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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14,04053

Košice

Číslo: 586-7065/2016/Wit,Mil/570021608/Z9-KR

Košice 04.04.2016

~

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 Č. 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 v znení neskorších predpisov
(ďalej len "stavebný zákon"), podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a bod 6, písm. f) bod 1, § 3
ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. l a 5 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 (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní")
mení a doplňa
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. 9356-41383/2008/Mil/570021608/Z1
zo dňa 12.12.2008, Č. 5275-12612/2010/Mil/570021608/Z2
zo dňa 23.04.2010, Č. 578522686/20111Mil/ 57002l608/Z3 zo dňa 05.08.2011, Č. 8249-34830/20111Mil/570021608/Z4
zo dňa 05.12.2011, Č. 7348-26378/2012/Mil/570021608/Z5
zo dňa 26.09.2012, Č. 5118791/2014/Mil/570021608/Z7
zo dňa 21.03.2014
a Č. 4228-22264/2015/ Mil,Witl
570021608/Z8-SP zo dňa 18.08.20 15 (ďalej len integrované povolenie"), ktorým bolo
povolené vykonávanie činností v prevádzke:

if
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"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 199222

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a ods. 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:
a) v oblasti odpadov:
- 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 odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku na zneškodňovanie odpadov
"Prevádzkový poriadok PRP/AE/0008,
Skládka nie nebezpečného odpadu v areáli
U. S. Steel Košice, s.r.o. zo dňa 11.12.2015" podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona
č. 39/2013 Z. z. o lP KZ,
b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:
posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby časti stavby "Skládka me
nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o." v rozsahu III. etapy podľa § 3 ods. 3
písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti stavebného konania:
- kolaudačné rozhodnutie na užívanie časti stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov
U. S. Steel Košice, s.r.o." v rozsahu III. etapy podľa § 3 ods. 4 zákona č. 3912013 Z. z.
o IPKZ.
Integrované

povolenie sa mení a dopÍňa nasledovne:

l. Povoľuje užívanie časti stavby
"Skládka

nie nebezpečných

odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o."

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 227/1, 227/49, 227/50 (stavba transformačná stanica
súpisné č. 2492) a č. 227/51, v katastrálnom území Železiarne, pre účely zneškodňovania
nie nebezpečných odpadov, pre stavebníka:
obchodné meno: U. S. Steel Košice, s.r.o.
sídlo:
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
IČO:
36199222
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Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie časti stavby "Skládka nie nebezpečných
odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o." v nasledovnom rozsahu stavebných objektov:
Stavebné objekty:
SO O 1 Príprava územia - III. etapa
SO 02 Teleso skládky - III. etapa
SO 03 Odvodnenie skládky - III. etapa
SO 06 Monitorovací systém skládky - III. etapa
Podmienky

na

užívanie

časti

stavby

"Skládka

nie

nebezpečných

odpadov

U. S. Steel Košice, s.r.o." podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky
MŽP SR Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
(ďalej len "vyhláška MŽP SR Č. 453/2000 Z. z."):
1.

Stavebník - prevádzkovateľ je povinný pri užívaní časti stavby dodržiavať všetky
hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného
prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom IŽP Košice
rozhodnutím Č. 6045-25239/2008/Mi1l570021608
zo dňa 31.07.2008, ktorým boli
určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke "Skládka nie nebezpečných
odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.".

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu integrovaného
povoľovania bolo zistené, že časť stavby "Skládka nie nebezpečných
odpadov
U. S. Steel Košice, s.r.o." v rozsahu III. etapy bola zrealizovaná podľa projektovej
dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a v konaní o zmene stavby
pred jej dokončením. V integrovanom povoľovaní, ktorého súčasťou je aj kolaudačné
konanie o povolení užívania časti stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel
Košice, s.r.o." v rozsahu III. etapy bolo zistené, že pri uskutočňovaní časti stavby boli
dodržané podmienky uvedené v rozhodnutiach IŽP Košice Č. 6045-2523912008/Mill
570021608 zo dňa 31.07.2008 a Č. 4228-22264/2015/Mil, Wit/570021608/Z8-SP zo dňa
18.08.2015.

II. Integrované povolenie sa mení a dopÍňa nasledovne:
1) V časti II. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky:
nahrádza sa v bode 1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti znenie bodu
a) týmto nasledovným znením:
a) Priemyselná činnosť je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe
Č. l k zákonu Č. 39/2013
Z. z. o IPKZ pod bodom 5.4. Skládky odpadov, ako sú
vymedzené vosobitnom
predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň
alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných
odpadov.
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- nahrádza sa znenie bodu 2. týmto znením:
2. Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch"):
Na prevádzke bude podľa prílohy Č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
vykonávané zneškodňovanie odpadov činnosťou: D 1 Uloženie do zeme alebo na povrchu
zeme (napr. skládka odpadov).
nahrádza sa znenie bodu 3. týmto znením:
3. Zaradenie skládky odpadov
Prevádzka je zaradená podľa § 2 vyhlášky MŽP SR Č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov
a o dočasnom uskladnení kovovej ortuti (ďalej len "vyhl. MŽP SR Č. 372/2015 Z. z.") do
triedy: skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
dopÍňa sa nový bod 4. v tomto znení:
4. Kategorizácia zdroja znečisťovania ovzdušia
Prevádzka je podľa vyhlášky MŽP SR Č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, bodu 6.99 Ostatné priemyselné
technológie a výroby kategorizovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia.
2) V časti "III. Podmienky povolenia,
,,1. Všeobecné podmienky":

A. Podmienky

prevádzkovania",

v bode

- nahrádza sa podmienka č.1.10 týmto znením:
1.10

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov
vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len "ÚFR"), ktorej prostriedky sa použijú
na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku
odpadov po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo
obmedzenie dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky
odpadov. Ten, kto prevádzkuje viac ako jednu skládku odpadov, vytvára ÚFR pre
každú skládku odpadov osobitne.

- nahrádza sa podmienka č. 1.10 a) týmto znením:
1.10 a) Prostriedky ÚFR
sa vedú na osobitnom účte alebo osobitných účtoch
prevádzkovateľa skládky odpadov. Prevádzkovateľ skládky odpadov je pred
odvedením prvej splátky ÚFR povinný zabezpečiť vytvorenie osobitného účtu
alebo osobitných účtov, ktoré sú viazané v prospech ministerstva v banke alebo
v pobočke zahraničnej banky, na ktoré bude prostriedky ÚFR každoročne
odvádzať, a zároveň zabezpečiť viazanosť použitia odvedených prostriedkov ÚFR
na účel uvedený v podmienke Č. 1.10 časť III. integrovaného povolenia.
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- doplňajú
znení:

sa podmienky

nové podmienky

č. 1.10 b), 1.10 c), 1.10 d) a 1.10 e) v tomto

1.10 b) ÚFR sa vytvára ročne na t'archu výdavkov (nákladov) vo výške určeného podielu
z celkových nákladov na uzavretie rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov
a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí.
1.10 c) Ročná výška ÚFR sa vypočíta podl'a vzorca uvedeného v prílohe č. 5 k vyhláške
MŽP SR Č. 372/2015 Z. z.
1.10 d) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov ÚFR
do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. ÚFR ku dňu podania žiadosti
o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej
rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona
č. 39/2015 Z. z. o IPKZ musí dosiahnuť výšku celkových nákladov na uzavretie
rekultiváciu
a monitorovanie
skládky odpadov a zabezpečenie
starostlivosti
o skládku odpadov po jej uzavretí.
1.10 e) Prevádzkovateľ skládky odpadov nesmie disponovat' s prostriedkami ÚFR, ktoré
ním boli odvedené na tvorbu ÚFR a pripísané na osobitný účet. Uvedené sa
nevzťahuje na disponovanie s úrokmi ako výnosmi z prostriedkov ÚFR.
- nahrádza
1.11

sa podmienka

č. 1.11 týmto znením:

Prostriedky ÚFR možno použiť po vydaní súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5
zákona č. 39/2015 Z. z. o IPKZ na činnost', na ktorý bol tento súhlas vydaný.
Prostriedky ÚFR možno čerpať do výšky určenej v písomnom potvrdení, ktorým
IŽP Košice vopred potvrdí oprávnenosť čerpania týchto prostriedkov.

