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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOŠICE
Rumanova 14, 040 53 Košice

V Košiciach, dňa 27.03.2017

Číslo: 1075-7441/2017/Wit,Mi1l570021608/Z10-SP

Rozhodnutie na4oM1d1o
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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. 1
písm. a) zákona Č. 39/20l3 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 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), podľa § 3 ods. 3
písm. c) bod 1, písm. g), § 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. 39/20l3 Z. z. o lP KZ,
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 a dopÍňa
integrované

povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím Č. 6045-25239/2008/Mi1l570021608
zo dňa 31.07.2008,
v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami Č. 9356-4l383/2008/Mi1l570021608/Z1
zo dňa 12.12.2008, Č. 5275-12612/2010/Mil/570021608/Z2
zo dňa 23.04.2010, č.5785-22686/
2011/Mill 570021608/Z3 zo dňa 05.08.2011, č. 8249-34830/2011/Mi1l570021608/Z4
zo dňa
05.12.2011, Č. 7348-26378/2012/Mi1l570021608/Z5
zo dňa 26.09.2012, Č. 511-8791/2014/Mill
570021608/Z7 zo dňa 21.03.2014,
č. 4228-22264/2015/ Mil,Wit/570021608/Z8-SP
zo dňa
18.08.2015 a Č. 586-7065/2016/Wit,Mil/570021608/Z9-KR
zo dňa 04.04.2016 (ďalej len
integrované povolenie"), ktorým bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke:

strana 2 k rozhodnutiu

č.

/075-7441120/7/Wit,Mil/570021608/Z/0-SP

"Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o."
Vstupný areál U. S. Steel Košice, s.r.o.
okres: Košice II
prevádzkovateľovi:
obchodné meno: U. S. Steel Košice, s.r.o.
sídlo:
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
IČO:
36 19.9 222
Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa zákona Č. 39/2013 Z. z o IPKZ je:
a) v oblasti odpadov:
- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov "Skládka nie
nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o." podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, súčasťou ktorého je schválenie zmeny projektovej dokumentácie na
uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej
uzatvorení "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. - rozšírenie,
dokumentácia na zmenu stavby pred jej dokončením, "Zmena a - 06/2016", SO-ll Uzavretie
a rekultivácia skládky, vypracovanej pod archívnym č. 3714 v 12/2014,
b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 3
ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 3912013 Z. z. o IPKZ,
c) stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny časti stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov
U. S. Steel Košice, s.r.o. - Rozšírenie" - stavebný objekt SO 11 - Uzavretie a rekultivácia
skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej dokončením podľa § 3 ods. 4
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

l. Povoľuje uskutočnenie zmeny stavby
"Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. - Rozšírenie"
- stavebný objekt SO 11 - Uzavretie a rekultivácia skládky
pred jej dokončením,
umiestnenej na
stavebníkovi:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:

pozemkoch

parcelné

č. 227/1 a 227/51,

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel,
36199222

v katastrálnom

území

Železiarne,

04454 Košice

IŽP Košice vydal rozhodnutie č. 6045-25239/2008/Mil/570021608
zo dňa 31.07.2008,
v znení neskorších zmien, ktorým povolil uskutočnenie stavby "Skládka nie nebezpečných
odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.", rozhodnutie č. 8898-3542/2012/Mil,Wit/570021608/Z6
zo dňa 11.01.2013, ktorým povolil zmenu stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel
Košice, s.r.o." pred jej dokončením a rozhodnutie č. 4228-22264/2015/Mil,Wit/570021608/Z8-SP
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zo dňa 18.08.2015, ktorým povolil zmenu stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel
Košice, s.r.o. - rozšírenie" pred jej dokončením.
Mesto Košice, Košice - západ, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo záväzné
stanovisko Č. MKlA/2017/09
071- 2/II/FIl zo dňa 22.02.2017 podľa § 120 ods. 2 stavebného
zákona, v ktorom vydalo súhlas pre vydanie stavebného povolenia pre zmenu stavby "Skládka nie
nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. - Rozšírenie" - stavebný objekt SO 11 Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej
dokončením.
Zmena stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. - Rozšírenie't=stavebný objekt SO 11 - Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia
arekultivácie) pred jej dokončením sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie
týmto rozhodnutím povoľuje.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho
hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania vydalo Záverečné stanovisko
Č. 2038/2007-3.4/hp zo dňa 18.12.2007 zo dňa pre navrhovanú činnosť "Skládka nie nebezpečných
odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o." a rozhodnutie Č. 7193/2016-1.7/hp zo dňa 23.09.2016 pre
zmenu navrhovanej činnosti -"Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. Rozšírenie. "
Účelom uskutočnenia zmeny stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice,
s.r.o. - Rozšírenie" - stavebný objekt SO 11 - Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby
vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej dokončením je zmena tesniacej minerálnej vrstvy hrúbky
0,5 m v konštrukčnej vrstve uzavretia a rekultivácie skládky za geo syntetickú bentonitovú rohož.
Doplnenie podmienok uvedených v integrovanom povolení v časti č. I. na uskutočnenie
stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o." o podmienky pre
uskutočnenie zmeny stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. Rozšírenie" - stavebný objekt SO 11 - Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby
vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej dokončením:
36.

Zmena stavby pred jej dokončením bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie
vypracovanej spoločnosťou Chémia - Servis, a.s., Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava,
zák. číslo 36199222-01-3714 v 1212014 autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom
Breznickým, Č. osvedčenia 0839*Z*2-2, Ing. Jánom Kačmaríkom Č. osvedčenia 0368*Z*3-1
a Ing. Petrom Hollým, špecialistom požiarnej ochrany overenej v tomto konaní, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mestskú časť Košice - Šaca.
Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho
povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

37.

S vykonávaním stavebných prác na zmene stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov
U. S. Steel Košice, s.r.o. - Rozšírenie" - stavebný objekt SO 11 - Uzavretie a rekultivácia
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skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej dokončením, ktorej
uskutočnenie je povolené týmto rozhodnutím sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie
nenadobudlo právoplatnosť.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:
Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu
zmeny stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. - Rozšírenie" stavebný objekt SO 11 - Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia
arekultivácie) pred jej dokončením.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopÍňa nasledovne:
1)

V časti "II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu
ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke":
znenie bodu ,,1. Charakteristika prevádzky" nahrádza sa týmto znením:
Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o." (ďalej len "skládka odpadov")
o celkovej projektovanej kapacite 7507000 m3 (l. etapy o kapacite 1 184000 m', II. etapy
o kapacite 1 308000 m' , rozšírenej III. etapy o kapacite 1 503 000 rrr', IV. etapy o kapacite
1 595000 m3 a V. etapy o kapacite 1 917000 m') je situovaná v existujúcom oplotenom
areáli haldového hospodárstva.
v bode 2. Stavebné a technické zabezpečenie skládky odpadov sa označenie "Tabul'ka
č. 1" nahrádza označením "č. Tabul'ka č.la" a týmto nasledovným znením:

Tabuľka č.la
Technicko-prevádzkové
Etapa
skládky
odpadov

Výmera etapy

Kapacita etapy

1. etapa

51475m2

1184000

nr'

II. etapa

35795 m-

1308000

m3

III. etapa

45580 m2

1503000

m3

IV. etapa

47355 m-

1595000

m3

V. etapa

47065 m2

1917000

m3

Súčet

227270 nf

7507000

m3

parametre prevádzky

Najnižšia kóta
dna telesa
skládky odpadov
(tesniacej fólie)

Maximálna kóta
uloženého odpadu
pred uzavretím a
rekultiváciou

Maximálna kóta
skládky odpadov po
jej uzavretí a
rekultivácii

207,00 m n.m.
(Jadran)

260,40 m n.m.
(Jadran)

261,40 m n.m.
(Jadran)

