
 

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  

Inšpektorát životného prostredia Žilina 
Legionárska 5, 012 05  Žilina 

 

Číslo:  9879-5672/2019/Koz/770680104/Z21                                           v Žiline, dňa 18.02.2019  

 

 
 

R O Z H O D N U T I E 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor 
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), 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 podľa § 32 ods. 1 písm. 
a) zákona NR SR č.39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe 
vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. a 4., podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na 
základe vykonaného konania podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon 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  
 

č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006 na vykonávanie činností v prevádzke  
 

„KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.“, 
 

pre prevádzkovateľa KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o.,  

Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31 646 697 

 

v znení jeho neskorších zmien č.7914-38924/2007/Žer/770680104/Z1-SP1 zo dňa 29.11.2007, 

č.4642-17184/2008/Žer/770680104/Z3 zo dňa 21.05.2008, č.5004-17506/2008/Žer/770680104/ 

Z4-SP3 zo dňa 22.05.2008, č.989-7664/2009/Žer/770680104/Z5-SP4 zo dňa 04.03.2009, č.720-

5996/2011/Daň/770680104/Z6-SP5 zo dňa 07.03.2011, č.6935-26226/2011/Daň/770680104/Z7-

SP6 zo dňa 14.09.2011, č.935-6653/2012/Daň/770680104/Z8 zo dňa 02.03.2012, č.940-6654/ 

2012/Daň/770680104/Z8-SKZ7 zo dňa 05.03.2012, č.5768-23450/2012/Daň/770680104/Z9-SP7 

zo dňa 24.08.2012, č.3630-17030/2013/Daň/770680104/Z10-KRZ7 zo dňa 26.06.2013, č.3867-

18361/2013/Daň/770680104/Z11-SKZ6 zo dňa 11.07.2013, č.7153-13292/2014/Daň/770680104/ 

Z12-SKZ6+KRZ9 zo dňa 30.04.2014, č.658-9400/2014/Daň/770680104/Z13-SP8 zo dňa 

24.03.2014, č.606-783/2015/Daň/770680104/Z14-KRZ6 zo dňa 19.01.2015, č.5043-30438/2015/ 

Žer/770680104/Z15-SkP zo dňa 19.10.2015, č.5005-20763/2016/Daň/770680104/Z16-SP zo dňa 

29.06.2016, č.7520-35333/2016/Daň/770680104/Z17 zo dňa 16.11.2016, č.8055-37733/2016/ 

Pat/770680104/Z18 zo dňa 16.12.2016, č.5270-23178/2017/Daň/770680104/Z19-SP zo dňa 

18.07.2017 a č. 656-5714/2018/Daň/770680104/Z20 zo dňa 14. 02. 2018 (ďalej len 

„č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006“) podľa § 3 ods. 1 a 2  zákona o IPKZ 

nasledovne: 
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a)  

Časť 

Súčasťou integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ je  

(str. 2/26 rozhodnutia č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006) 

 

dopĺňa: 

- v oblasti odpadov: 

- konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

činnosťou R4 podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 

písmeno c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len zákon o odpadoch) – zmena platnosti súhlasu, zmeny podmienok povolenia 

vyplývajúce zo zmeny legislatívy platnej pre odpadové hospodárstvo,  

- konanie o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 

ods.1 písmeno e) bod 2. zákona o odpadoch.  

b)  

Časť 

D. Opatrenia pre manipuláciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov 

(str. 13/26 rozhodnutia č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006) 

 

mení časť D. nasledovne: 

 

D.  Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnotenie  zneškodňovanie 

odpadov 

 

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov 

 

D.1.  Inšpekcia udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov  

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno c) zákona 

o odpadoch pre prevádzku „KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o.“  prevádzkovateľa  

KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín (ďalej len 

“prevádzkovateľ”). Súhlas je platný do 18.02.2024, pri dodržaní všetkých podmienok 

prevádzkovania zariadenia určených týmto povolením. 

Súhlas sa udeľuje pre nasledujúce zariadenia: 

- elektrická oblúková pec č. 1 a 2 – výroba železných práškov (ďalej len „EOP 1“ 

a „EOP 2“)  

- indukčná taviaca pec č. 1 a 2 – výroba neželezných práškov (ďalej  len „ITP 1” a  

  „ITP 2”).  

