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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14,04053

Košice

Číslo: 5081-21198/2014/Haj/570021206/Z14

Košice 29.07.2014
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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
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 (ďalej len
"zákon Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ"), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona Č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ a § 20 ods. 1 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa
zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní")
mení
integrované

povolenie

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia vydaného 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. 11. 2007, Č. 6131 - 26182/
2008 /Kov/570021206/Z2
zo dňa 11. 8. 2008, Č. 7748-30499/2008/Mil/570021206/Z3
zo dňa 22.9.2008, Č. 6779-37158/2008/Haj/570021206/Z4
zo dňa 14.11.2008, Č. 5337-11744
/2010/Haj/570021206/Z5
zo dňa 20.4.2010,
Č.
7855-29592/2010/Mil/570021206/Z6
zo dňa
18.10.2010,
Č.
9459-6953/20 12/Pal/570021206/Z8
zo dňa 07.03.2012,
Č.
820-10456/2012/Mer,Haj/570021206/Z7
zo dňa 16.04.2012, Č. 2458-8894/20 13/Hut/
570021206/Z9 zo dňa 03.04.2013 a č.7424-33739/2013/Mer,Haj/570021206/ZK11
zo dňa
09.12.20 13 (ďalej len "integrované povolenie"), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:
"Oceliareň l"
Vstupný areál U. S. Steel, 04454 Košice
okres: Košice II
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prevádzkovateľovi:
obchodné meno: U. S. Steel Košice, s.r.o.
sídlo:
Vstupný areál U. S. Steel, 04454 Košice
IČO:
36 199 222
Predmetom
zmeny integrovaného
povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona
č. 39/2P13 Z". 2;... 0 IPK~ v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na zmenu súborov
technicko-prevádzkových
parametrov a technicko-organizačných
opatrení "Odsírenie
surového· .železa .na prevádzke KK OCI", "V ákuovacia stanica na prevádzke KK OCI"
a "MPQ pa prevádzke KK OCI" podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona Č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ.·l
Integrované

povolenie sa mení nasledovne:

V časti II. Podmienky
povolenia, kapitola A. Podmienky prevádzkovania,
v bode 4.
Technicko-prevádzkové
podmienky sa na strane 13 ruší znenie podmienky 4.2 v celom
rozsahu a nahrádza sa nasledovným novým znením:
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, evidenčné číslo: HPOVZ/BN/OO 12,
2) STPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania
Vákuovanie ocele v Oceliarni 1, evidenčné číslo: HPOVZ/BN/0014,
3) STPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania
Mimopecná príprava ocele (MP02) v Oceliarni 1, evidenčné číslo: HPOVZ/BN/0013,
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, evidenčné číslo: HPOVZ/BN/OOll,
s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby,
s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
s projektom stavby.

Integrované
povolenie s výnimkou
v platnosti v plnom rozsahu.

zmien

uvedených

v tomto

rozhodnutí

ostáva
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Odôvodnenie
IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podl'a § 9 a § 10 zákona
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 IPKZ, podl'a
§ 3 ods. 3 písm. a) bod 3 a § 20 ods. 1 zákona
č.39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podl'a zákona č.39/2013 Z. z.
o IPKZ a zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia,
ktorým bola povolená činnosť v prevádzke Oceliareň l, na základe žiadosti prevádzkovatel'a
U. S. Steel Košice, s. r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, doručenej na IŽP
Košice dňa 10.06.2014. 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.
Č.

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s. r.o. požiadala o zníženie správneho poplatku o 50 %
v zmysle čl. II ods. 1 zákona Č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov za podanú žiadosť z 500 eur na 250 eur, listom zo dňa 09.06.2014. IŽP Košice
vyhovel žiadatel'ovi listom č. 5081-17842/57/2014/Haj zo dňa 19.06.2014 a znížil správny
poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 250 eur
podl'a položky č. 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je
súčasťou zákona Č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podl'a § 3 ods. 3 zákona Č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na zmenu súborov technickoprevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení "Odsírenie surového železa
na prevádzke KK OCI", "V ákuovacia stanica na prevádzke KK OCI" a "MPO na prevádzke
KK OCI" podl'a § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona
Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania (prevádzkovatel'a,
Mestskú časť
Košice - Šaca) a dotknutý orgán (Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
ŠSOH) o začatí konania listom Č. 4338-14027/57/2014/Haj zo dňa 19.06.2014 doručeným
dňa 30.06.2014 a zároveň v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil
lehotu na podanie vyjadrenia 15 dní od doručenia oznámenia o začatí konania. IŽP Košice
súčasne oznámil, že podl'a § 11 ods. 3 ,písm. d) bod 5 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ môžu
účastníci konania požiadať o nariadenie. ústneho pojednávania. Keďže o nariadenie ústneho
pojednávania z účastníkov konania nik nepožiadal, IŽP Košice ho nenariadil.
IŽP Košice požiadal Mestskú časť Košice - Šaca, aby podl'a § 11 ods. 3 písm. e)
zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v termíne do troch pracovných dní odo dňa doručenia
oznámenia zverejnila na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, alebo iným v mieste
obvyklým spôsobom po dobu 15 dní žiadosť a 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 30 dní
odo dňa zverejnenia výzvy.
Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 24.06.2014
do 25.07.2014 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk a na úradnej tabuli a webovej
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stránke mestskej časti Košice - Šaca od 27.06.2014 do 14.07.2014.V určenej lehote 30 dní sa
verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila.
K predmetnej zmene bolo do lehoty na podanie vyjadrenia, ktorá uplynula dňom
15.07.2014, doručené vyjadrenie:
- Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠSOH, ktorý vo svojom vyjadrení
Č. OU-KE-OSZP-2014/025515
zo dňa 02.07.2014 uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny
integrovaného povolenia,
- Mestskej časti Košice - Šaca, ktorá vo svojom vyjadrení Č. 1132/2014/PRED/Iž zo dňa
07.07.2014 uviedla, že z hľadiska ich sledovaných záujmov nemá námietky k predmetnej
zmene integrovaného povolenia.
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona
č.39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie o udelenie súhlasu na zmenu súborov technickoprevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení "Odsírenie surového železa
na prevádzke KK OCI", "Vákuovacia stanica na prevádzke KK OCI" a "MPO na prevádzke
KK OCI" podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona Č. 3912013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia
dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky
neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona Č. 39/2013
Z. z. o IPKZ, a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát
životného prostredia Košice 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.Angel~
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:
u. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, Viceprezident pre energie,
environment a technické inšpekcie, Vstupný areál U. S. Steel 04454 Košice
2. Mestská časť- Šaca, Starosta MČ Košice - Šaca, Železiarenská Č. 9,040 16 Košice - Šaca
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Na vedomie:
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice

