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SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Košice 04.07.2016

Číslo: 4847-20879/2016IPal/570020605/Z20-SP
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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 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") a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v mení neskorších
predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4, § 3 ods. 4
a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní")
mení
integrované

povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice 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. 219-12825/
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. 9460-6954/2012IPa1l570020605/Z9
zo dňa 07.03.2012, č. 541818174/2012/Mil/570020605/Z10
zo dňa 09.07.2012, č. 1033-1758/2014/Mil/570020605/Z11
zo dňa 21.01.2014, č. 2235-12165/2014/Mil/570020605/Z12
zo dňa 16.04.2014, č. 4320-
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17423/2014/Mil/570020605/Z13
zo dňa 16.06.2014, č. 5749-25958/2014/Mil/570020605/
Z14 zo dňa 16.09.2014, č. 7905-38030/2014/Va1l570020605/Z15
zo dňa 14.01.2015, Č. 335721125/2015/Mil/570020605/Z16
zo dňa 20.07.2015,
Č.
4283-18753/2015/Mer,Pal/
570020605/Z17-SP zo dňa 21.07.2015 a Č. 4284-17448/2015/Wit, MiI/570020605/Z18-SP zo
dňa 22.07.2015 (ďalej len "integrované povolenie"), ktorým bola povolená činnosť
v prevádzke:

"Oceliareň II"
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
36199222

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
súhlas na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technickoorganizačných opatrení (ďalej len "súbor TPP a TOO") na zabezpečenie ochrany ovzdušia
pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia "Štrbinové zásobníky a Pásová doprava DZ
Oceliarne" podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti stavebného konania:
povolenie zmeny stavieb "Odprášenie OC2 - mimopecné odsírenie" a "Odprášenie
OC2 - Odsírenie SUZE" pred ich dokončením, ktorá spočíva v zmene termínu
dokončenia predmetných stavieb v lehote do 28.02.2019 podľa § 3 ods. 4 zákona
Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v spojení s § 68 stavebného zákona.
Integrované

povolenie pre prevádzku

sa mení nasledovne:

l. Povoľuje zmenu stavby
"Odprášenie

OC2 - mimopecné odsírenie"

pred jej dokončením, umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné
číslo) 132/81, 139/1, 139/2 (1365), 139/3 (1366), 139/14, 139/26, 139/38, 139/60, 139/66,
139/67, 139/68, 139/71, v katastrálnom území Železiarne,
stavebníkovi:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
36199222
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V časti "l. Povol'uje sa uskutočnenie stavby, Podmienky na uskutočnenie stavby"
rozhodnutia
IŽP Košice č. 4283-18753/2015/Mer,PaIl570020605/Z17-SP
zo dňa
15.07.2015 na strane č. 7 sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 24 a nahrádza sa
nasledovným znením:
24. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 28.02.2019.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:
Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky
k uskutočneniu zmeny stavby "Odprášenie OC2 - mimopecné odsírenie" pred jej
dokončením.

II. Povoľuje zmenu stavby
"Odprášenie OC2 - Odsírenie SUZE"
pred jej dokončením, umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné
číslo) 139/1, 139/2 (1365), 139/3 (1366), 139/14, 139/60, 139/71, v katastrálnom území
Železiarne, v katastrálnom území Železiarne,
stavebníkovi:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:

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

V časti "l. Povol'uje sa uskutočnenie stavby, Podmienky na uskutočnenie stavby"
rozhodnutia
IŽP Košice č. 4284-17448/2015/Wit,MiIl570020605/Z18-SP
zo dňa
22.07.2015 na strane č. 7 sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 24 a nahrádza sa
nasledovným znením:
24. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 28.02.2019.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:
Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu
zmeny stavby "Odprášenie OC2 - Odsírenie SUZE" pred jej dokončením.
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III. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopÍňa nasledovne:
V časti "III. Podmienky povolenia" v bode "A. Podmienky prevádzkovania"
znenie podmienky č. 14 a nahrádza sa nasledovným novým znením:
14.

sa ruší

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo
môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do
ovzdušia, iba v súlade so súbormi:
1) TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania
ovzdušia "Odsírenie surového železa OC2", e. č. HPOVZ/BN/0006,
2) TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania
ovzdušia
"Štrbinové
zásobníky
a Pásová
doprava
DZ
Oceliarne",
e. č. HPOVZ/BNI0004, vypracovaným
podľa všeobecne záväzného právneho
predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím Č. 484720879/2016!Pal/570020605/Z20-SP zo dňa 04.07.2016,
3) TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania
ovzdušia "Mimopecná príprava ocele (MPOl)", e. Č. HPOVZ/BN/0001,
vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia
a schválenými rozhodnutím IŽP Košice Č. 5410-19644/201O/Kov/570020605/Z8
zo 06.07.2010,
4) TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania
ovzdušia .Konvertory OC 2, DZ Oceliareň", HPOVZ/BN/0010,
vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia
a schváleným IŽP Košice rozhodnutím Č. 9460-6954/2012/Pal/ 570020605/Z9 zo
dňa 07.03.2012,
5) TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania
ovzdušia "Medzizásobníky vápna", evidenčné číslo: HPOVZ/BN/0009 zo dňa
26.02.2014, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany
ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím zo dňa Č. 5749-25958/2014/Mil/
570020605/Z14 zo dňa 16.09.2014,
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 zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva
v platnosti v plnom rozsahu.