V prevádzke je vykonávaná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch:  

- R4    Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín,   

- R13  Skladovanie odpadov pred použitím činnosti R4 (okrem dočasného uloženia pred 

zberom na mieste vzniku). 

V zariadení sa povoľuje zhodnocovanie ostatných odpadov vznikajúcich 

prevádzkovateľovi pri jeho podnikateľskej činnosti a odpadov preberaných od iných 

držiteľov odpadov zaradených podľa Katalógu odpadov, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 5a: 
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tabuľka č. 5a 

Katalógové 

číslo odpadu Názov druhu odpadu 
Kategória 

odpadu 

12 01 01 piliny a tresky zo železných kovov O 

12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O 

12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov O 

12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O 

12 01 13 odpady zo zvárania O 

16 01 17 železné kovy O 

16 01 18 neželezné kovy O 

17 04 01 meď, bronz, mosadz O 

17 04 02 hliník O 

17 04 04 zinok O 

17 04 05 železo a oceľ O 

17 04 06 cín O 

17 04 07 zmiešané kovy O 

17 04 11 káble iné ako v 17 04 10 O 

19 10 01 odpad zo železa a ocele O 

19 10 02 odpad z neželezných kovov O 

19 12 02 železné kovy O 

19 12 03 neželezné kovy O 

Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, 

ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ 5 mesiacov pred 

uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii. 

D.2. Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie “Prevádzkového poriadku zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov spätným získavaním kovov a  kovových zlúčenín” zo 

dňa 24.10.2016 podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 

písmeno e) bod 2 zákona o odpadoch pre prevádzku „KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o.“   

Súhlas je platný do 18.02.2024, pri dodržaní všetkých podmienok prevádzkovania 

zariadenia určených týmto povolením. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj 

opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie tohto 

súhlasu, ak prevádzkovateľ 5 mesiacov pred uplynutím tohto termínu oznámi túto 

skutočnosť inšpekcii.

 

Podmienky súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov  

 

D.3. Príjem odpadov  

D.3.1.  Prevádzkovateľ je povinný označiť zariadenie na zhodnocovanie odpadov v zmysle 

platnej legislatívy platnej v odpadovom hospodárstve a zverejniť na svojom webovom 

sídle:  

   - podmienky, za ktorých preberá odpad do zariadenia, 

   - druhy odpadov, na ktorých zhodnocovanie je oprávnený,  

   - všetky platné rozhodnutia, ktoré mu boli vydané podľa zákona o IPKZ a zákona  

     o odpadoch.   

D.3.2. V prevádzke nie je dovolené zhodnocovanie iných odpadov, ako odpadov uvedených 

v tabuľke č. 5a. 
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D.3.3. Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný v zmysle platných 

právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, požadovať od držiteľa odpadov 

údaje o vlastnostiach a zložení odpadu a po prevzatí odpadu vyhotoviť držiteľovi odpadu 

potvrdenie o prevzatí odpadu. 

D.3.4. Do zariadenia na zhodnocovanie odpadov je možné preberať iba odpady uvedené 

v tabuľke č. 5a, ktoré sú od iných držiteľov odpadov alebo vznikajú prevádzkovateľovi 

pri jeho podnikateľskej činnosti a to až po vizuálnej kontrole druhu dodaného odpadu, 

jeho množstva, preverení údajov o pôvode a vlastnostiach odpadu, ako aj údajov 

o dodávateľovi odpadu. 

D.3.5. Prevádzkovateľ má povinnosť viesť na predpísaných tlačivách v zmysle legislatívy 

platnej v odpadovom hospodárstve evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov 

prevzatých na zhodnotenie a o spôsobe nakladania s nimi pre každý druh odpadu zvlášť 

pod jeho katalógovým číslom, a uchovávať evidenciu po dobu 5 rokov  

D.4. Skladovanie odpadov 

D.4.1. V prevádzke je dovolené skladovanie odpadov určených na zhodnotenie v označených 

skladoch a vo vyhradených priestoroch výrobných hál určených na tento účel. 

D.4.2. Počas preberania odpadu do skladu prijatého odpadu sa musí vykonávať vizuálna 

kontrola odpadu s následným zabezpečením odseparovania nevhodných druhov 

odpadov. 