- doplňajú sa podmienky č. 11 a) a 11 b) v tomto znení:
1.11 a) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pred začatím prevádzkovania skládky
odpadov jednorázovo zložit' čast' ÚFR vo výške minimálne 5 % z rozpočtových
nákladov na uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti
o skládku odpadov, vypočítanú podľa prílohy č. 5 k vyhláške MŽP SR č. 37212015
Z. z. vo výške 491 227 € na vytvorený osobitný účet. Vzhľadom k tomu, že pri
zriadení II. etapy skládky odpadov bola jednorázovo odvedená čiastka vo výške
170 000 C na vytvorený osobitný účet, je prevádzkovateľ povinný doplatit'
na uvedený účet rozdiel vo výške 321 227 € v lehote do 30.06.2016.
1.11 b) Pri zmene prevádzkovateľa skládky odpadov je prechádzajúci prevádzkovateľ
skládky odpadov povinný prostriedky ÚFR previesť v plnej výške na účet ÚFR
nového prevádzkovateľa skládky odpadov, a to 45 dní odo dňa, keď ku zmene
prevádzkovateľa odpadov došlo.
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- rušia sa podmienky č. 1.14/1 a č. 1.15.
3) V časti ,,111. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania",
,,3. Podmienky pre zneškodňované odpady a používané média a energie":

v bode

- nahrádza sa podmienka č. 3.1 týmto znením:
3.1 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať len:
a) odpady uvedené v prílohe č. 2 integrovaného povolenia zaradené v Katalógu odpadov
v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise. Limitné
hodnoty látok obsiahnutých
v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty
ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené
v prílohe č. 1 vyhláške MŽP SR č. 372/2015 Z. z.,
b) stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých limitné hodnoty látok
obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu
skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1 vyhláške
MŽP SR č. 372/2015 Z. z. (nesmú sa však ukladať spolu biologicky rozložiteľným
odpadom, ktorý nie je nebezpečný) sa ukladajú vosobitných častiach skládky
odpadov,
c) komunálne odpady, okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek.
- nahrádza sa podmienka č.3.2 týmto znením:
3.2 Prevádzkovateľ je povinný na účel posúdenia prijateľnosti odpadov na skládku odpadov
používať metódy analýzy a vykonávať skúšky uvedené v prílohe č. 2 k vyhláške MŽP
SR č. 372/2015 Z. z.
- dopÍňajú sa podmienky č. 3.3,3.4,
3.3

3.5 a 3.6 v tomto znení:

Prevádzkovateľ nesmie vykonávať skládkovanie:
l. kvapalných odpadov,
2. odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne,
okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
3. odpadov zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové
číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 zákona NR SR č. 79/2015 Z.
z. o odpadoch, spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového
čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovani a,
4. odpadové pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál
pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším
priemerom ako 1 400 mm,
5. odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie
podľa prílohy č. 5 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
6. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
7. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
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8. biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky
rozložiteľného
odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných
odpadov po
dotriedení.
3.4 Odpad možno skládkovať iba po úprave okrem odpadu, ktorého úprava nie je technicky
možná alebo ktorého úprava nezabezpečí zníženie množstva odpadu ani nezamedzí
ohrozeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia.
3.5 Prevádzkovateľ má zakázané riediť a zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné
hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5 k zákonu č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch.
3.6 Prevádzkovateľ je povinný odpad katalógové č. 19 08 14 - kaly z inej upravy
priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13, kategórie O - ostatný
pred jeho uložením na skládku odpadov stabilizovať v súlade s ust. vyhl. MŽP SR
č. 372/2015 Z. z.

