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

Číslo: 7424-33739/2013/Mer,Haj/570021206/ZK11

Košice 09.12.2013
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ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len "IŽP Košice"), ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 9 a § 10 zákona Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. l písm. a)
zákona Č. 3912013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ") a ako
špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), podľa § 3 ods. 3
písm. a) bod 3, písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa
§ 82 ods. l a ods. 5 a § 68 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona
Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona
Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní")
mení a doplňa
integrované

povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice Č. 3545-9587/2007/Haj/570021206
zo dňa 29. 03. 2007 v znení
zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami Č. 4736-32233/2007/Haj/570021206/Z1
zo dňa 09. ll.
2007, Č. 6131-26182/2008/Kov/570021206/Z2
zo dňa ll. 8. 2008, Č. 7748-30499/2008/Mil/
570021206/Z3 zo dňa 22. 9.2008, Č. 6779-3715812008/Haj/570021206/Z4
zo dňa 14.11.2008,
Č. 5337-11744/2010/Haj/570021206/Z5
zo dňa 20A.2010, Č. 7855-29592/2010/Mil/570021206/Z6
zo dňa 18.10.2010, Č. 9459-6953/2012/Pal/570021206/Z8
zo dňa 07.03.2012. Č. 820-10456/
2012/Mer,Haj/570021206/Z7
zo dňa 16.04.2012 a Č. 2458-8894/2013/Hut/570021206/Z9
zo dňa
03.04.2013 (ďalej len "integrované povolenie"), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:
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"Oceliareň l"
Vstupný areál U. S. Steel, 04454 Košice
okres: Košice II
prevádzkovateľovi:
obchodné meno: U. S. Steel Košice, s.r.o.
sídlo:
Vstupný areál U. S. Steel, 04454 Košice
IČO:
36 199222

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky podľa § 3 ods. 3
a ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o lP KZ je:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových
parametrov a technickoorganizačných opatrení pri prevádzke zdroja znečisťovania
"Konvertory Ocl DZ Oceliareň"
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:
- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby
"Zachytávanie konvertorového
plynu z OCl "podľa § 3 ods. 3) písm. f) bod 1 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) kolaudačné
rozhodnutie
na užívanie a povolenie
zmeny
stavby "Zachytávanie
konvertorového plynu z aCI" podľa § 3 ods. 4 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopÍňa nasledovne:
I. Povoľuje užívanie a zmenu stavby

"Zachytávanie konvertorového plynu z OCI"
umiestnenej na pozemkoch parcelné Č. (v stavbách súpis. č. ) 12911, 129/226, 129/227, 130/1, 131,
132/1, 133, 134/1, 139/1, 140/69, 149/1, 149/2 (1412), 149/3
(1413), 151/14 (1417), 151/104,
151/105, 151/107, 151/108, 152, 153/1, 153/16 (1440), 153/19, (1443), 153/31 (1448), 153/36,
153/71 (2509), 153/72 (2510), 157, 15911, 159/27, 159/30 (1492), 159/31 (1493), 159/32, 159/34
(1494), 159/35 (1495), 160/1, 160/2 (1505), 160/55 (1537), 160/56 (1538), 162/84, 163/23, 164/113
a 153/91 v katastrálnom území Železiarne, pre účely spätného využitia konvertorového plynu
z prevádzky Oceliareň l v prevádzkach spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o, čím dôjde k zníženiu
celkového množstva spaľovaného konvertorového plynu v spaľovacom komíne (komínovej fakli)
a zníženiu vypúšťaných spalín do ovzdušia,
stavebníkovi:
obchodné meno: U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 04454 Košice
sídlo:
36 199222
IČO:
A. Užívanie stavby "Zachytávanie konvertorového plynu z aCI" sa povoľuje v nasledovnom
rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:
Stavebné objekty:
SO OO 1- Základy ventilových blokov
SO 002- Základ chladiča plynu
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SO
SO
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005- Základy potrubného rozvodu konvertorového plynu
006- Hydraulická stanica
007- Základy ventilátorov konvertorového plynu
009- Kanalizácia
OO 10- Vonkaj šie elektrorozvody
0011- Uzemnenie a bleskozvod
0012- Oznamovacie a dátové rozvody
OO 14- Spätné úpravy terénu a spevnených plôch

Prevádzkové súbory.
PS 01- Zariadenie zachytávania KOP z OCl
ČPS O 1.1 Prevádzkovanie zariadenia pre KK 1
ČPS 01.2 Ocel'ové konštrukcie pre KKl
ČPS O 1.3 Prevádzkové zariadenia pre KK3
ČPS 01.4 Ocel'ové konštrukcie pre KK3
ČPS 01.5 Chladič a okuliarový uzáver
ČPS 01.6 OK pre chladič a okuliarový uzáver
ČPS 01.7 Hydraulika
PS 02- Prevádzkové potrubné rozvody
PS 03- Potrubný rozvod konvertorového plynu do plynojemu
ČPS 03.1 Prevádzkové potrubie
ČPS 03.2 Ocel'ové konštrukcie
PS 04- Ventilátorovňa konvertorového plynu
ČPS 04.1 Prevádzkové zariadenie
ČPS 04.2 Ocel'ové konštrukcie
PS 05- Potrubný rozvod konvertorového plynu z plynojemu
PS 06- Uzáver plynu pri Teplárni
ČPS 06.1 Prevádzkové zariadenie
ČPS 06.2 Oceľové konštrukcie
PS 07- Prevádzkové zariadenia a rozvody NN a VN
ČPS 07.1 Káblový most
PS 08- ASRTP
Podmienky pre užívanie stavby "Zachytávanie
§ 82 ods. 4 stavebného zákona:

konvertorového

plynu z OCt" podl'a

1. Stavebník - prevádzkovateľ je povinný
pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické,
bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky
uvedené v integrovanom povolení vydanom IŽP Košice rozhodnutím Č. 3545- 9587/2007/
Haj/57002l206 zo dňa 29. 03. 2007 v znení platných zmien, v ktorých boli určené podmienky
na vykonávanie činností v prevádzke Oceliareň I.
2. Stavebník - prevádzkovateľ je povinný podľa záväzného stanoviska Okresného úradu Košice,
odboru starostlivosti o ŽP, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOO, Č. OU-KE
-OSZP3-20l3/0029l-2
zo dňa 30.10.2013:
a) podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona Č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
v termíne najneskôr do 30.12.2013 požiadať príslušný správny orgán ochrany ovzdušia
o schválenie
postupu
výpočtu množstva znečisťujúcich
látok z predmetného
zdroja
znečisťovania ovzdušia,
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b) podľa § 4 zákona Č. 40111998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov ako prevádzkovateľ stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, pri jeho uvedení
do prevádzky, každoročne do 15. februára písomne oznámiť údaje o množstve znečisťujúcich
látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku príslušnému
správnemu orgánu ochrany ovzdušia (Okresný úrad Košice, odboru starostlivosti o ŽP,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOO).
B. Zmena stavby "Zachytávanie konvertorového plynu z OCI" sa povoľuje podľa projektovej
dokumentácie zmien ku kolaudácii stavby
vypracovanej spoločnosťou REPREX, s.r.o.,
arch. Č. 613.4.kl, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jánom Petržalom, Č. osvedčenia
0102*A*2-1,4, 0102*A*3-1, Ing. Ľubomírom Nagyom, č. osvedčenia 0269*SP-14, Ing. Jánom
Semančákom,
Č.
osvedčenia
0103*A*3-1,
Ing. Jánom Marenčíkom,
Č.
osvedčenia
4143 * A*3-1, Ing. Martinom Vargom, Č. osvedčenia 1330*A*5-6 a Teréziou Gallerovou,
č. osvedčenia 3570*TA*5-1, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto
rozhodnutia pre stavebníka, na nasledovných stavebných objektoch a prevádzkových súboroch:
Stavebné objekty:
SO OO 1- Základy ventilových blokov
SO 002- Základ chladiča plynu
SO 005- Základy potrubného rozvodu konvertorového plynu
SO 006- Hydraulická stanica
SO 007- Základy ventilátorov konvertorového plynu
SO 009- Kanalizácia
Stavebné objekty SO 004- Miestnosť pre analýzu, SO 008- Základy uzáverov plynu pri Teplárni
a SO OO 13- Preložky inžinierskych sietí sa nerealizovali.
Prevádzkové súbory.
PS O 1- Zariadenie zachytávania KOP z OC 1
ČPS 01.2 Oceľové konštrukcie pre KK1
ČPS 01.4 Oceľové konštrukcie pre KK3
ČPS 01.5 Chladič a okuliarový uzáver
ČPS O 1.6 OK pre chladič a okuliarový uzáver
PS 03- Potrubný rozvod konvertorového plynu do plynojemu
ČPS 03.2 Oceľové konštrukcie
PS 04- Ventilátorovňa konvertorového plynu
ČPS 04.2 Oceľové konštrukcie
PS 06- Uzáver plynu pri Teplárni
ČPS 06.1 Prevádzkové zariadenie
ČPS 06.2 Oceľové konštrukcie
PS 07- Prevádzkové zariadenia a rozvody NN a VN
ČPS 07.1 Káblový most

II. Mení a dopÍňa integrované povolenie nasledovne:
V časti II.
Podmienky
povolenia, kapitola Á. Podmienky prevádzkovania, v bode 4.
Technicko-prevádzkové podmienky sa na strane l3 ruší znenie podmienky 4.2 v celom rozsahu
a nahrádza sa nasledovným novým znením:
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4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo
môže dôjsť k priamemu alebo nepriame mu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba
v súlade:
so súbormi TPP a TOO vypracovanými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany
ovzdušia a schválenými príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia,
so súbormi TPP a TOO:
1) STPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania
Odsírenie surového železa v Oceliarni 1, DZ Oceliareň,
evidenčné číslo: STPP
a TOO-Oc-07,
2) STPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania
Vákuovanie ocele v Oceliarni 1, DZ Oceliareň, evidenčné číslo: STPP a TOO-Oc-l1,
3) STPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania
Mimopecná príprava ocele (MP02) v Oceliarni 1, evidenčné číslo: STPP a TOOOc-04,
4) STPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania
Medzizásobníky vápna, DZ Oceliareň, evidenčné číslo: STPP a TOO-Oc-06,
5) STPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania
Konvertory Ocl DZ Oceliareň schválený rozhodnutím IŽP Košice č. 7424-33739/
2013/Mer,Haj/57002l206/ZK2
zo dňa 09.12.2013,
vypracovanými
podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia
a schválenými týmto rozhodnutím,
s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami
výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
s technickými a prevádzkový mi podmienkami výrobcov zariadení,
s projektom stavby.
Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti
v plnom rozsahu.

Odôvodnenie
IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podl'a § 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 a ako špeciálny stavebný
úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, písm. f) bod 1,
§ 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a ods. 5 a § 68
stavebného zákona na základe vykonaného konania podľa zákona č.39/2013 Z. z. o IPKZ,
stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného
povolenia, ktorej súčasťou je aj kolaudačné rozhodnutie a povolenie zmeny stavby "Zachytávanie
konvertorového plynu z OCl" a žiadosti prevádzkovatel'a - stavebníka U. S. Steel Košice, s. r.o.,
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice doručenej na IŽP Košice dňa 10.10.2013.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie
v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
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Realizácia stavby "Zachytávanie konvertorového plynu z OC 1" bola povolená zmenou
integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice Č. 820-10456/20 12/Mer,Haj/570021206/
Z7 zo dňa 16.04.2012.
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa
- stavebníka:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových
parametrov a technickoorganizačných opatrení pri prevádzke zdroja znečisťovania
"Konvertory Ocl DZ Oceliareň"
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:
- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby "Zachytávanie konvertorového
plynu z OC 1" podľa § 3 ods. 3) písm. f) bod 1 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie a povolenie zmeny stavby "Zachytávanie
konvertorového plynu z OC1" podľa § 3 ods. 4 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 500 eur podľa položky Č. 171a)
písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona Č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.
IŽP Košice upovedomil žiadateľa, dotknuté obce a dotknuté orgány o začatí konania
listom zo dňa 24.10.2013 a v súlade s § 11 ods. 3 zákona Č. 245/2003 Z. z. o IPKZ dotknutým
obciam a dotknutým orgánom doručil žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka. Zároveň požiadal
dotknuté obce - Mestskú časť Košice - Šaca a Mesto Košice, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e)
zákona Č. 39/2013 Z. z. o lP KZ zverejnili na svojej úradnej tabuli a iným v mieste obvyklým
spôsobom v lehote 15 dní žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka, stručné zhrnutie údajov
a informácií o obsahu žiadosti, o prevádzkovateľovi - stavebníkovi a o prevádzke a stavbe, výzvu
zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej
verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa
k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy. Vyššie uvedené údaje boli zverejnené
na webovom sídle a úradnej tabuli mesta Košice v termíne od 04.11.2013 do 20.11.2013 a na
webovom sídle mestskej časti Košice - Šaca v termíne od 28.10.2013 do 15.11.2013 a úradnej
tabuli mestskej časti Košice - Šaca v termíne od 31.10.2013 do 15.11.2013. V lehote do 30 dní
odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti
k prerokovávanej veci.
Zároveň IŽP Košice zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke
a na úradnej tabuli IŽP Košice, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou
a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli
zverejnené
na
úradnej
tabuli
IŽP Košice v termíne
od 28.10.2013
do 02.12.2013
a na internetovej stránke www.sizp.skvtermíneod28.10.2013do12.11.2013.
V určenej lehote
nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.
V súlade s ustanovením § 80 a § 61 v spojení s § 68 stavebného zákona IŽP Košice ako
špeciálny stavebný úrad listom zo dňa 24.10.2013 oznámil začatie správneho konania vo veci
vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj kolaudačné
konanie o povolení užívania a stavebné konanie o povolení zmeny stavby "Zachytávanie
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konvertorového plynu z OCl" podľa § 3 ods. 4 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, ďalším účastníkom
konania a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 v spojení s § 140a stavebného
zákona. Oznámenie o začatí konania bolo účastníkom konania a dotknutým orgánom doručené
v dňoch 06.09.2013 až 09.09.2013.
IŽP Košice podľa § II ods. 3 písm. a) zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil
na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu a súčasne
podľa § 80 v spojení s § 61 a § 68 stavebného zákona a § 21 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň 04.12.2013.
Na ústnom pojednávaní
spojenom s miestnym zisťovaním
sa prerokovala žiadosť
prevádzkovateľa - stavebníka
o vydanie
zmeny integrovaného povolenia
pre prevádzku
"Oceliareň l", ktorej súčasťou je aj žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia
na užívanie
a povolenie zmeny stavby "Zachytávanie konvertorového plynu z OC 1" podľa § 3 ods. 4 zákona
Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, vrátane doložených príloh k predloženej žiadosti.
V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti zaslané a doložené tieto
vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov a predložené nasledovné
doklady:
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, odpoveď Č. 2013/05615- 02/PPLVo zo dňa 05.1l.20l3 a záväzné stanovisko Č. 20l3/04811-03/PPL-Vo zo dňa 03.10.20l3,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek
ŽP, ŠSOO, vyjadrenie Č. OU-KE-OSZP3-2013/00403-2 zo dňa 06.1l.2013 a záväzné stanovisko Č.
OU-KE-OSZP3-2013/00291-2 zo dňa 30.10.2013,
- mestská časť Košice - Šaca, stanovisko Č. 1817-2/2013/Iž zo dňa 13.1l.2013,
- mesto Košice, stanovisko Č. Al20 13/22512-23 zo dňa 22.11.2013,
- Okresné riaditeľstvo
Hasičského
a záchranného
zboru v Košiciach, záväzné stanovisko
Č. ORHZ-KE3-2519-006/2013
zo dňa 23.10.2013,
- Inšpektorát práce Košice, záväzné stanovisko Č. 3661/2013, IKO-83-16-2.2/ZS-C22,23-13
zo dňa
04.12.2013,
- plnomocenstvo na zastupovanie spoločnosti Č. 539/2009 zo dňa 01.09.2009,
- splnomocnenie spracovateľov projektovej dokumentácie na zastupovanie v konaní,
- projektová dokumentácia zmien ku kolaudácii v troch vyhotoveniach,
- geometrický plán Č. 258/2013 zo dňa 20.09.2013 na zameranie skutkového stavu na parc. Č. 153/1
a oddelenie parc. Č. 153/91,
- vyhodnotenie splnenia podmienok rozhodnutia IŽP Košice Č.
820-10456/20 12/Mer,Haj!
570021206/Z7 zo dňa 16.04.2013,
- protokol o odovzdaní a prevzatí diela zákazníkom zo dňa 19.09.2013,
- zoznam dokladov v zmysle § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona pre stavbu "Zachytávanie konvertorového plynu z oe l "
- prehlásenie o zhode zo dňa 28.09.2013, vyhlásenie o zhode zo dňa 30.09.2013
- protokoly o vykonaných skúškach tesnosti Č. 20l3/09/ZJ2 zo dňa 05.09.20l3, Č. 20l3/06/Np-VÚ 2
zo dňa 05.06.2013 a Č. 2013/06/Np-VÚ 1 zo dňa 05.06.2013,
- vytyčovacie náčrtyaporealizačné
zameranie stavby,
- správy o prvej odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia,
- správy o odbornej prehliadke a skúške uzernnenia - východisková revízia,
- východzie revízne správy plynového zariadenia,
- vybrané certifikáty a prehlásenia o zhode použitých stavebných materiálov a fotokópie strán
stavebného denníka.
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Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu integrovaného
povoľovania bolo zistené, že stavba
"Zachytávanie konvertorového plynu z OC1"
bola
zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní
s nepodstatnými zmenami zapracovanými v projektovej dokumentácii zmien ku kolaudácii stavby
vypracovanej spoločnosťou REP REX, s.r.o., arch. č. 613.4.kl, autorizovanými stavebnými
inžiniermi Ing. Jánom Petržalom,
č. osvedčenia 0102*A*2-1,4, 0102*A*3-1, Ing. Ľubomírom
Nagyom, č. osvedčenia 0269*SP-14, Ing. Jánom Semančákom, č. osvedčenia 0103*A*3-1, Ing.
Jánom Marenčíkom, č. osvedčenia 4143 * A *3-1, Ing. Martinom Vargom, Č. osvedčenia
1330*A*5-6 a Teréziou Gallerovou, Č. osvedčenia 3570*TA*5-1, overenej v tomto konaní, ktorá
tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4
stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko sa skutočné
zrealizovanie stavby podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice
v stavebnom konaní. Pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí
IŽP Košice Č. 820-10456/2012/Mer,Haj/57002l206/Z7
zo dňa 16.04.2012. Stavebník na ústnom
pojednávaní predložil k nahliadnutiu certifikáty a vyhlásenia o zhode
stavebných výrobkov
a materiálov použitých pri uskutočňovaní stavby, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
doklady o spôsobe naloženia s odpadom vzniknutým pri uskutočňovaní stavby, stavebný denník
apod.
K vydaniu zmeny integrovaného povolenia vzniesli pripomienky a námety:
Mesto Košice v stanovisku Č. A/2013/22512-23 zo dňa 22.11.2013 uviedlo, že nemá námietky
k vydaniu zmeny integrovaného povolenia za predpokladu plnenia požiadaviek vyplývajúcich
z platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.
IŽP Košice rozhodnutím Č. 3545-9587/2007/Haj/570021206
zo dňa 29. 03. 2007 v znení platných
zmien určil podmienky na vykonávanie činností v prevádzke Oceliareň I v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia.
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek ŽP, ŠSOO v záväznom stanovisku Č. OU-KE-OSZP3-2013/00291-2
zo dňa 30.10.2013
uviedol, že nemá námietky k vydaniu kolaudačného rozhodnutia za dodržania nasledovných
podmienok:
a) najneskôr do 30.12.2013 je prevádzkovateľ povinný požiadať o schválenie postupu výpočtu
množstva znečisťujúcich látok z predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 15 ods. l
písm. d) zákona Č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,
b) v súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky má prevádzkovateľ povinnosť vyplývajúcu
zo zákona Č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
a ako prevádzkovateľ stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný podľa § 4 písomne
oznámiť každoročne do 15. februára údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených
do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku,
c) prevádzkovateľ je povinný dodržiavať špecifické emisné limity, technické požiadavky
a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov podľa prílohy Č. 4 vyhlášky
MŽP SR Č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu uvedené v bodoch a) ab) zapracoval do bodu A2. časť
1. tohto rozhodnutia. Pripomienka uvedená v bode c) je zapracovaná do podmienok integrovaného
povolenia uvedených v bodoch B.2.1 až B.2.6 časť l. integrovaného povolenia a v bodoch A.1 až
A.6 a B.1.l až B.l.3 časť II. integrovaného povolenia.

