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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5014-26718/2017/Mer/570020605/Z23-SP

Košice 23.08.2017
Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňom
Dňa:
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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,
§ 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. 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 znení
neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), podľa § 3 ods. 4 zákona Č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ a podľa § 68 a § 69 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona
Č. 39/2013 Z. 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. 1377/152-0IPK/2005-Ko/570020605
zo dňa 30.09.2005
v
znení zmien vydaných
IŽP Košice rozhodnutiami
Č.
1308/192-0IPK/2006Wi/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. 5410-19644/201O/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. 2235-12165/2014/Mi1l570020605/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/Val/570020605/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, Č. 4284-17448/2015/Wit,Mil/570020605/Z18-SP
zo dňa 22.07.2015, Č. 4847-20879/2016/Pal/570020605/Z20-SP
zo dňa 04.07.2016, Č. 12736879/57/2017/Ned/570020605/Z21
zo dňa 13.03.2017, Č. 3628-14699/2017/Wit/5710020605/
Z22-SP zo dňa 10.05.2017 ač. 1534-8l99/20l7/Mil/570020605/Zl9
zo dňa 22.05.2017
(ďalej len "integrované povolenie"), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:
"Oceliareň II"
V stupný areál U. S. Steel, 044 54 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 podľa § 3 ods. 4 zákona Č. 39/2013 Z. z.
o IPKZje:
a) predÍženie platnosti rozhodnutia IŽP Košice Č. 4283-18753/2015/Mer,Pal/570020605/Z17SP zo dňa 21.07.2015, ktorým bolo povolené uskutočnenie stavby "Odprášenie OC2 mimopecné odsírenie", v termíne do 31.07.2019,
b) povolenie zmeny stavby "Odprášenie OC2 - mimopecné odsírenie" pred jej dokončením
spočívajúcej v zmene termínu dokončenia stavby do 31.10.2020,
stavebníkovi:
obchodné meno: U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 04454 Košice
sídlo:
36 199222
IČO:

Uskutočnenie stavby "Odprášenie OC2 - mimopecné
odsírenie", umiestnenej
na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 132/81, 13911, 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, bolo povolené rozhodnutím IŽP Košice Č. 4283-18753/
2015/Mer,Pal/570020605/Z17-SP
zo dňa 21.07.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 17.08.2015 a rozhodnutím IŽP Košice Č. 4847-20879/ 2016/Pal/570020605/Z20-SP
zo dňa 04.07.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.08.2016, bola povolená zmena
stavby pred jej dokončením.
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Integrované povolenie pre prevádzku sa mení nasledovne:
1) V rozhodnutí IŽP Košice č.4283-18753/2015/Mer,Pal/570020605/Z17-SP
zo dňa
21.07.2015, v časti I. Povol'uje uskutočnenie stavby, Podmienky na uskutočnenie
stavby, sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 35 a nahrádza sa nasledovným znením:
35. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ rozhodnutie IŽP Košice Č. 5014-26718/2017/Mer/
570020605/Z23-SP
zo dňa 23.08.2017 nenadobudne právoplatnosť. Rozhodnutie
IŽP Košice Č. 5014-26718/2017/Mer/570020605/Z23-SP
zo dňa 23.08.2017 stráca
platnosť, ak sa so stavbou "Odprášenie OC2 - mimopecné odsírenie" nezačne v termíne
do 31.07.2019.
2) V rozhodnutí IŽP Košice č. 4283-18753/2015/Mer,Pal/570020605/Z17-SP
zo dňa
21.07.2015 zmeneného rozhodnutím IŽP Košice č. 4847-20879/2016/Pal/570020605/
Z20-SP zo dňa 04.07.2016, v časti I. Povol'uje uskutočnenie stavby, Podmienky
na uskutočnenie stavby, sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 24 a nahrádza sa
nasledovným znením:
24. Stavebník je povinný stavbu dokončiť v lehote do 31.10.2020.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:
Účastníci
stavebného
konania v určenej lehote nevzniesli
žiadne námietky
ani pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je predlženie
platnosti rozhodnutia IŽP Košice Č. 4283-18753/2015/Mer,Pal/570020605/Z17-SP
zo dňa
21.07.2015, ktorým bolo povolené uskutočnenie stavby "Odprášenie OC2 - mimopecné
odsírenie" a k povoleniu zmeny predmetnej stavby pred jej dokončením, spočívajúcej
v zmene termínu dokončenia stavby.
Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí
v platnosti v plnom rozsahu.

Č.