D.4.3. Prevádzkovateľ musí dbať na zamedzenie únikov prachových látok do ovzdušia 

a uplatniť opatrenia na zníženie prašnosti pri manipulácii s odpadom. 

D.5. Prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov  

D.5.1. Odpady zhodnocovať v jednotlivých taviacich peciach v takom množstve, aby nebola 

prekročená povolená kapacita jednotlivých pecí. 

D.5.2. Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti dodržiavať aktuálny, schválený 

prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov.  

D.5.3. Prevádzkovateľ má povinnosť viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu zariadenia 

(technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, obchodné 

a dodávateľské zmluvy, súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy) 

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v odpadovom 

hospodárstve. Prevádzková dokumentácia musí byť uložená na dostupnom mieste. 

D.5.4. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje z evidencie odpadov prevzatých 

do zariadenia, z evidencie zhodnotených odpadov a odpadov vzniknutých pri jeho 

činnosti Okresnému úradu Dolný Kubín, odbor starostlivosti pre životné prostredie 

(ďalej len „OÚ Dolný Kubín“) a inšpekcii v zmysle platných predpisov v odpadovom 

hospodárstve. 

 

D.6.    Vznik odpadov z vlastnej činnosti 

D.6.1.   Prevádzkovateľ zhromažďuje  nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č. 5b 

vyprodukované pri vlastnej činnosti na základe platného súhlasu na zhromažďovanie 

nebezpečných odpadov vydaného OÚ Dolný Kubín podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona 

o odpadoch, ktorý predloží inšpekcii na vedomie. 
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tabuľka č.5b 

Katalógové 

číslo 

odpadu 

Názov odpadu 

Spôsob 

 nakladania 

s odpadom 

Miesto 

vzniku 

odpadu 

Miesto 

zhromažďovania 

12 01 09 
rezné emulzie a roztoky neobsahujúce 

halogény 

Z, O Hala M2 prístrešok 

12 01 20 

použité brúsne nástroje a brúsne 

materiály obsahujúce nebezpečné 

látky  

Z, O 

celá prevádzka príručný sklad olejov 

13 02 06 
syntetické motorové,  

prevodové a mazacie oleje 

Z, O 
celá prevádzka príručný sklad olejov 

13 02 08 iné prevodové a mazacie oleje  Z, O celá prevádzka príručný sklad olejov 

13 05 07 
voda obsahujúca olej z odlučovačov 

oleja z vody 

Z, O Hala M2 prístrešok 

14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel Z, O D4 stredisko dopravy 

15 01 10 

obaly obsahujúce zvyšky 

nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými 

látkami 

Z, O 

celá prevádzka prístrešok 

15 01 11 

Kovové obaly, nebezpečný tuhý 

pórovitý základný materiál, vrátane 

prázdnych tlakových nádob 

Z, O 

celá prevádzka stredisko dopravy 

15 02 02 

absorbenty, filtračné materiály 

vrátane olejových filtrov inak 

nešpecifikovaných, handry na 

čistenie, ochranné odevy 

kontaminované nebezpečnými 

látkami 

Z, O 

celá prevádzka 
stredisko dopravy, 

dielňa 

16 01 07 olejové filtre Z, O celá prevádzka stredisko dopravy 

16 02 09 
transformátory a kondenzátory 

obsahujúce PCB 

Z, O  

trafostanica 

 

stredisko dopravy 

sklad NO 

16 02 13 

vyradené zariadenia obsahujúce 

nebezpečné časti, iné ako uvedené v  

16 02 09 až 16 02 12 

Z, O 

celá prevádzka 
stredisko dopravy 

sklad NO 

16 05 06 

laboratórne chemikálie pozostávajúce 

s nebezpečných látok alebo 

obsahujúce nebezpečné látky vrátane 

zmesí laboratórnych chemikálií 

Z, O 

celá prevádzka laboratórium 

16 06 01 olovené batérie Z, O celá prevádzka 
stredisko dopravy 

sklad NO 

Celkové vyprodukované množstvo NO za rok:   50 t 
Z – zhromažďovanie odpadov 

O – odovzdanie odpadov inému subjektu na ich ďalšiu úpravu,  zhodnotenie alebo zneškodnenie  

 

D.6.2. Prevádzkovateľ je povinný pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov, ktoré mu 

vznikajú pri jeho činnosti plniť podmienky platného rozhodnutia na zhromažďovanie 

odpadov udelené OÚ Dolný Kubín. 
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D.6.3.    Pri vzniku nového druhu nebezpečného odpadu je prevádzkovateľ povinný ihneď 

požiadať OÚ Dolný Kubín o rozšírenie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečného 

odpadu a informovať o tejto skutočnosti inšpekciu. 