-

-

-

v bode ,,2. Stavebné a technické zabezpečenie skládky odpadov" odstavec textu v tomto
znení:
"Po dosiahnutí projektovanej kóty a tvaru príslušnej časti telesa skládky pre uzavretie
a rekultiváciu sa podľa potreby vykoná vyrovnanie tohto tvaru telesa vyrovnávacou zeminou
potrebnej hrúbky. Dve navrhované bermy (lavičky) šírky 5,00 m na kótach 239,40 (berma č.l)
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a 250,40 m n.m. (berma č.2) zabezpečia zvýšenie stability svahov skládky, ktoré budú
v sklone max. 1:2 a výrazne obmedzia vodnú eróziu svahov. Počas prevádzky skládky musia
byť jej svahy a pláň tvarované tak, aby nakoniec tesnenie, odvodňovacia drenáž a rekultivačná
vrstva zeminy mohli byť strechovite vyspádované z kóty 261,40 m n.m. v miernom spáde 4,0
až 10,70 % k obvodu skládky odpadov.
Povrchové tesnenie skládky odpadov bude pozostávať z:
- minerálneho tesnenia hr.2x 250 mm,
- tesniacej fólie VFPE GSE UltraFriction Flex hr. 1,5 mm (obojstranne drsná),
- geosyntetického drenážneho geokompozitu AFITEX DRAINTUBE 650 FT1,
- dvojosovej výstužnej geomreže eHS-GRID 2020,
- pokryvnej rekultivačnej vrstvy zeminy o hrúbke l 000 mm so zatrávnením (pre
parkovú rekultiváciu)."
nahrádza sa týmto nasledovným znením:
"Po dosiahnutí projektovanej kóty a tvaru príslušnej časti telesa skládky pre uzavretie
a rekultiváciu sa podľa potreby vykoná vyrovnanie tohto tvaru telesa vyrovnávacou zeminou
potrebnej hrúbky. Dve navrhované bermy (lavičky) šírky 5,00 m na kótach 239,40 (berma č.l)
a 250,40 m n.m. (berma č.2) zabezpečia zvýšenie stability svahov skládky, ktoré budú
v sklone max. 1:2 a výrazne obmedzia vodnú eróziu svahov. Počas prevádzky skládky musia
byť jej svahy a pláň tvarované tak, aby nakoniec tesnenie, odvodňovacia drenáž a rekultivačná
vrstva zeminy mohli byť strechov ite vyspádované z kóty 261,40 m n.m. v miernom spáde
4,0 až 10,70 % k obvodu skládky odpadov.
Povrchové tesnenie skládky odpadov bude pozostávať z:
- separačnej PP netkanej geotextílie - Polyfelt TS 60 hr.2,4 mm,
- geo syntetickej bentonitovej rohože - BENTOMAT DN80.1 eHS,
- geosyntetického drenážneho geokompozitu AFITEX DRAINTUBE 650 FT2 D20,
- dvojosovej výstužnej geomreže eHS-GRID 20S,
- pokryvnej rekultivačn ej vrstvy zeminy o hrúbke 1 000 mm so zatrávnením (pre
parkovú rekultiváciu)."

2)

V časti "III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, v bode 1. Všeobecné
podmienky" sa dopÍňa podmienka č. 1.11 c) s nasledovným znením:

1.11 c) Prevádzkovateľ je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia predložiť IŽP
Košice prepočítanú výšku ÚFR podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 5 k vyhláške MŽP
SR Č. 372/2015 Z. z., z dôvodu zmien schválených týmto rozhodnutím. Odvedenie výšky
ÚFR vypočítanej podľa schválenej projektovej dokumentácie v tomto rozhodnutí sa
vzťahuje od 01.01.2017.

3)

V časti "III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, v bode 4. Technickoprevádzkové podmienky sa podmienka č. 4.2 nahrádza týmto nasledovným znením:
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4.2 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov tak, aby dodržal nasledovné
technicko-prevádzkové parametre:
Tabul'ka

l

Č.

Etapa
skládky
odpadov

Najnižšia kóta dna
telesa skládky
odpadov (tesniacej
fólie)

L etapa

207,40 m n. m.
(Jadran)

Tabuľka

260,40 m n.m.
(Jadran)

261,40 m n. m.
(Jadran)

Kapacita etapy

1 184000 m3

51475m2

2

Č.

Etapa
skládky
odpadov

Najnižšia kóta dna
telesa skládky
odpadov (tesniacej
fólie)

II. etapa

208,90 mn. m.
(Jadran)

Tabul'ka

Technicko-prevádzkové parametre prevádzky
Maximálna kóta
Maximálna kóta
uloženého odpadu
Výmera
skládky odpadov po
pred
jej uzavretí a
etapy
uzavretím a
rekultivácii
rekultiváciou

Technicko-prevádzkové parametre prevádzky
Maximálna kóta
Maximálna kóta
uloženého odpadu
skládky odpadov po
Výmera
pred
jej uzavretí a
etapy
uzavretím a
rekultivácii
rekultiváciou
260,40 m n.m.
(Jadran)

261,40 m n. m.
(Jadran)

Kapacita etapy

35795 nr'

1308000

m3

3

Č.

Etapa
skládky
odpadov

Najnižšia kóta dna
telesa skládky
odpadov (tesniacej
fólie)

III. etapa

210,00 m n. m.
(Jadran)

Technicko-prevádzkové parametre prevádzky
Maxímálna kóta
Maximálna kóta
uloženého odpadu
Výmera
skládky odpadov po
pred
jej uzavretí a
etapy
uzavretím a
rekultivácii
rekultiváciou
260,40 m n.m.
(Jadran)

261,40 m n. m.
(Jadran)

Kapacita etapy

45580 m2

1

503000 m3

4) V časti "III. Podmienky povolenia, l. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania
prevádzky", nahrádza sa znenie bodu ,,3. Kontrola podzemných vôd" týmto nasledovným
znením:
3.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu podzemných vôd tak, ako je to uvedené
v nasledujúcej tabuľke Č. 4:
Tabuľka

Č. 4

Ukazovatele

znečistenia

RLlOS, RLsso, vodivosť, pH, teplota, CHSKMn,
N-NH4, CNce1k.·, B, Hg, Mo
Be, NEL, EOCl,
BTEX,PAU
FN, CIU
úroveň hladiny podzemnej vody

Frekvencia
4x ročne, perióda 3
mesiace
2x ročne, perióda 6
mesiacov
2x ročne, perióda 6
mesiacov
Ix ročne
Ix mesačne

Podmienky
merania
1),2)

Metóda analýzy/
technika
4)

1),2)

4)

1),2)

4)

1),2)
3)

4)
manuálne
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l) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.
2) Merania budú vykonávané v miestach merania nad skládkou S-NNl: v miestach merania pod skládkou: S-NN2,
S-NN3A.
3) Meranie bude vykonávané prevádzkovateľom skládky odpadov.
4) Metódy analýzy budú použité v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

3.2 Prevádzkovateľ je povinný monitorovacích vrtoch S-NN1, S-NN2 a S-NN3A pred začatím
skládkovani a odpadov vykonať analýzu podzemných vôd tzv. "nultý odber", za účelom
zistenia jej chemického zloženia na účely vyhodnocovania monitorovaných ukazovateľov.
5)

V časti III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technickoprevádzkové podmienky sa dopÍňa podmienka č. 4.2 a) s nasledovným znením:

4.2a) Prevádzkovateľ je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia požiadať IŽP
Košice o zmenu integrovaného
povolenia za účelom schválenia aktualizovaného
prevádzkového poriadku skládky odpadov, z dôvodu zmien schválených týmto rozhodnutím
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
6)

V časti "III. Podmienky povolenia, K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti
v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do
uspokojivého stavu" sa podmienka č. 2 nahrádza týmto nasledovným znením:

2.

Prevádzkovateľ je povinný po dosiahnutí navrhovanej výškovej kóty pre uloženie odpadu
260,40 m n.m. (Jadran) realizovať uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov, pričom skládka
odpadov bude počas prevádzky tvarovaná tak, aby rekultivačná vrstva zeminy bola
vyspádovaná z kóty 261,40 m n.m. (Jadran) v miernom spáde cca 4,0 až 10,7 % ku obvodu
skládky odpadov.
Povrchové tesnenie skládky odpadov bude pozostávať z:
- separačnej PP netkanej geotextílie - Polyfelt TS 60 hr.2,4 mm,
- geo syntetickej bentonitovej rohože - BENTOMAT DN80.1 eHS,
- geosyntetického drenážneho geokompozitu AFITEX DRAINTUBE 650 FT2 D20,
- dvojosovej výstužnej geomreže eHS-GRID 20S,
- pokryvnej rekultivačnej vrstvy zeminy o hrúbke 1 000 mm so zatrávnením (pre
parkovú rekultiváciu)."

7)

Do prílohy č. 2 Zoznam druhov odpadov skládkovaných na "Skládke nie nebezpečných
odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o." sa dopÍňa odpad:
Katalógové číslo 10 01 05 - tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze
vápnika, kategória "O" ostatný.

Integrované povolenie
v platnosti v plnom rozsahu.

s výnimkou

zmeny uvedenej

v tomto

rozhodnutí

ostáva
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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. 3912013 Z. z. a ako špeciálny
stavebný úrad podľa § 120 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon), "), podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1,
písm. g), § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona Č. 39/2013 Z. z. o !PKZ 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 zmenu integrovaného povolenia
v prevádzke "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, S.LO.", ktorej súčasťou je aj
stavebné povolenie na uskutočnenie zmeny stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel
Košice, S.LO. - Rozšírenie" - stavebný objekt SO 11 - Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena
skladby vrstiev uzavretia arekultivácie) pred jej dokončením, na základe žiadosti prevádzkovateľa
- stavebníka U. S. Steel Košice, s. LO., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice doručenej na IŽP
Košice dňa 28.11.2016.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne
konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 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:
a) v oblasti odpadov
o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov "Skládka nie
nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, S.LO." podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona
Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, súčasťou ktorého je schválenie zmeny projektovej dokumentácie na
uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej
uzatvorení : "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, S.LO. - rozšírenie,
dokumentácia na zmenu stavby pred jej dokončením, "Zmena a - 06/2016", SO-ll Uzavretie
a rekultivácia skládky, vypracovanej pod archívnym Č. 3714 v 12/2014,
b) v oblasti ochrany prírody a krajiny
vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením podľa
§ 3 ods. 3 písm. g) zákona Č. 39/2013 Z. z. o !PKZ,
c) o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny časti stavby "Skládka nie
nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, S.LO. - Rozšírenie" - stavebný objekt SO 11 Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie)
pred jej
dokončením podľa § 3 ods. 4 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
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Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil
nasledovné doklady:
a) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
d) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.
Zmena stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. - Rozšírenie"
- stavebný objekt SO 11 - Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia
a rekultivácie) pred jej dokončením bude umiestnená na pozemkoch parcelné č. 227/1 a 227/51,
v katastrálnom území Železiarne.
Mesto Košice, Košice - západ, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo
záväzné stanovisko Č. MK!A/20l7/09
071- 2/II/FIl zo dňa 22.02.2017 podľa § 120 ods. 2
stavebného zákona, v ktorom vydalo súhlas pre vydanie stavebného povolenia pre zmenu stavby
"Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. - Rozšírenie" - stavebný objekt SO
11 - Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej
dokončením.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentálneho
hodnotenia a riadenia, Odbor enviromentálneho posudzovania vydalo Záverečné stanovisko Č.
2038/2007-3.4/hp zo dňa 18.12.2007 zo dňa pre navrhovanú činnosť "Skládka nie nebezpečných
odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o." a rozhodnutie č. 719312016-1.7/hp zo dňa 23.09.2016 pre
zmenu navrhovanej činnosti -"Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. Rozšírenie. "
IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona
č. 3912013 Z. z. o lP KZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, mesto Košice, mestskú časť
Košice - Šaca a dotknuté orgány o začatí konania listom Č. 8619-4166412016/WitlZ10-SP
zo dňa 27.01.2017, doručeným v dňoch od 13.02.2017 do 15.02.2017. IŽP Košice 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
a sú mu dobre známe pomery staveniska podľa § II ods. 6 zákona Č. 3912013 Z. z. o IPKZ a § 61
ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 2 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení
zmeny časti stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. - Rozšírenie" stavebný objekt SO II - Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia
arekultivácie)
pred jej dokončením boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii
stavby doručené a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých
orgánov:
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie Č. OU-KEOSZP3-2017/012392-02 zo dňa 22.02.2017,
- Mesto Košice, stanovisko Č. MK! A/20 147/09109-2 zo dňa 27.02.2017,
- Mestská časť Košice - Šaca, stanovisko Č. 330/2017/PREDIIž zo dňa 06.03.2017,
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Obec Veľká Ida, vyjadrenie č. 84/2017-001 zo dňa 27.02.2017,
v ktorých neboli vznesené žiadne pripomienky a námety k predmetnej veci.
K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie
o povolení zmeny časti stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. Rozšírenie" - stavebný objekt SO 11 - Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev
uzavretia a rekultivácie)
pred jej dokončením neboli v priebehu integrovaného povoľovania
vznesené pripomienky a námety.
Účastníci konania a dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého
súčasťou je aj stavebné konanie o zmene časti stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S.
Steel Košice, s.r.o. - Rozšírenie" - stavebný objekt SO 11 - Uzavretie a rekultivácia skládky
(zmena skladby vrstiev uzavretia arekultivácie)
pred jej dokončením nevzniesli žiadne
pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona
39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:
a) v oblasti odpadov
o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov "Skládka me
nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o." podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona
Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, súčasťou ktorého je schválenie zmeny projektovej dokumentácie na
uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej
uzatvorení : "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. - rozšírenie,
dokumentácia na zmenu stavby pred jej dokončením, "Zmena a - 06/2016", SO-ll Uzavretie
a rekultivácia skládky, vypracovanej pod archívnym Č. 3714 v 12/2014,
b) v oblasti ochrany prírody a krajiny
vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením podľa
§ 3 ods. 3 písm. g) zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny časti stavby "Skládka me
nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. - Rozšírenie" - stavebný objekt SO 11 Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie)
pred jej
dokončením podľa § 3 ods. 4 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Č.

IŽP Košice preskúmaním
predloženej
žiadosti vrátane
doložených
dokladov
a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil,
že uskutočnenie zmeny časti stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.
- Rozšírenie" - stavebný objekt SO 11 - Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev
uzavretia arekultivácie) pred jej dokončením nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými
stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené
záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy
účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými
stavebnými inžiniermi.
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IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení
účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného
povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona
Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:
a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia
písomného vyhotovenia rozhodnutia,
b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad
povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa
zverejnenia rozhodnutia.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustný ch riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

/

"

Doručuje sa:
U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, GM pre environment, Vstupný areál U. S. Steel,
044 54 Košice
2. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Igor Bazár, riaditeľ útvaru RSaHS, Vstupný areál U. S. Steel,
044 54 Košice
3. Mesto Košice, Tr. SNP 48/a, 040 11 Košice
4. Mestská časť Košice - Šaca, Železiarska 9,04006 Košice - Šaca
5. Ing. JozefBreznický, Dolný Šianec 18/B, 911 01 Trenčín

(2)
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Na vedomie:
1. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
2. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Mesto Košice, stavebný úrad, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP 48/ A, 040 11 Košice
4. Obec Veľká Ida, MVDr. Július Beluscák, starosta, 044 55 Veľká Ida 42
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
6. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcua envitonmentálneho hodnotenia a riadenia,
Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1

