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

Košice
Košice 14.01.2015

Číslo: 7905-38030/2014Nal/570020605/Z15

Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňom
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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. 3912013 Z. z. o IPKZ"), podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 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

vydané IŽP Košice rozhodnutím Č. 1377/152-0IPKl2005-Ko/570020605
zo dňa 30.09.2005
v
znení zmien vydaných
IŽP Košice rozhodnutiami
Č.
1308/192-0IPKl2006Wi/570020605/ZI
zo dňa 29.09.2006, Č. 786-9624/2007/Wit/570020605/Z2
zo dňa
16.03.2007,
Č.
7439-36883/2007/Kov/570020605/Z3
zo dňa 14.11.2007,
Č.
21912825/2008/Kov/570020605/Z4 zo dňa 12.05.2008, Č. 7142-28066/2008 /Kov/570020605/Z5
zo dňa 04.09.2008, Č. 7741-35689/2008/Kov/570020605/Z6
zo dňa 04.11.2008, Č. 30618171/2009/Hut/570020605/Z7 zo dňa 10.06.2009, Č. 5410-19644/2010/Kov/570020605/Z8
zo dňa 06.07.2010, Č. 9460-6954/2012/Pa1l570020605/Z9
zo dňa 07.03.2012, Č. 541818174/2012/Mil/570020605/ZlO
zo dňa 09.07.2012, Č. 1033-1758/2014/Mil/570020605/Z11
zo dňa 21.01.2014, Č. 2235-1216512014/Mi1l570020605/Z12 zo dňa 16.04.2014, Č. 432017423/2014/Mil/570020605/Z13
zo dňa 16.06.2014 a Č. 5749-25958/2014/Mil/570020605/
Z14 zo dňa 16.09.2014 (ďalej len "integrované povolenie"), ktorým bola povolená činnosť
v prevádzke:
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"Oceliareň II"
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:
36 199 222
Predmetom zmeny integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na vydanie zmeny
prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov podľa § 3 ods.
3 písm. c) bod 6 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Integrované

povolenie sa mení nasledovne:

1) V časti III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, Podmienky
pre zhodnocovanie odpadov, nahrádza sa podmienka č. 24 týmto novým znením:
24. Prevádzkovateľ je povinný zariadenie na zhodnocovanie odpadov prevádzkovať v súlade so
schváleným prevádzkovým poriadkom "Prevádzkový poriadok pre nakladanie so železným
odpadom kategórie NO" evidenčné číslo PRB/BN/0053 zo dňa 24.07.2014 a vypracovaným
technologickým reglementom v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového
hospodárstva.

Integrované
povolenie s výnimkou
v platnosti v plnom rozsahu.

zmien uvedených

v tomto

rozhodnutí

ostáva

Odôvodnenie

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 IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 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 vydáva zmenu integrovaného povolenia,
ktorým bola povolená činnosť v prevádzke Oceliareň II, na základe žiadosti prevádzkovateľa
U. S. Steel Košice, s. r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, doručenej na IŽP
Košice dňa 21.11.2014. 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. r.o. požiadala o zníženie správneho poplatku 050 %
v zmysle čl. II ods. l 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 20.11.2014. IŽP Košice
vyhovel žiadateľovi listom Č. 7905-34647/57/2014/Val/Z15
zo dňa 02.12.2014 a znížil
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správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený dňa
16.12.2014 vo výške 250 eur, podľa položky 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 udelenie súhlasu na vydanie zmeny
prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov: Prevádzkový
poriadok pre nakladanie so železným odpadom kategórie NO, evidenčné číslo: PRP/BN/0053
zo dňa 24.07.2014, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 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 (prevádzkovateľa,
Mestskú časť
Košice - Šaca) a dotknutý orgán (Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH)
o začatí konania listom Č. 7905-34610/57/2014/Val/Z15
zo dňa 02.12.2014 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
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 nik 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 !PKZ 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 15 dní
odo dňa zverej nenia výzvy.
Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 05.12.2014
do 07.01.2015 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk a na úradnej tabuli a webovej
stránke mestskej časti Košice - Šaca od 08.12.2014 do 22.12.2014.V určenej lehote 15 dní sa
verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila.

V rámci integrovaného povoľovania bolo k predloženej žiadosti doručené vyjadrenie:
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, ktorý vo svojom vyjadrení Č. OU-KE-OSZP3-2014/0502352 zo dňa 15.12.2014 uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia a nemá
námietky.
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo konanie o udelenie súhlasu na
vydanie zmeny prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona Č. 39/2013 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
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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. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:
1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, Generálny manažér 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, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 01 Košice

