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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Inšpektorát

životného

prostredia Košice

Rumanova 14,04053

Košice

Košice 27.04.2016

Číslo: 4595-13761/570/2016/PaI/570021206/Z18-PK

~

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len "IŽP Košice"), ako príslušný správny
orgán 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 predpisova § 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. 3912013 Z. z. o IPKZ"), § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
"stavebný zákon") a podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní")

prerušuje

konanie

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím
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/MiI/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. 9459-6953/2012/Pal/570021206/Z8
zo dňa 07.03.2012, č. 820-10456/2012
Mer,Haj/570021206/Z7 zo dňa 16.04.2012, č. 2458-8894/2013/Hut/570021206/Z9
zo dňa
03.04.2013, č.7424-33739/2013/Mer,Haj/570021206/
ZKll zo dňa 09.12.2013, č. 508121198/2014/Haj/570021206/Z14
zo dňa 29.07.2014, č. 2798-12349/2015/Haj/ 570021206/
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Z15 zo dňa 04.05.2015 a č. 6765-33411/2015/Mer,Pal/570021206/Z16-SP
(ďalej len "integrované povolenie") pre prevádzku:

zo dňa 03.12.2015

"Oceliareň l"
Vstupný areál U. S. Steel, 04454 Košice
okres: Košice II

prevádzkovateľovi:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

u. S. Steel

Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
36 199222

IŽP Košice podľa § 6 ods. 2 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 19 ods. 3 zákona
Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vyzýva prevádzkovateľa, aby v lehote do 90 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia predložil IŽP Košice v súlade s ustanovením § 7 zákona
Č. 39/2013 Z. z. o lP KZ v písomnom vyhotovení, v počte kusov po dohode s IŽP Košice
a v elektronickej forme nasledovne prepracovanú a doplnenú žiadosť, v ktorej preukáže, že
konvertorová a ocielarenská troska a ocielarenský kal splňajú nasledovné podmienky:
a) sú výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba týchto látok
alebo veci,
b) ich ďalšie používanie je zabezpečené,
c) môžu sa použiť priamo bez ďalšieho spracovania iného ako bežný priemyselný postup,
d) vznikajú ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu, ich ďalšie použitie je v súlade
so zákonom Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky na výrobok (Napríklad § 2 ods. 1
písm. i) zákona Č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona Č. 254/2003 Z. z.), ochranu
životného prostredia a ochranu zdravia ľudí z hľadiska jeho konkrétneho použitia,
a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí,
e) splňa osobitné kritériá, ak boli pre látku alebo vec ustanovené osobitným predpisom.
Prepracovaná žiadosť musí byť taktiež obsahovať podrobný opis výrobného procesu,
v rámci ktorého vzniká látka alebo vec, ktorej výroba nie je primárnym cieľom a informáciu,
či výrobný proces bol zámerne upravený tým spôsobom, aby v rámci neho vznikala látka
alebo vec, ktorá má byť vedľajším produktom.

Odôvodnenie

Dňa 06.04.2016 bola na IŽP Košice doručená žiadosť prevádzkovateľa U. S. Steel
Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S.Steel, 044 54 Košice vo veci vydania zmeny integrovaného
povolenia pre prevádzku" Oceliareň l".

strana 3 rozhodnutia

Č.

4595-/3761/570/20/6/Pal/57002/206/Z/8-PK

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. IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť
neobsahuje náležitosti v súlade s ust. § 7 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto nie je
možné v konaní pokračovať.
Vzhľadom na to, že vyššie uvedené nedostatky je potrebné odstrániť, IŽP Košice
konanie v predmetnej veci prerušil a súčasne určil lehotu na doplnenie žiadosti v potrebnom
rozsahu.
IŽP Košice bude v konaní pokračovať, len čo pominú prekážky, pre ktoré sa konanie
prerušilo. V prípade neodstránenia nedostatkov žiadosti v určenej lehote, IŽP Košice konanie
podľa § 16 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zastaví. Lehoty na rozhodnutie ustanovené
v § 19 ods. 3 zákona Č. 39/2013 Z. z. o lP KZ neplynú, pokiaľ je konanie prerušené.
Na základe uvedeného IŽP Košice rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona
Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov nemožno
odvolať.

Ing. An~eineroVá
riaditeľka

Doručuje sa:
U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S.Steel, 044 54 Košice