1,

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,
§ 32 ods. 1 písm. a) zákona
Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona,
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podľa § 3 ods. 4 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 68 a § 69 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 zmenu integrovaného
povolenia vydaného
IŽP Košice rozhodnutím Č. 1377/152-0IPK/2005-Ko/570020605
zo dňa 30.09.2005 v znení
neskorších zmien, pre prevádzku "Oceliareň II", na základe žiadosti prevádzkovateľa stavebníka U. S. Steel, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199222,
doručenej na IŽP Košice dňa 11.05.2017.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanovením § 11 zákona
Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného
povolenia podľa § 2 písm. j) zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka
správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie poplatok nevybral.
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa stavebníka podľa § 3 ods. 4 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:
a) o predlženie platnosti rozhodnutia IŽP Košice Č. 4283-18753/2015/Mer,Pal/570020605/
Z17-SP zo dňa 21.07.2015, ktorým bolo povolené uskutočnenie stavby "Odprášenie OC2mimopecné odsírenie", v termíne do 31.07.2019,
b) o povolenie zmeny stavby "Odprášenie OC2 - mimopecné odsírenie" pred jej dokončením
spočívajúcej v zmene termínu dokončenia stavby do 31.10.2020.
Uskutočnenie stavby "Odprášenie OC2 - mimopecné
odsírenie", umiestnenej
na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 132/81, 13911, 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, bolo povolené rozhodnutím IŽP Košice Č. 428318753/2015/Mer,Pal/570020605/Z17-SP
zo dňa 21.07.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 17.08.2015 a rozhodnutím IŽP Košice Č. 4847-20879/ 2016/Pal/570020605/Z20-SP
zo dňa 04.07.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.08.2016, bola povolená zmena
stavby pred jej dokončením.
IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 4
písm. a) zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a IPKZ a § 61 ods. 1 v spojení s § 68, § 67 a § 69
stavebného zákona upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom
č.5014-16762/57/2017/Mer/Z23-SP
zo dňa 23.05.2017, doručeným v dňoch 30.05.2017
až 01.06.2017.
IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona Č. 39/2013 Z. z. o lP KZ
a § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona určil 30 dňovú lehotu na podanie vyjadrenia
k prerokovávanej veci odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania.
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Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena
v činnosti prevádzky IŽP Košice podľa § 11 ods. 7 písm. b), c) a d) zákona Č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona Č. 3912013 Z. z.
o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ a náležitosti žiadostí podľa § 11 ods. 7 písm. a) zákona č. 3912013 Z. z. o IPKZ
a podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného
s miestnym zisťovaním nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska.
V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti doručené tieto
vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutého orgánu:
- Mesto Košice, stanovisko č. MK/A/2017/14192-2 zo dňa 16.06.2017,
- Mestská čast' Košice - Šaca, stanovisko č. 663/2017 /PRED/Iž zo dňa 12.06.2017,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2017/026692-2
zo dňa 15.06.2017.
Účastníci konania a dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania nevzniesli
žiadne pripomienky a námietky k prerokovávanej veci.
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 4 zákona
č. 3912013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:
a) o predlžení
platnosti
rozhodnutia
IŽP
Košice
č. 4283-18753!2015/Mer,Pal/
570020605/Z17-SP
zo dňa 21.07.2015, ktorým bolo povolené uskutočnenie stavby
"Odprášenie OC2 - mimopecné odsírenie", v termíne do 31.07.2019,
b) o povolení zmeny stavby "Odprášenie OC2 - mimopecné odsírenie" pred jej dokončením
spočívajúce v zmene termínu dokončenia stavby do 31.10.2020.
IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti a vyjadrení účastníkov konania
a dotknutého orgánu zistil, že predlžením platnosti rozhodnutia, ktorým bolo povolené
uskutočnenie stavby
"Odprášenie OC2 - mimopecné odsírenie" a zmenou termínu
dokončenia
predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane
obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti,
a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany
prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. IŽP Košice nezistil dôvody, ktoré by bránili
platnosti stavebného povolenia a zmene stavby ešte pred jej dokončením.

zistil stav
životného
sa uvádza
predlženiu
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Poučenie:

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.

Doručuje sa:
u. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Igor Bazár, Vstupný areál U. S. Steel, 04454 Košice
3. Mestská čast' Košice - Šaca, Železiarenská 9,040 16 Košice - Šaca
4. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. SNP 48/ A, 040 15 Košice
5. Ing. Martin Varga, Bauerova 40,04023 Košice
6. Ing. Jozef Danko, U.S. Steel Košice, s.r.o. - ITES, Generel, Vstupný areál U. S. Steel,
044 54 Košice

Q.

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
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti
o ŽP, oddelenie
ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti
o ŽP, oddelenie
ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, odd. CO a krízového riadenia,
Komenského 52, 041 26 Košice
6. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1,041 26 Košice
8. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25,040 Ol Košice
9. MDVRR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie
slobody 6, P.O.BOX 100, 81005 Bratislava
10. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
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ll. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiamická
040 O1 Košice
12. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Energetika, Vstupný areál U. S. Steel, 04454 Košice
13. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel, 04454 Košice
14. U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel, Vstupný areál U. S. Steel, 04454 Košice

Príloha Č. 1
Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:
1. Ing. Martin Varga, Bauerova 40, 040 23 Košice
2. Ing. Ľubomír Nagy, Belehradská 11,040 13 Košice
3. Ing. Ján Hološ, Slivník 53, 040 01 Košice
4. Ing. Ján Piliarkin, Wupertálska 1, 040 23 Košice
5. Ing. Viera Piliarkinová, Wupertálska 1, 040 23 Košice
6. Ing. Ľuboš Mašlej, Lúčka 40,08701 Giraltovce
7. Ing. František Jusko, Mokrance 184,04501 Mokrance
8. Ing. Artúr Šebek, Beniakovce 2371, 04442 Beniakovce
9. Ing. Silvester Tokár, Krosnianska 83,04022 Košice
10. Ing. Vladimír Zummer, Bauerova 12, 040 23 Košice
ll. Ing. Stanislav Urbaník, Obchodná 12, 040 11 Košice
12. Ing. Milan Vargoško, Výstavby 7,040 11 Košice
13. Ing. Stanislav Gergeľ, Budovateľská 36,06601 Humenné
14. Ing. Jozef Danko, Vstupný areál U. S.Steel, 044 54 Košice

4,

