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R O Z H O D N U T I E 
 

 

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 v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ”), podľa § 3 ods. 3 písm. c) 

bod  2  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 

i n t e g r o v a n é  p o v o l e n i e  

 

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. č. 3753-30879/2007/Mer/571050106  zo dňa  24.09.2007 

v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4172-15495/2008/Haj/571050106/Z1 

zo dňa 06.05.2008, č. 3660-26240/2008/Haj/571050106/Z2 zo dňa 05.08.2008, č. 7630-

32316/2008/Kov/571050106/Z3 zo dňa 06.10.2008, č. 914-13720/2009/Haj/571050106/Z4                  

zo dňa 27.04.2009, č.10725-12240/2010/Hut/571050106/Z5 zo dňa 26.04.2010, č. 5328-

13814/2010/Haj/571050106/Z7  zo  dňa  06.05.2010,  č.  4325-17678/2010/Mer,Haj/ 

571050106/Z6  zo  dňa  14.06.2010,  č. 6940-22792/2010/Haj/571050106/Z8  zo  dňa 

03.08.2010, č. 156-27363/2010/Mer/571050106/Z11 zo dňa 20.09.2010, č. 7674-28228/ 

2010/Mil/571050106/Z9 zo dňa 27.09.2010, č. 7978-28057/2010/Haj/571050106/Z12  zo dňa 

04.10.2010,  č. 9043-38850/2010/Mer/571050106/Z13 zo dňa 03.01.2011,  č. 4481-12681/ 

2011/Haj/571050106/Z14 zo dňa 02.05.2011, č. 152-7061/2012/Haj/571050106/Z16 zo dňa 
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15.03.2012, č. 9646/2012/Haj/571050106/Z17 zo dňa 17.04.2012, č. 927-18768/2012/Mer/ 

571050106/Z15 zo dňa 09.07.2012, č. 6783-22025/2012/Mer/571050106/Z18 zo dňa 

15.08.2012, č. 7248-30661/2012/Haj,Mer/571050106/Z19 zo dňa 30.10.2012, č. 2989-10532/ 

2013/Haj/571050106/Z21 zo dňa 17.04.2013, č. 4373-19754/2013/Haj,Mer/571050106/ 

ZK22 zo dňa 30.07.2013 č. 4640-20401/2013/Val/571050106/Z23 zo dňa 01.08.2013,                         

č. 4089-1635/2013/Mer/571050106/Z20 zo dňa 19.08.2013, č. 5551-25819/2013/Mer/ 

571050106/Z24 zo dňa 30.09.2013, č. 5797-26749/2013/Haj/571050106/Z25 zo dňa 

11.10.2013, č. 362-13113/2014/Haj/571050106/Z26 zo dňa 13.05.2014, č. 5718-31166/ 

Mer,Haj/571050106/ZSP27 zo dňa 30.10.2014, č. 7103-33587/2014/Mer/571050106/ZSP28 

zo dňa 26.11.2014, č. 553-11721/Wit/571050106/Z29-SP zo dňa 27.04.2016, 4559-

24205/2015/Mer/571050106/Z30-SkP zo dňa 19.08.2015, č. 941-13869 /Mer,Hut/ 571050106 

/Z31-SP zo dňa 13.05.2016, č. 997-16404/Haj,Mer/571050106/Z32-SP zo dňa 25.05.2016,   

č. 8394-12435/Val,Wit/571050106/Z33-SP zo dňa 25.04.2016,  č. 7715-41641/57/2016/Bre/ 

571050106/ZSP-34 zo dňa 12.01.2017, č. 1073-5401/2017/Wit/571050106/ZSP-36               

zo dňa  27.02.2017, č. 8662-2971/2017/Val/571050106/Z38 zo dňa 30.01.2017, č. 8770-

19616/2017/Haj/571050106/Z39 zo dňa 20.06.2017, č. 8770-19616/2017/Haj/571050106/ 

Z39 zo dňa 20.06.2017, č. 5075-24504/2017/Bre,Haj/571050106/Z40-SP zo dňa 01.08.2017, 

č. 5723-24796/2017/Haj/571050106/Z41 zo dňa 09.08.2017, č. 5297-25506/2018/Haj/ 

571050106/Z42 zo dňa 01.08.2018,  č. 7590-35349/2018/Haj/571050106/Z43 zo dňa 

6.11.2018, č. 8393-46592/2018/Haj/571050106/Z44 zo dňa 22.01.2019, č. 9103-

46655/2018/Mer/571050106/Z45-SP zo dňa 15.01.2019 č. 9728-8589/2019/Haj,Bre/ 

571050106/Z46-SP, č. 8419-40259/2019/Haj/571050106/Z48 zo dňa 14.11.2019, č. 8709-