Strana 9 rozhodnutia

Č.

7424-33739/20J3/Mer.Haj/570021206/ZKII

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona
č.39/2013 Z. z. o IPKZ konanie:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových
parametrov a technickoorganizačných opatrení pri prevádzke zdroja znečisťovania
"Konvertory Oc1 DZ Oceliareň"
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:
- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby "Zachytávanie konvertorového
plynu z OC1 "podľa § 3 ods. 3) písm. f) bod 1 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) kolaudačné o povolení užívania a stavebné o povolení zmeny stavby "Zachytávanie
konvertorového plynu z OC1" podľa § 3 ods. 4 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice povolil užívanie
stavby "Zachytávanie konvertorového plynu z OC1" aj
na pozemku parcelné Č. 153/91 v kat. úz. Železiarne,
ktorý vznikol oddelením z pozemku
parc. Č. 153/1 v kat. úz. Železiarne, na ktorom bolo povolené uskutočnenie stavby, podľa
geometrického plánu Č. 258/2013 zo dňa 20.09.2013,
overeného Okresným úradom Košice,
katastrálnym odborom, pod Č. 927/20123 dňa 07.10.2013.
Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení 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
a stavba
"Zachytávanie konvertorového plynu z OC 1" je stavebno-technicky ukončená a schopná bezpečnej
a nerušenej prevádzky, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
P o u č e nie:

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 byt'
preskúmaná súdom.
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riaditeľka inšpektorátu

~

Doručuje sa:

10 U.S.Steel Košice, s.r.o., Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, Viceprezident

pre riadenie energetickej
efektívnosti a implementáciu BAT, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Peter Petričko, Riaditeľ pre realizáciu stavieb a hospodársku správu,
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
3. Mestská časť - Šaca, starosta, Železiarenská Č. 9, 040 16 Košice - Šaca
4. Mesto Košice, primátor mesta, Tr . SNP Č. 48/A, 040 11 Košice
5. Ing. Jozef Danko, U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice
6. Ing. Ján Petržala, REPREX, s.r.o., Senný trh 2,04001 Košice
7. RMS, a.s. Košice, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
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Na vedomie:
1. Okresný úrad Košice, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOO, Komenského 52,
040 O 1 Košice
2. Mesto Košice, stavebný úrad, pracovisko Košice - západ, Trieda SNP 48/ A, 040 11 Košice
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
ŽP, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
zložiek ŽP kraja, 041 26 Košice
6. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Energetika, Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice
7. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice
8. U. S. Steel Košice, s.r.o., Krízový manažment, Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice
9. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Košiciach, Požiarnická 4,
040 O 1 Košice
11. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
ŽP, ŠSER, Komenského 52, 041 26 Košice
12. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia špeciálneho stavebného úradu, pracovisko
Košice, Štefánikova 60, 040 O 1 Košice
13. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25,04001 Košice
14. Letecký úrad SR, sekcia navigačných služieb letísk, letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
15. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 O 1 Košice

