboru v Košiciach,  Požiarnická 4, 

040 01 Košice 

14. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

15. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

16. Ministerstvo hospodárstva  Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a,  827 15 Bratislava 

212 

17. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového 

hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva, TU 

18. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany 

ovzdušia, odbor ochrany ovzdušia, TU 

 

 

 