43780/2019/Haj/571050106/Z49 zo dňa 26.11.2019, č. 7449/57/2021-28784/2021/ 

571050106/Z50-SP zo dňa 03.08.2021 a č. 10367/57/2021-5413/2022/571050106/Z51 zo dňa 

15.02.2022 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke: 

 

  „Závod Vápenka Košice“ 

 Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice 

okres: Košice II 

 

prevádzkovateľovi: 

obchodné meno: Carmeuse Slovakia, s.r.o. 

sídlo:                   Slavec 179, 049 11 Slavec 

IČO:                    36 198 749   

 

 

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3  zákona č. 39/2013 Z. z. 

o IPKZ je v oblasti odpadov udelenie súhlasu  na  prevádzkovanie  zariadenia  na  

zhodnocovanie  odpadov  podľa  §  3  ods. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. 

o IPKZ (zhodnocovanie odpadov činnosťou: R 1  Využitie najmä ako palivo alebo na 

získavanie energie iným spôsobom). 
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Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1)  V  časti  I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, sa pôvodné znenie bodu č. 3     

nahrádza nasledovným znením: 

 

3. Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene  

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

  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“): 

      

V prevádzke sa vykonáva činnosť, ktorá je podľa prílohy č. 1 k zákonu č 79/2015  Z. z.  

o odpadoch zaradená:  

R1 – Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom,  

 

Činnosťou R1 sú v rotačných peciach č.1, č.2, č.3 a č.4 zhodnocované druhy odpadov 

kategórie O – ostatný, uvedené v integrovanom povolení v podmienke č.6.2 časť II. 

Podmienky povolenia.  

 

2)  V časti   II.   Podmienky  povolenia, A.  Podmienky  prevádzkovania,  sa  pôvodné  

znenie podmienok č. 6.1, č.6.2 a č.6.3 nahrádza nasledovným znením: 

 

6.1 Prevádzkovateľ je povinný zhodnocovať upravený tuhý odpad (TAP) podľa podmienky  

č. 6.2 integrovaného povolenia  v súlade s Prevádzkovým poriadkom zariadenia  

na zhodnocovanie odpadov  (evidenčné č. P-PRD-SK-KO-1.29) vypracovaným podľa 

všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným IŽP 

Košice rozhodnutím č. 10367/57/2021-5413/2022/571050106/Z51 zo dňa 15.02.2022. 

 

6.2 Prevádzkovateľ  je  oprávnený pri výrobe kusového vápna  na horáku rotačných 

pecí č.1 až č. 4 spoluspaľovať iba upravený tuhý odpad (TAP) zložený z  odpadov 

kategórie O uvedených v  tabuľke č. 1, ktorý spĺňa kvalitatívne parametre uvedené 

 v podmienke č. 6.3 časť II. tohto rozhodnutia: 

 

      Tabuľka č.  1 

02 01 04 odpadové plasty (okrem obalov) O 

02 01 07 odpady z lesného hospodárstva O 

03 01 01 odpadová kôra a korok O 

03 01 05 

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, 

dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 O 

03 03 01 odpadová kôra a drevo O 

03 03 07 mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky O 

03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O 

04 01 01 odpadová glejovka a štiepenka O 

04 01 08 

odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca 

chróm O 

04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) O 

04 02 21 odpad z nespracovaných textilných vlákien O 

04 02 22 odpad zo spracovaných textilných vlákien O 
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06 13 02 použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02)  O 

07 02 13 odpadový plast O 

07 02 17 odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16 O 

08 01 18 odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 O 

08 02 01 odpadové náterové prášky O 

08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 O 

08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09  O 

08 04 12 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11 O 

09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra  O 

09 01 08 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra  O 

09 01 10 jednorazové kamery bez batérií O 

12 01 05 hobliny a triesky z plastov  O 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky  O 

15 01 02 obaly z plastov O 

15 01 03 obaly z dreva O 

15 01 05 kompozitné obaly  O 

15 01 06 zmiešané obaly  O 

15 01 09 obaly z textilu O 

15 02 03 

absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené 

v 15 02 02 O 

16 01 03 opotrebované pneumatiky O 

16 01 19 plasty O 

16 01 22 časti inak nešpecifikované O 

16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O 

16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O 

17 02 01 drevo O 

17 02 03 plasty O 

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 

17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 

19 02 03 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné O 

19 09 04 použité aktívne uhlie O 

19 09 05 nasýtené alebo použité iontomeničové živice O 

19 10 04 úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03 O 

19 10 06 iné frakcie iné ako uvedené 19 10 03  O 

19 12 01 papier a lepenka  O 

19 12 04 plasty a guma O 

19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O 

19 12 08 textílie  O 

19 12 10 horľavý odpad (palivo z odpadov) O 

19 12 12 

iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné 

ako uvedené 19 12 11  O 

20 01 01 papier a lepenka O 

20 01 10 šatstvo O 

20 01 11 textílie O 

20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 O 

20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 

20 01 39 plasty  O 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O 

20 03 02 odpad z trhovísk O 

20 03 07 objemný odpad O 
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6.3. Prevádzkovateľ je oprávnený spoluspaľovať na horákoch rotačných pecí č.1, č.2, č.3 a č.4 

