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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia

Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice
Košice 17.04.2018

Číslo: 139-12207/2018/Mil/570021608/Z12

~

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 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 5 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/Mi1l570021608
zo dňa 31.07.2008,
v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami Č. 9356-41383/2008/Mil/570021608/Z1
zo dňa 12.12.2008, Č. 5275-12612/201O/Mil/570021608/Z2
zo dňa 23.04.2010, Č. 578522686/20111Mi1l570021608/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. 88983542/2012/Mil,Wit/570021608/Z6
zo dňa 11.01.2013, Č. 511-8791/2014/Mil/570021608/Z7
zo dňa 21.03.2014, Č. 4228-22264/2015/ Mi1,Wit/570021608/Z8-SP zo dňa 18.08.2015, Č. 5867065/2016/Wit,Mil/570021608/Z9-KR
zo dňa 04.04.2016, Č. 1075-7441/2017/Wit,Mil/
570021608/ZlO-SP zo dňa 27.03.2017 a Č. 5733-25223/2017/Ant/570021608/Z11
zo dňa
10.08.2017 (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:
- udelenie súhlasu na uzavretie časti skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie a jej následné
monitorovanie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Integrované

povolenie sa mení a doplňa nasledovne:

9) V časti III. integrovaného
povolenia v bode "K. Opatrenia pre prípad skončenia
činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho
uvedenie do uspokojivého stavu" sa dopÍňajú podmienky č. 4, 5, 6 a 7 v tomto znení:
4. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný vykonať uzavretie a rekultiváciu l. časti
"Skládky nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o." a zabezpečiť starostlivosť o ňu
po jej uzavretí v súlade s projektovou dokumentáciou "Skládka nie nebezpečných odpadov
U. S. Steel Košice, s.r.o. - rozšírenie", dokumentácia na zmenu stavby pred jej dokončením,
"Zmena a- 06/2016", SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky, vypracovanej pod archívnym
Č.
3714
(12/2014),
schválenou
IŽP
Košice
rozhodnutím
Č.
10757441/2017/Wit,Mil/570021608/Z10-SP
zo dňa 27.3.2017.
5. Rekultivácia 1. časti "Skládky nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o." v zmysle
schválenej projektovej dokumentácie uvedenej v bode 4. tohto rozhodnutia pozostáva
z uzavretia a rekultivácie l. a Il. etapy skládky odpadov.
6. Prevádzkovateľ je povinný uzavretie arekultiváciu 1. časti "Skládky nie nebezpečných
odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o." vykonať v lehote do 31.08.2019.
7. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný v lehote do 3 mesiacov po vykonaní uzavretia
arekultivácie 1. časti "Skládky nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o." požiadať
IŽP Košice o vydanie potvrdenia o uzatvorení príslušnej časti skládky odpadov.
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Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva
v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie
IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podl'a § 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, podl'a
§ 3 ods. 3 písm. c) bod 5 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 prevádzke
"Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.", na základe žiadosti
prevádzkovatel'a U. S. Steel Košice, s. r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice doručenej
na IŽP Košice dňa 21.12.2017.

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 požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovatel'a
v oblasti odpadov o udelenie súhlasu na uzavretie časti skládky odpadov, vykonanie jej
rekultivácie a jej následné monitorovanie podl'a § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou "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 (1212014), schválenou IŽP Košice rozhodnutím č. 10757441/2017/Wit,Mil/570021608/ZlO-SP
zo dňa 27.3.2017.
Vzhl'adom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného
povolenia podl'a § 2 písm. ) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podl'a sadzobníka
správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.
IŽP Košice predmetnú žiadosť podl'a § 11 ods. 5 zákona o IPKZ posúdil a v súlade
s ustanovením § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadatel'a,
účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 139-5242/57/2018/Mil/Z12
zo dňa 12.02.2018, (doručeným v dňoch 21.02.2018 a 22.02.2018) a zároveň v súlade s § 11
ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní
od doručenia oznámenia o začatí konania.
Nakol'ko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena
v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí
žiadosti podl'a § 7 ods. 1 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/N2018/0921O-2 zo dňa 09.03.2018
doručeného na IŽP Košice dňa 21.03.2018 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. IŽP Košice k pripomienke uvádza, že sú zapracované
v podmienkach tohto rozhodnutia aj vydaného integrovaného povolenia.
Mestská časť Košice Šaca, ktorá vo svojom stanovisku Č. 299/2018/PRED/Iž
zo dňa
15.03.2018 (doručeného na IŽP Košice dňa 23.03.2018) 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-OSZP3-2018/015554-2
zo dňa
21.03.2018 (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. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie v oblasti odpadov o udelenie súhlasu na uzavretie časti
skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa § 3 ods. 3
písm. c) bod 5 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. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

P o

II Č

e nie:

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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Doručuje sa:
Účastníci konania:
du. s. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor - GM pre environment, Vstupný areál U. S.
Steel, 044 54 Košice
2. Mesto Košice, Tr. SNP č.481A, 040 11 Košice
3. Mestská časť Košice - Šaca, Železiarenská 9,040 16 Košice - Šaca
Na vedomie
Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Komenského 52, 040 01
Košice