D.6.4.   V miestach, kde sa skladuje nebezpečný odpad musí byť umiestnený prevádzkový 

poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a plán havarijných opatrení pre prípad 

úniku nebezpečných odpadov na viditeľnom a prístupnom mieste. 

D.6.5.  Nádoby na nebezpečné odpady označiť identifikačným listom nebezpečných odpadov. 

D.6.6.  Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí manipulujú s NO, boli oboznámení s postupom 

nakladania s NO a s opatreniami pre prípad havárie pri nakladaní s NO a pre prípad 

havarijného úniku odpadov a boli vybavení pracovnými pomôckami a predmetmi pre 

zabezpečenie výkonu týchto opatrení. 

D.6.7.  Prevádzkovateľovi vznikajú  pri vlastnej činnosti ostatné odpady uvedené v tabuľke č. 

5c:  

                         tabuľka č.5c 

Katalógové 

číslo odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 

odpadu 

10 06 99 odpady inak nešpecifikované O 

10 08 16 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15     O 

10 09 03 pecná troska O 

15 01 04 obaly zo železa a ocele O 

15 01 09 obaly z textilu O 

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

17 01 07 zmesi betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek a keramiky O 

19 10 01 odpad zo železa a ocele  O 

19 10 02 odpad z neželezných kovov O 

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

20 03 01 zmesový komunálny odpad O 

 

D.6.8. Pri zhromažďovaní odpadov a jeho ďalším nakladaním s ním dodržiavať povinnosti 

držiteľa odpadu, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom 

hospodárstve. 

D.6.9.  Zabezpečiť dôslednú separáciu odpadu a zvýšiť podiel separovaných zložiek.  

D.6.10. Odpady vznikajúce v prevádzke odovzdávať len osobe oprávnenej nakladať s takýmito 

odpadmi, resp. s platnou autorizáciou alebo s platným rozhodnutím v 

súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. 

D.6.11. Pri  povolených  činnostiach a spolu súvisiacich činnostiach postupovať tak, aby sa 

minimalizoval vznik vlastného odpadu, uprednostňovať ich recykláciu vo výrobnom 

procese a materiálové využitie odpadov pred energetickým využitím.  

D.6.12. Odpady vznikajúce pri prevádzke triediť podľa druhov, zhromažďovať ich oddelene vo 

vhodných označených nádobách, zabezpečených ich proti nežiaducemu úniku do 

okolitého prostredia,   podľa spôsobu zhodnotenia resp. zneškodnenia.  

D.6.13.  Pri vzniku nového druhu ostatného odpadu je prevádzkovateľ povinný ho ihneď zaradiť 

podľa Katalógu odpadov. Vznik nového druhu odpadu dať na vedomie inšpekcii. 

D.6.14. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na 

evidenčnom liste odpadu podľa zákona o odpadoch, v náväznosti na všeobecne záväzné 

právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť.  
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D.6.15. Ohlasovať údaje z evidencie vzniknutých odpadov  inšpekcii a OÚ Dolný Kubín 

a uchovávať ohlásené údaje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 

D.6.16. Odpady je možné zhromažďovať len po dobu 1 roka odo dňa vzniku pred jeho 

zneškodnením alebo po dobu 3 roky odo dňa vzniku pred jeho zhodnotením. 

Zhromažďovanie odpadu dlhšie ako 1 rok pred jeho zneškodnením alebo 3 roky pred 

jeho zhodnotením môže prevádzkovateľ vykonávať len na základe súhlasu vydaného 

OÚ Dolný Kubín podľa § 97 ods. 1 písm. t) zákona o odpadoch v náväznosti na § 97 

ods. 15 zákona o odpadoch. 

c)  

Časť 

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať 

a poskytovať do informačného systému. I.7. Podávanie správ. 