v súlade s podmienkami uvedenými v bodoch A.6.4 a A.6.6 časť II. integrovaného 

povolenia tuhý alternatívny odpad (TAP), ktorý vyhovuje požiadavkám na triedenie, 

klasifikáciu a špecifikáciu daných v STN EN ISO 31640:2021 Tuhé alternatívne palivá. 

Špecifikácie a triedy, vydanej Slovenským ústavom technickej normalizácie v r. 2021 

(ďalej len „norma“): 

a) zloženie každej homogenizovanej dodávky tuhého alternatívneho paliva musí 

obsahovať zatriedenie podľa systému triedenia uvedeného v kapitole 6 normy 

b) TAP musí spĺňať kvalitatívne požiadavky podľa daných pravidiel na zhodu uvedených 

v kapitole 8 normy 

c) vlastnosti TAP sa musia špecifikovať podľa kapitoly 7 citovanej normy 

 

3)  V časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia  na  minimalizáciu, nakladanie,  

zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, sa pôvodne znenie podmienky č. 13 nahrádza 

nasledovným novým znením:   

 

13.  Prevádzkovateľ ma povolené zhodnocovanie odpadov činnosťou (R 1  Využitie najmä 

ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom) na dobu neurčitú. 

Prevádzkovateľ je povinný pri zhodnocovaní odpadov postupovať podľa podmienok 

uvedených v integrovanom povolení. Akékoľvek zmeny pri zhodnocovaní odpadov 

podliehajú integrovanému povoľovaniu. 

 

4)  V časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia  na  minimalizáciu, nakladanie,  

zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, sa za podmienku  č. 13 dopĺňa podmienka 

č. 14 s nasledovným znením:   

 

14. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na zhodnocovanie 

odpadov, ku ktorej patrí prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový 

denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi a vydané 

súhlasy, vyjadrenia a stanoviská, v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho 

predpisu odpadového hospodárstva. 

 

 

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva 

v platnosti v plnom rozsahu. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

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 § 3 ods. 3 písm. c) bod 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 
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konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice č. 3753-

30879/2007/Mer/571050106  zo dňa  24.09.2007 v znení neskorších zmien, ktorým bola 

povolená činnosť v  prevádzke „Závod Vápenka Košice“ na základe žiadosti prevádzkovateľa 

Carmeuse Slovakia, s.r.o., 049 11 Slavec 179, doručenej na IŽP Košice dňa 24.02.2022. 

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. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,  IŽP Košice podľa sadzobníka 

správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie  správny poplatok nevybral. 

 

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3  zákona č. 39/2013 Z. z. 

o IPKZ je udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov  

§ 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ z dôvodu ukončenie jeho platnosti.  

 

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5                 

písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány 

o začatí konania listom č. 10367/57/2021-42916/2021/Z51 zo dňa 01.03.2022 doručeným 

elektronicky dňoch 01.03.- 02.03.2022. 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.  

 

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena 

v činnosti prevádzky IŽP Košice podľa § 11 ods. 9 a 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 boli k predloženej žiadosti zaslané a doložené 

tieto vyjadrenia: 

1) Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH vo svojom vyjadrení 

zaslanom listom č. OU-KE-OSZP3-2022/014304-002 zo dňa 02.03.2022 uviedol, že  

na základe predloženej žiadosti a doplňujúcich podkladov k vydaniu zmeny integrovaného 

povolenia pre prevádzku nemá námietky. 

2) Mestská časť Košice - Šaca, vo svojom stanovisku zaslanom listom č. 193/2022/PRED/Iž 

zo dňa 02.03.2022 uviedla, že z hľadiska ich sledovaných záujmov k udeleniu súhlasu  

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre nemá námietky. 

 

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia účastníkov 

konania a dotknutých orgánov IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny 

integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav  celkovej  ochrany  životného 

prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako je uvedené  

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
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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. Ulrika Ulbrichová 

 poverená vykonávaním funkcie riaditeľky 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

1. Carmeuse Slovakia, s.r.o. Rozvojová 2/B, 040 11 Košice – mestská časť Juh 

2. Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 16 Košice – Šaca 

 

Na vedomie:   

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných  

zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