4) V časti "III. Podmienky povolenia, A. Podmienky
,,4. Technicko-prevádzkové podmienky":

prevádzkovania",

v

bode

- nahrádza sa 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 11.12.2015", vypracovaným v zmysle všeobecne
záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva
a schváleným týmto
rozhodnutím,
- s "Technologickým reglementom PRP/AE/0003, Skládka nie nebezpečného odpadu
spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. zo dňa 11.12.2015", vypracovaným v zmysle
všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- s projektom stavby.
- za podmienku č. 4.2 sa dopÍňa nová podmienka č. 4.2 b) v tomto znení:
4.2 b) Súhlas na prevádzkovanie
zariadenia na zneškodňovanie odpadov je platný
do 15.04.2021. Prevádzkovateľ je povinný v lehote 3 mesiace pred ukončením
platnosti súhlasu na zneškodňovanie odpadov, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na
jeho zmenu, požiadať IŽP Košice o predÍženie lehoty jeho platnosti.
5) V časti "III. Podmienky povolenia, v bode F. Opatrenia na predchádzanie havárií
a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií
odlišných od podmienok bežnej prevádzky":
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- nahrádza sa podmienka č. 1 týmto znením:
1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v schválenom
prevádzkovom poriadku skládky odpadov "Prevádzkovým poriadkom PRP/AE/0008,
Skládka nie nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. zo dňa 11.12.2015",
vypracovanom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
a to pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr.
vznik požiaru, deformácia telesa skládky alebo zosuv uloženého odpadu, prerazenie
tesniacej vrstvy skládky odpadov, kvalitatívne
zhoršenie akosti podzemných
a povrchových vôd, uloženie nevhodného odpadu na skládku odpadov, nevhodná
manipulácia s priesakovou kvapalinou ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod.,
pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.
8) V časti ,,111. Podmienky povolenia, l. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania
prevádzky", v bode ,,11. Požiadavky na spôsob podávania správo prevádzke a
hlásenia mimoriadnych udalostí"
- nahrádza sa znenie podmienok č. 11.2 a 11.3 týmto znením:
11.2 Prevádzkovateľ je povinný podať Ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním
v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 28.
februára nasledujúceho kalendárneho roka na IŽP Košice a príslušnému okresnému
úradu.
11.3 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov (v zmysle
všeobecne záväzných platných právnych predpisov) za obdobie kalendárneho roka a
zaslať na IŽP Košice a na príslušný okresný úrad do 28. februára nasledujúceho
kalendárneho roka.
- nahrádza sa znenie podmienky č. 11.6 týmto znením:
11.6 Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať na IŽP Košice ním podpísaný výpis
z osobitného účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom
sústreďuje finančné prostriedky viazané ako ÚFR, ktorý dokladuje pohyby na tomto
účte za predchádzajúci kalendárny rok do 15. februára nasledujúceho kalendárneho
roka.
Integrované povolenie s výnimkou zmeny uvedenej v tomto rozhodnutí ostáva
v platnosti v plnom rozsahu.
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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 predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona Č. 3912013 Z.
z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podl'a § 120 ods. 1 stavebného zákona, podl'a
§ 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a bod 6, písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona
Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podl'a§ 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona, na základe konania
vykonaného podl'a zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona Č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej
súčasťou je aj kolaudačné konanie časti stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S.
Steel Košice, S.LO.", umiestnenej na pozemkoch parcelné Č. 227/1, 227/49, 227/50 (stavba
transformačná stanica súpisné Č. 2492) a Č. 227/51, v katastrálnom území Železiarne, na
základe žiadosti prevádzkovatel'a - U. S. Steel Košice, s. LO., Vstupný areál U. S. Steel, 044
54 Košice doručenej dňa 02.12.2015.
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.
Uskutočnenie stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, S.LO."
v rozsahu III. Etapy" umiestnenej na pozemkoch parc. Č. 227/1, 227/49, 227/50 (stavba
transformačná stanica súpisné Č. 2492) a Č. 227/51, v katastrálnom území Železiarne, bolo
povolené rozhodnutím IŽP Košice Č. 6045-25239/2008/Mil/570021608
zo dňa 31.07.2008
a rozhodnutím
Č.
4228-22264/2015/Mil,
Wit/570021608/Z8-SP
zo dňa 18.08.2015 o
zmene stavby pred dokončením.
K žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzkovate l' - stavebník
doložil nasledovné doklady:
- doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 500 eur,
splnomocnenie pre Ing. Igora Bazára zo dňa 01.04.2015,
poverenie pre Ing. Miloša Fodora zo dňa 01.10.2014,
Ix dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby,
prevádzkový poriadok PRP 1AE/0008 zo dňa 23.11.2015,
súhlas Mesta Košice Č. A/20 15/22407 -2 zo dňa 23.11.2015 o povolení užívania malého
zdroja znečisťovania ovzdušia,
rozhodnutie IŽP Košice Č. 7787-34029/52/2015Nar
zo dňa 18.11.2015 o schválení plánu
preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládatel'ného úniku znečisťujúcich látok
do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku,
záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Č. 2015/06569-03/PPL-Ba
zo dňa 11.12.2015,
zápis o odovzdaní a prevzatí diela,
geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby Č. 278/2015
zo dňa 14.08.2015 overený Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom
Č. 1129/20145 zo dňa 04.12.2015,
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- výstupné správy, vytyčovacie výkresyaporealizačné
zamerania pre stavebné objekty SO
Ol, SO 02, SO 03 a SO 06,
- výstupná správa o kvalite vykonaných prác pri realizácii tesniaceho systému pre stavbu,
- výstupná správa - stavebné odpady.
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa
- stavebníka:
a) v oblasti odpadov:
- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3
ods. 3 písm. c) bod l zákona Č. 39/20l3 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku na zneškodňovanie odpadov podľa
§ 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona Č. 39/20l3 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:
- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania časti stavby "Skládka nie nebezpečných
odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o." v rozsahu III. etapy podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1
zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti stavebného konania:
- kolaudačné konanie o povolení užívania časti stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov
U. S. Steel Košice, s.r.o." v rozsahu III. etapy podľa § 3 ods. 4 zákona Č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ.
IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona
Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 80 stavebného zákona upovedomil
žiadateľa, dotknuté obce
a dotknuté orgány o začatí konania listom Č. 8848-3850l/57/2015/Wit,Mil/Z9-KR
zo
dňa 16.12.2015, doručeným v dňoch od 22.12.2015 do 28.12.2015. IŽP Košice podľa § 80
stavebného zákona a § 21 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní k prerokovaniu
predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
04.02.2015, na ktoré prizval ďalších účastníkov vymedzených v ustanovení § 78 stavebného
zákona a dotknuté orgány.
Zároveň požiadal dotknuté obce mesto Košice a mestskú časť Košice - Šaca, aby
v súlade s ust. § II ods. 3 písm. e) zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ aby do troch
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnili na svojom webovom sídle okrem
príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej
tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom nasledovné:
l. žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (len na webovom sídle),
2. stručné zhrnutie
údajov
a informácií
o obsahu podanej
žiadosti
poskytnuté
prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi - stavebníkovi a prevádzke najmenej na 15 dní,
3. výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu
zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti
s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní,
4. spolu s informáciami:
4.1. kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
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4.2. či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo
cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,
4.3. kto sú dotknuté orgány v konaní,
4.4. o termíne konania ústneho pojednávania.
Vyššie uvedené údaje boli zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej
časti Košice - Šaca v termíne od 28.12.2015 do 13.01.2016. Do dňa konania ústneho
pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo
doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.
Mesto Košice zverejnilo vyššie uvedené údaje na úradnej tabuli a internetovej stránke
v termíne od 30.12.2015 do 20.01.2016. Do dňa konania ústneho pojednávania spojeného
s miestnym zisťovaním nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie
verejnosti k prerokovávanej veci.
IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil
žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde
možno nazrieť do žiadosti, na úradnej tabuli IŽP Košice od 22.12.2015 do 25.01.2016
a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk od 22.12.2015 do 05.01.2016. V uvedenej
lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie
verejnosti.
V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška
doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

ani nebolo

V kolaudačnom konaní časti stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel
Košice, s.r.o.", IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad skúmal splnenie podmienok
rozhodnutia IŽP Košice Č. 6045-25239/2008/Mi1l570021608 zo dňa 31.07.2008, ktorým IŽP
Košice povolil uskutočnenie stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice,
s.r.o." a rozhodnutia Č. 4228-22264/2015/Mil, Wit/57002l608/Z8-SP
zo dňa 18.08.2015,
ktorým povolil zmenu stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o."
pred jej dokončením.
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu integrovaného
povoľovania bolo zistené, že časť stavby "Skládka nie nebezpečných
odpadov
U. S. Steel Košice, s.r.o." v rozsahu III. etapy bola zrealizovaná podľa projektovej
dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a v konaní o zmene stavby
pred jej dokončením. V integrovanom povoľovaní, ktorého súčasťou je aj kolaudačné
konanie o povolení užívania časti stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel
Košice, s.r.o." v rozsahu III. etapy bolo zistené, že pri uskutočňovaní časti stavby boli
dodržané
podmienky
uvedené
v rozhodnutiach
IŽP
Košice
Č.
604525239/2008/Mi1l57002l608
zo
dňa
31.07.2008
a Č.
4228-22264/2015/Mil,
Wit/570021608/Z8-SP zo dňa 18.08.2015.
V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti zaslané a doložené
tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:
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- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie č. 2015/0697002/PPL zo dňa 04.01.2016,
- Mesto Košice, stanovisko č. A/2016/06608-3, A12015/24043 zo dňa 07.01.2016,
- Inšpektorát práce Košice, záväzné stanovisko č. IKO-05-05-2.2/ZS-C22,23-16, 2016/1590,
lP KE/IPKE-BOZP/KON 2016/736 zo dňa 05.02.2016,
- Mestská časť Košice - Šaca, záväzné stanovisko Č. 1555/2015/PRED/lž zo dňa 20.01.2016,
- Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia,
Odbor environmentálneho posudzovania, záväzné stanovisko Č. 2957/2016-3 A/hp zo dňa
17.02.2016,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, vyjadrenie Č. OU-KE-OSZP3-2016/005177-2
zo dňa
07.01.2016.
K vydaniu zmeny integrovaného povolenia boli vznesené pripomienky a námietky:
1) Mesto Košice v stanovisku Č. A/2016/06608-3, A/2015/24043 zo dňa 07.01.2016 uviedlo,
že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku v rozsahu
podľa návrhu podmienok povolenia a za podmienky plnenia požiadaviek vyplývajúcich
z platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti životného prostredia.
IŽP Košice k pripomienke účastníka konania uvádza, prevádzkovateľ - stavebník
k vydaniu zmeny integrovaného povolenia predložil doklady, ktorými preukázal, že časť
stavby je schopná bezpečnej a nerušenej prevádzky.
Ostatní účastníci

konania a dotknuté orgány nevzniesli

v priebehu

povoľovania, ktorého súčasťou je kolaudačné konanie časti stavby
nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o." pripomienky a námety.

integrovaného
"Skládka

nie

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4
zákona Č. 3912013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:
a) v oblasti odpadov:
- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3
ods. 3 písm. c) bod l zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku na zneškodňovanie odpadov podľa
§ 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:
- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania časti stavby "Skládka me
nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o." v rozsahu III. etapy podľa § 3 ods. 3
písm. f) bod 1 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti stavebného konania:
- kolaudačné konanie o povolení užívania časti stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov
U. S. Steel Košice, s.r.o." v rozsahu III. etapy podľa § 3 ods. 4 zákona Č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ.
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IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení
účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného kolaudačného konania časti stavby
ako špeciálny stavebný úrad zistil, že časť stavby "Skládka nie nebezpečných odpadov U. S.
Steel Košice, s.r.o." je stavebno-technicky ukončená a schopná bezpečnej a nerušenej
prevádzky, preto rozhodol tak, ako sa uvádza 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 § l40c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných
dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.
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, Riaditeľ pre realizáciu stavieb a hospodársku
správu, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
3. Mesto Košice, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
4. Mestská časť Košice - Šaca, Železiarenská 9, 040 16, Košice - Šaca

(J)

Na vedomie:
l. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostedia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská l,
042 20 Košice
3. Mesto Košice, štátna správa pre malé ZZO, Tr. SNP 48/a, 040 II Košice
4. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Energetika, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
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5. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
6. U. S. Steel Košice, s.r.o., odbor ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
7. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia,
Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra l, 812 35
Bratislava
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiamická 4,
040 O l Košice
9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25,04001 Košice
10. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 O l Košice
11. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
12. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
13. Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, stavebný úrad, Trieda SNP 48/ A, 040 11
Košice
14. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odbor zložiek ŽP a odvolacích konaní
kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
15. Obec Veľká Ida, MVDr. Július Beluscák, starosta, 044 55 Veľká Ida 42