(str. 20/26 rozhodnutia č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006) 

 

mení v tabuľke č. 8 podmienky I.7.1. časť „Odpady“ nasledovne: 

 

Náplň správy Spôsob  

oznamovania 

Príjemca správy Termín nahlasovania 

Odpady 

Ohlásenie o vzniku odpadu 

a nakladaní s ním ako pôvodca 

odpadu 

Písomnou 

formou  
Typ „P“ 

OÚ Dolný Kubín  

SIŽP – OIPK Žilina 

 

1 x ročne  

do 28. februára 

nasledujúceho roka 

Ohlásenie o vzniku odpadu 

a nakladaní s ním ako 

zhodnocovateľ odpadu (pre 

každé zariadenie zvlášť) 

Písomnou 

formou  
Typ „R“ 

OÚ Dolný Kubín  

SIŽP – OIPK Žilina 

 

1 x ročne  

do 28. februára 

nasledujúceho roka 

Správa o množstvách 

a spôsobe využitia pecnej 

trosky 

Písomnou 

 formou 

OÚ Dolný Kubín  

SIŽP – OIPK Žilina 

 

1 x ročne  

do 28. februára 

nasledujúceho roka 

 

 

Ostatné podmienky pre prevádzku „KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o.“ prevádzkovateľa 

KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín uvedené 

v integrovanom povolení č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006 a v jeho neskorších 

zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.  

 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.4928/770680104/ 

1172-Re zo dňa 06.12.2006 a jeho zmien. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Inšpekcia, 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 o IPKZ, na základe žiadosti 

prevádzkovateľa zo dňa 12.12.2018, prijatej na inšpekcii dňa 18.12.2018 pod č. 45112/2018 a 

vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. a 4.  zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 

zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 

4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006 v znení jeho neskorších zmien pre prevádzku 
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„KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o.“, prevádzkovateľa KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o., Nábrežie 

Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín.  

  

V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, sadzobníka správnych poplatkov 

časť X. Životné prostredie položka 171a sa správny poplatok za zmenu integrovaného povolenia, 

ktorá nie je podstatnou zmenou nestanovil,  s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej 

zmeny v prevádzke. 

 

Činnosť v prevádzke „KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o.“ už bola povolená v integrovanom 

povolení č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006 v znení jeho neskorších zmien a nejedná 

sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. a), b), c) a d) 

zákona o IPKZ upustila od náležitosti žiadosti a príloh podľa § 7, zverejnenia žiadosti podľa § 11 

ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce 

podľa § 11 ods.5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 

zákona.      

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona 

o IPKZ oznámila listom č. 9879-707/2019/Koz/770680104/Z21 zo dňa 14.01.2019 účastníkom 

konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a určila lehotu na vyjadrenie 30 

dní. Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ doručila týmto subjektom stručné 

zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je 

možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy a upozornila, že na 

neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 12 ods. 5 zákona o IPKZ sa neprihliada.  

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada 

o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. 

e) zákona. 

V lehote, ktorá uplynula dňa 15.02.2019, sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia,  

nevyjadril žiadny dotknutý orgán ani účastník konania.  

 Predmetom zmeny integrovaného povolenia je: 

 aktualizácia podmienok povolenia v dôsledku zmeny právnych predpisov platných na 

úseku odpadového hospodárstva – zhromažďovanie odpadov, zmena ohlasovacích 

povinností, zmena evidenčných povinností a zmena platnosti súhlasu na prevádzkovanie 

zariadenia na zhodnocovanie odpadov,  

 udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie 

odpadov. 

 

Súčasťou konania je:  

- v oblasti odpadov: 

- konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

činnosťou R4 podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 

písmeno c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len zákon o odpadoch) – zmena platnosti súhlasu, zmeny podmienok povolenia 

vyplývajúce zo zmeny legislatívy platnej pre odpadové hospodárstvo,  

- konanie o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 

ods.1 písmeno e) bod 2. zákona o odpadoch.  

 

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vykonaného konania 

zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch a podľa zákona o 
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správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa 

uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

 
P o u č e n i e: 

 

     Proti tomuto rozhodnutiu je 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 v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly 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. Mariana Martinková 

                        riaditeľka  

 

 

 

 

Doručuje sa: 

1. KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín 

2. Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín 

 

Na vedomie:  

3. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

ochrany ovzdušia, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín 

4. spis 

 

 