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, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona
Č. 39/2013 Z. z. o lP KZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona,
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podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a podľa § 68
stavebného zákona, na
základe konania vykonaného podľa zákona
Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona
Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
vydáva pre prevádzku "Oceliareň II" zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj
povolenie zmeny stavieb "Odprášenie OC2 - mimopecné odsírenie" a "Odprášenie OC2 Odsírenie SUZE" pred ich dokončením, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka U.
S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199222, doručenej
IŽP Košice dňa 04.05.2016.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne
konanie v súlade s ust. § II ods. 3 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa
v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technickoprevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany
ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia "Štrbinové zásobníky a Pásová
doprava DZ Oceliarne" podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Súčasťou konania je zároveň stavebné konanie o povolení zmeny stavieb "Odprášenie
OC2 - mimopecné odsírenie" a "Odprášenie OC2 - Odsírenie SUZE" pred ich dokončením,
ktorá spočíva v zmene termínu dokončenia predmetných stavieb v lehote do 28.02.2019 podľa
§ 3 ods. 4 zákona Č. 3912013 Z. z. o IPKZ v spojení s § 68 stavebného zákona.
IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona
Č. 39/2013
Z. z. o IPKZ upovedomil prevádzkovateľa - stavebníka, Mestskú časť Košice Šaca a dotknuté orgány o začatí konania listom Č. 4847-14983/570/2016/Pal/Z20-SP
zo dňa
09.05.2016, doručeným v dňoch 16.05.2016 a 30.05.2016 a určil lehotu na podanie vyjadrenia
30 dní odo dňa doručenia oznámenia.
IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa
nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 11 ods. 6 zákona Č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ upustil od ústneho pojednávania a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 2
zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj konanie o povolení zmeny
stavieb "Odprášenie OC2 - mimopecné odsírenie" a "Odprášenie OC2 - Odsírenie SUZE"
pred jej dokončením, boli k predloženej žiadosti doručené nasledovné vyjadrenia:
Mestská časť Košice - Šaca, stanovisko Č. 649/20l6/PRED/IŽ
zo dňa 13.06.2016,
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vyjadrenie
Č. OU-KE-OSZP3-2016/26925-2
zo dňa 06.06.2016.
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO vo svojom
vyjadrení Č. OU-KE-OSZP3-2016/26925-2
zo dňa 06.06.2016 uviedol, že požaduje, aby
predmetný súbor po formálnej stránke opravený a doplnený:
1. Na str. č 1/19 opraviť počet strán, počet výtlačkov STPP A TOO, doplniť názov orgánu
ochrany ovzdušia: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie.
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2. Vynechať stranu č. 20/20 STPP a TOO.
Po doplnení a oprave súboru okresný úrad už nepožaduje jeho opätovné predloženie a súbor
odporúča schváliť.
Dňa 23.06.2016 prevádzkovateľ predložil ržp Košice doplnený súbor TPP a TOO
v súlade s vyjadrením Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie,
ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2016/26925-2 zo dňa 06.06.2016.
Mestská časť Košice - Šaca vo svojom stanovisku č. 649/2016/PRED/rŽ zo dňa
13.06.2016 nevzniesla k predmetnej zmene integrovaného povolenia žiadne námety alebo
pripomienky.
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo stavebné konanie
o povolení zmeny stavieb "Odprášenie OC2 - mimopecné odsírenie" a "Odprášenie OC2 Odsírenie SUZE" pred ich dokončením, ktorá spočíva v zmene termínu dokončenia
predmetných stavieb v lehote do 28.02.2019 podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
v spojení s § 68 stavebného zákona.
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ boli konania:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru TPP a TOO na zabezpečenie ochrany
ovzdušia pri prevádzke zdroja znečist'ovania ovzdušia "Štrbinové zásobníky a Pásová
doprava DZ Oceliarne" podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti stavebného konania:
o povolení zmeny stavieb "Odprášenie OC2 - mimopecné odsírenie" a "Odprášenie OC2
- Odsírenie SUZE" pred ich dokončením, ktorá spočíva v zmene termínu dokončenia
predmetných stavieb v lehote do 28.02.2019 podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ v spojení s § 68 stavebného zákona.
ržp Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia
účastníka konania a dotknutého orgánu zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska
zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. ržp Košice
nezistil dôvody, ktoré by bránili predlženiu termínu doby výstavby stavieb "Odprášenie OC2
- mimopecné odsírenie" a "Odprášenie OC2 - Odsírenie SUZE" v lehote do 28.02.2019.
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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 byť
preskúmaná súdom.
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Ing. Angelilťa .1heinerová
riaditeľka

Doručuje sa:
1. U.S.Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, Vstupný areál U. S.Steel, 044 54 Košice
2. Mestská časť Košice - Šaca, Železiarenská 9,040 16 Košice - Šaca

Na vedomie:
1. Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti
o ŽP, oddelenie
ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostedia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice

