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SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14,04053

Košice
Košice 10.08.2017

Číslo: 5733-2522312017/Ant/570021608/Z11

~

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. 52512003 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. 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. 3912013 Z. z. o IPKZ"), podľa § 3 ods.3 písm. c) bod l a bod 4 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 (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/Mil/570021608
zo dňa 31.07.2008,
v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 9356-4138312008/Mil/570021608/Z1
zo dňa 12.12.2008, č. 5275-12612/2010/Mil/570021608/Z2
zo dňa 23.04.2010, č. 578522686/20111Mil/ 570021608/Z3 zo dňa 05.08.2011, č. 8249-34830/2011/Mil/570021608/Z4
zo dňa 05.12.2011, č. 7348-26378/2012/Mil/570021608/Z5
zo dňa 26.09.2012, č. 511879112014/Mil/570021608/Z7
zo
dňa
21.03.2014,
č.
4228-2226412015/
Mil,Wit/570021608/Z8-SP zo dňa 18.08.2015, č. 586-7065/2016/Wit,Mil/570021608/Z9-KR
zo dňa 04.04.2016 a č. 1075-7441/2017/Wit,Mil/570021608/Z10-SP
(ďalej len integrované
povolenie"), ktorým bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke:
"Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o."
Vstupný areál U. S. Steel Košice, s.r.o.
okres: Košice II
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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 podľa § 3 ods. 3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti odpadov:
- o udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem
spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých
sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona
č.39/2013
Z. z. o IPKZ,
- o udelenie zmeny súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Integrované povolenie sa mení a dopÍňa nasledovne:
1) V časti ,,111. Podmienky
,,4. Technicko-prevádzkové

povolenia, A. Podmienky prevádzkovania", v bode
podmienky" sa nahrádza podmienka č. 4.1 týmto znením:

4.1 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:
- s "Prevádzkovým poriadkom PRP/AE/0008,
Skládka nie nebezpečného odpadu v areáli
U. S. Steel Košice, s.r.o. zo dňa 27.6.2017", vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného
právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným týmto rozhodnutím,
- s "Technologickým reglementom pre skládku nie nebezpečných odpadov v areáli U. S.
Steel Košice, s.r.o.", vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu
odpadového hospodárstva,
- s projektom stavby.
2) V prílohe č. 2 Zoznam druhov odpadov skládkovaných na "Skládke nie nebezpečných
odpadov U.S.Steel Košíce.s.r.o.; sa dopÍňajú nasledovné druhy odpadu:
katalógové číslo, názov druhu odpadu, kategória odpadov O-ostatný
1201 15 kaly z obrábania iné ako uvedené v 1201 14
19 03 07 solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu
iné ako uvedené v 19 12 11
19 13 02 tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva
v platnosti v plnom rozsahu.
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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 predpisova § 32 ods. 1 písm. a) zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa
§ 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a bod 4 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona Č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice
Č. 5290/475-0IPKl2006-Ha/570021005
zo dňa 26.06.2006 v znení neskorších zmien, ktorým
bola povolená činnosť v prevádzke .Pozinkovacia linka č.1 ,2", Vstupný areál U. S. Steel, 044
54 Košice, na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel,
04454 Košice doručenej na IŽP Košice dňa 10.02.2017.
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.
Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona
Č. 39/2013 Z. z. o lP KZ v oblasti odpadov:
- o udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem
spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých
sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona
č.39/2013
Z. z. o IPKZ,
- o udelenie zmeny súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 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 správny poplatok nevybral.
IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ posúdil a v súlade
s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa,
účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom Č. 5733-21227/57/2017/Ant/Z11
zo dňa 30.06.2017 (do ručeným dňa 10.07.2017) a zároveň v súlade s § 11 ods. 4 písm.
a) zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia
oznámenia o začatí konania.
Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena
v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § II ods. 6 a 7 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí
žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
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V rámci integrovaného povoľovania boli k predmetnej zmene zaslané tieto vyjadrenia,
stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:
- Mesto Košice, ktoré vo svojom stanovisku Č. MK./A/2017116177-2 zo dňa 19.07.2017
doručeného na IŽP Košice dňa 25.07.2017 uviedlo, že súhlasí s vydaním zmeny povolenia
pre predmetnú prevádzku podľa návrhu podmienky plnenia a za podmienky plnenia
požiadaviek vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
ochrany životného prostredia. Tie sú zapracované v platnom znení integrovaného povolenia
pre prevádzku "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.",
Mestská časť Košice Šaca, ktorá vo svojom stanovisku Č. 830/2017/PRED/lž zo dňa
28.07.2017 doručeného na IŽP Košice dňa 03.08.2017 uviedla, že nemá námietky
k navrhovanej zmene integrovaného povolenia,
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH vyjadrenie Č. OU-KE-OSZP3-2017/031394-2
zo dňa
14.07.2017 doručeného na ŽP Košice dňa 19.07.2017, v ktorom uviedol, že nemá námietky
k navrhovanej zmene integrovaného povolenia.
Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona
č.3912013 Z. z. o IPKZ bolo konanie v oblasti odpadov:
- o udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem
spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých
sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona
č.3912013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie zmeny súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení
účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného
povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia podľa
zákona Č. 3912013 Z. z. o IPKZ, a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
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en i e: 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:
Účastníci konania:
U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miroslav Krištofík, Riaditeľ pre environmentálnu
Vstupný areál U. S. Steel,
04454 Košice
2. Mesto Košice, Tr. SNP čA8/ A, 040 11 Košice
3. Mestská časť Košice - Šaca, Železiarenská 9,040 16 Košice - Šaca

®

stratégiu,

Na vedomie
Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Komenského 52, 04001
Košice

