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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO
Inšpektorát životného prostredia

PROSTREDIA

Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice
Košice 28.11.2014

Číslo: 7146-32869/2014/Haj/570021206/Z21
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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 14 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 a dopÍňa
integrované

povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice Č. 919-27430/2007/Haj/570021306
zo dňa 22.08.2007
v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice Č. 1872-5321/2008/Haj/570021306/Z1
zo dňa 11.02.2008,č. 5233-0575/2008Wit/570021306/Z2
zo dňa 18.06.2008, Č. 522520668/2008/Haj/570021306/Z3
zo dňa 19.06.2008, Č. 7142-29735/2008/Haj/570021306/Z4
zo dňa 25.09.2008, Č. 8645-35891/2008/Haj/570021306/Z5
zo dňa 05.11.2008, Č. 732037234/2008/Mer/570021306/Z6
zo dňa 24.11.2008, Č. 461-11321/2009/Haj/570021306/Z7
zo dňa 09.04.2009, Č. 3092-4751/2009/Haj/570021306/Z8
zo dňa 10.02.2009, Č. 717327391/2010/Wit/570021306/Z9
zo dňa 20.09.2010, Č. 4676-13486/20111Haj/570021306/Z10
zo dňa 10.05.2011, Č. 5210-18765/20111Hut/570021306/Z11
zo dňa30.06.2011, Č. 629931034/20111Haj/570021306/Z12 zo dňa 14.11.2011, Č. 2962-8240/20 13/Haj/570021306/Z14
zo dňa 25.03.2013, Č. 3005-17214/2013/Haj/570021306/Z13
zo dňa 08.07.2013, Č. 534127835/2013Nal,Wit/570021306/ZSP16
zo dňa 16.10.2013, Č. 5288-25735/2013/Mil/
570021306/Z15 zo dňa 30.09.2013, Č. 5954-35757/2013/Haj/570021306/ZZ17
zo dňa
14.01.2014, Č. 659-2263/2014/Mer,Val/570021306/ZSP18
zo dňa 04.02.201, Č. 382814825/2014/Mer/570021306/ZSP19 zo dňa 21.05.2014a Č. 5084-21200/2014/Haj/570021206/
Z20 zo dňa 30.07.2014 (ďalej len "integrované povolenie"), ktorým bola povolená činnosť
v prevádzke:
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Koksovňa
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, 044 54 Košice
IČO:
36199222

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona
Č. 39/2013 Z. z. o lP KZ v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na zmenu určených
podmienok
uplatňovania
technických
požiadaviek
a všeobecných
podmienok
prevádzkovania pre veľký zdroj znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 14
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Integrované

povolenie sa mení nasledovne:

V časti II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania,
najma
použitím najlepších dostupných techník sa pôvodné znenie podmienky č. 4 nahrádza
nasledovným novým znením:
4. Prevádzkovateľ je povinný zaviesť pri chladení koksu procesy s nízkymi emisiami tuhých
znečisťujúcich látok, napr. suché chladenie koksu najneskôr do termínu 31. decembra 2015.
V časti II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania,
najmä
použitím najlepších dostupných techník sa dopÍňa podmienka č. 7 s nasledovným
znením:
7. Prevádzkovateľ je povinný podať žiadosť o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice,
za účelom prehodnotenia a aktualizácie podmienok integrovaného povolenia podľa § 33
zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, nakoľko bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie
o záveroch o najlepších dostupných technikách pre výrobu železa a ocele, a súčasne
schválenia východiskovej správy, ak prevádzkovateľovi podľa § 8 ods. 2 zákona Č. 3912013
Z. z. o IPKZ vyplýva povinnosť ju vypracovať, v lehote do 28.02.2015.

Integrované povolenie
v platnosti v plnom rozsahu.

s výnimkou

zmien uvedených

v tomto rozhodnutí

ostáva

Odôvodnenie

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 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 predpisova § 32 ods. 1 písm. a) zákona Č. 3912013
Č.
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Z. z. O IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 14 a § 20 ods. 1 zákona Č. 3912013 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 vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorým bola
povolená činnosť v prevádzke Koksovňa, na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel
Košice, s. LO., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice doručenej na IŽP Košice dňa
07.10.2014. 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.
Spoločnosť U. S. Steel Košice, s. LO. 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 06.10.2014. IŽP Košice
vyhovel žiadateľovi listom Č. 7146-29554/57/2014/Haj zo dňa 16.10.2014 a znížil správny
poplatok na 250 eUL Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 250 eur
podľa 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 podľa § 3 ods. 3 zákona Č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na zmenu určených podmienok
uplatňovania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pre veľký
zdroj znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 14 zákona Č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ.
IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona
3912013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania (prevádzkovateľa, Mestskú časť
Košice - Šaca) a dotknutý orgán (Okresný úrad Košice, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, ŠSOO) o začatí konania listom Č. 7146-29550/57/2014/Haj
zo dňa 15.10.2014 doručeným dňa 20.10 - 22.10.2014 a zároveň v súlade s § 11 ods. 3 písm.
a) zákona Č. 3912013 Z. z. o IPKZ určil lehotu na podanie vyjadrenia 15 dní od doručenia
oznámenia o začatí konania. IŽP Košice súčasne oznámil, že podľa § 11 ods. 3 písm. d)
bod 5 zákona Č. 3912013 Z. z. o IPKZ môžu účastníci konania požiadať o nariadenie ústneho
pojednávania. Keďže o nariadenie ústneho pojednávania z účastníkov konania nikto
nepožiadal, IŽP Košice ho nenariadil.
IŽP Košice požiadal Mestskú časť Košice - Šaca, aby podľa § 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 začati u konania 30 dní
odo dňa zverejnenia výzvy.
Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 17.10.2014 do 18.11.2014
a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk a na úradnej tabuli a webovej stránke
mestskej časti Košice - Šaca od 27.10.2014 do 11.11.2014. V určenej lehote 30 dní
sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila.
Č.

K predmetnej zmene bolo do lehoty na podanie vyjadrenia, ktorá uplynula dňom
22.11.2014, doručené vyjadrenie:
- Mestskej časti Košice - Šaca, ktorá vo svojom vyjadrení Č. 1720/2014/PRED/Iž zo dňa
04.11.2014 uviedla, že z hľadiska ich sledovaných záujmov nemá námietky k predmetnej
zmene integrovaného povolenia,
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- Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠSOO, ktorý vo svojom vyjadrení
č. OU-KE-OSZP3-20l4/043544
zo dňa 28.10.2014 uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny
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 určených podmienok
uplatňovania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pre veľký
zdroj znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 14 zákona Č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ.
IŽP Košice vyhovel žiadosti prevádzkovateľa o zmenu termínu na zabezpečenie
technickej požiadavky pre chladenie koksu, tak ako je uvedené v tomto rozhodnutí, pričom
vychádzal z prílohy Č. 7 časti II. bod 4.1.5 Chladenie koksu k vyhláške MŽP SR Č. 410/2012
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
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 výrokov ej 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 prípustný ch
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. Fodor GM pre environment, Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
2. Mestská časť- Šaca, Starosta MČ Košice - Šaca, Železiarenská Č. 9,040 16 Košice - Šaca
Na vedomie:
Okresný úrad Košice, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice

