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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Košice 04.11.2013

Číslo: 5722-29373/2013/Mil/570021710/Z4

Rozhednutie MdObUdIII

~

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d'alej 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"), podl'a § 3 ods. 3 písm. c) bod 7, § 3 ods. 3 písm. f) bod 4 zákona Č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ a podľa § 20 ods. 1 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa
zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní")
mení

i n t e gro

van

é p o vol e nie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 4733-15215/2010/Mil,Mer/570021710
zo dňa 28.05.2010
v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 8723-33075/2010/MiI/570021710/Z1
zo dňa 15.11.2010, č. 4120-13841/2011/Mil,Mer/570021710/Z2
zo dňa 12.05.2011 a č. 578921098/2011/MiI/570021710/Z3
zo dňa 20.07.2011 (ďalej len "integrované povolenie"), ktorým
bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:
"Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli 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, 04454 Košice
IČO:
36199222
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Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 zákona
č.39/2013 Z. z. o IPKZ:
a) v oblasti odpadov
o udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak
držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo prepravca
prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na
prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Okresného úradu Košice
a súhlasp na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja podľa § 3 ods. 3 písm.
c) bod 7 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
o posúdenie' návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 4
zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Integrované povolenie sa mení nasledovne:
1) V bode D. Opatrenia na minimalizáciu, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov z vlastnej
činnosti časť III. integrovaného povolenia nahrádza sa znenie podmienky č. 14 týmto
nasledovným znením:
14.

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohe Č. 3 integrovaného
povolenia sa vydáva do 15.11.2016. Prevádzkovateľ je povinný v lehote najneskôr 3 mesiace
pred skončením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú
skôr skutočnosti na jeho zmenu, doručiť IŽP Košice žiadosť o predlženie lehoty jeho
platnosti.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP. Košice s výnimkou zmien uvedených
v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie
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 predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č.39/2013
Z. z. o IPKZ,
na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 7, § 3 ods. 3 písm. f) bod 4
zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva podľa § 20
ods. 1 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zmenu integrovaného povolenia, ktorým bola povolená
činnosť v prevádzke "Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o.",
prevádzkovateľovi U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, na základe
žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 14.08.2013.
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.
Prevádzkovateľ U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % v zmysle čl. II ods. 1 zákona Č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanú žiadosť z 500 eur na 250 eur,
listom zo dňa 08.08.2013, doručeným na IŽP Košice dňa 14.08.2013. IŽP Košice vyhovel
žiadateľovi listom Č. 5722-24578/57/2013/MiI/Z4
zo dňa 17.09.2013 a znížil správny poplatok na
250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 250 eur podľa položky
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č. 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona
Č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Predmetom predloženej žiadosti prevádzkovateľa o zmenu integrovaného povolenia bolo
predÍženie súhlasu na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak držitel'
odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo prepravca prepravuje ročne
väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných
odpadov presahujúcu územný obvod Okresného úradu Košice a súhlasu na prepravu nebezpečných
odpadov presahujúcu územie kraja podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 7 zákona Č. 39/2013 Z. z. o lP KZ
a posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 4
zákonač. 39/2013 Z. z. o lPKZ, ktorého platnosť končí 15.11.2013.
lŽP Košice predmetnú žiadost' podľa § 11 ods. 3 zákona o lPKZ posúdil a v súlade
s ustanovením § 11 ods. 3 písm. a) zákona Č. 39/2013 Z. z. o lPKZ upovedomil účastníkov
konania a dotknuté orgány listom Č. 5722-24501l57/2013/Mil/Z4
zo dňa 17.09.2013 o začatí
konania, doručeným v dňoch 23.09.2013 až 25.09.2013 a zároveň v súlade s § 11 ods. 3 písm. a)
zákona Č. 39/2013 Z. z. o lPKZ určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia oznámenia
o začatí konania, ktorá uplynula dňom 25.10.2013. lŽP Košice zároveň zverejnil žiadosť, stručné
zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi
a o prevádzke
a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu
zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa
môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli
lŽP Košice od 19.09.2013 do 21.10.2013 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk.
V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila.
lŽP Košice súčasne požiadal mesto Košice, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona
Č. 39/2013 Z. z. o lPKZ zverejnilo na svojej úradnej tabuli, alebo iným v mieste obvyklým
spôsobom
po dobu 15 dní: žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej
žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke a 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 30 dní odo dňa
zverejnenia výzvy. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice od 25.09.2013 do
25.10.2013. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo
doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.
lŽP Košice na základe posúdenia žiadosti v predmetnej veci podľa § II ods. 6 zákona
Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania a náležitostí žiadosti podľa § 7 ods.
písm. a) a ods. 2 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
V rámci integrovaného povoľovania bolo k predloženej žiadosti zaslané vyjadrenie účastníka
konania a dotknutých orgánov:
- Mesto
Košice zastúpené primátorom mesta, stanovisko list Č. A/2013/20767-2 zo dňa
21.10.2013,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor štátnej správy starostlivosti o ŽP, vyjadrenie
list Č. ŠSOH 2013/2596-2 zo dňa 27.09.2013,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie listom
Č. 2013/04985-02IPPL-Ba zo dňa 11.10.2013,
v ktorých neboli uplatnené žiadne pripomienky a námety.
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Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona Č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ bolo konanie v oblasti odpadov:
o udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak
držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo prepravca
prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na
prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Okresného úradu Košice
a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja podľa § 3 ods. 3 písm.
c) bod 7 zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
o posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 4
zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice na základe zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia účastníka konania
a
dotknutých orgánov a vykonaného konania 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 u 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:

\b u. S. Steel

Košice, s.r.o., Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, Viceprezident pre riadenie
energetickej efektívnosti a implementáciu BAT, Vstupný areál U. S. Steel 04454 Košice
2. Mesto Košice zastúpené primátorom mesta, Trieda SNP 48/A. 040 11 Košice
Na vedomie:
1. Okresný úrad Košice, odbor štátnej správy starostlivosti o ŽP, Komenského 52, 040 22 Košice
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice
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Príloha č. 3 integrovaného povolenia:
P.
Č.

1.

2.

Katalógové číslo odpadu/
názov druhu
odpadu/kategória odpadu
N -nebezpečný

08 Ol II odpadové farbyalaky
obsahujúce organické
rozpúšťadlá

190702 priesaková kvapalina zo
skládky odpadov
obsahujúca nebezpečné
látky

Spôsob nakladania s odpadom

Odpad tvoria zvyškové tekuté kaly z nepoužiteľných
farieb po
náterových
prácach
vykonávaných
na prevádzke.
Odpad
sa
zhromažďuje v sklade nebezpečných odpadov v kovových kontajneroch,
odkiaľ je odvážaný na zneškodnenie na Novej skládke nebezpečného
odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorej prevádzkovateľom je U.
S. Steel Košice, s.r.o.
Odpad je zhromažďovaný v mieste jeho vzniku v SO 05 -Akumulačná
nádrž priesakových kvapalín, odkiaľ je odvážaný na zneškodnenie
Odpad
je
zneškodňovaný
na
základe
právoplatnej
zmluvy
prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s predmetnými odpadmi
podľa zákona Č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (ďalej len "oprávnená
osoba").

Vyprodukované
množstvo odpadu za
rok (t)

O l
'

4,0

