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

Číslo: 1055-5839/20 16/Mer,Mil/57002171 0/Z6-KR

Košice 07.03.2016

~

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. 1 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. 1 a 5 a § 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 (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. 4733-1521512010/Mil,Mer/570021710
zo dňa 28.05.2010
v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami Č. 8723-33075/2010/Mi1l570021710/Z1
zo dňa 15.11.2010, Č. 4120-1384112011/Mil, Mer/570021710/Z2 zo dňa 12.05.2011, Č. 578921098120111Mi1l570021710/Z3 zo dňa 20.07.2011, Č. 5722-29373/2013/Mi1l570021710/Z4
zo dňa 04.11.2013 a Č. 512-8788/2014/Mi1l570021710/Z5
zo dňa 2l.03.2014 (ďalej len
"integrované povolenie"), ktorým bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke:
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"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, 044 54 Košice
IČO:
36 199 222
Predmetom zmeny integrovaného povolenia je 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 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 zariadenia 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:
- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania časti stavby "Nová skládka nebezpečného
odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o." podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona
č. 39/2013 Z. z. o lP KZ,
c) v oblasti stavebného konania konanie:
- kolaudačné rozhodnutie na užívanie časti stavby "Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli
u. S. Steel Košice, s.r.o." a povolenie zmien vykonaných na zrealizovanej časti stavby
"Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o." podľa § 3 ods. 4
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopÍňa nasledovne:
l. Povoľuje užívanie časti stavby
"Nová skládka nebezpečného

odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o."

umiestnenej na pozemku parc. č. 333/24, v katastrálnom území Železiarne, pre účely
zneškodňovania
nebezpečných
odpadov skládkovaním
s celkovou kapacitou množstva
3
uloženého nebezpečného odpadu 538260 m , po odčítanÍ materiálu určeného na prekrývanie
uloženého nebezpečného odpadu,
pre stavebníka:
obchodné meno: U. S. Steel Košice, s.r.o.
sídlo:
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
IČO:
36 199 222
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Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie a zmena II. a III. etapy časti stavby "Nová
skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o." v nasledovnom rozsahu
stavebných objektov:
Stavebné objekty:
SO 01 Príprava územia - II. a III. etapa
SO 02 Teleso skládky - II. a III. etapa
SO 03 Odvodnenie skládky - II. a III. etapa
SO 06 Monitorovací systém skládky - II. a III. etapa
SO 08 Čerpacia stanica postreku - II. a III. etapa
Podmienky na

užívanie časti stavby "Nová skládka nebezpečného

odpadu v areáli

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."):
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. 473315215/201 0/Mil,Mer/57002171 O zo dňa 28.05.2010 v znení platných zmien, ktorým boli určené
podmienky na vykonávanie činností v prevádzke "Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli
U. S. Steel Košice, s.r.o.".
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu integrovaného
povoľovania bolo zistené, že časť stavby "Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli
U. S. Steel Košice, s.r.o." v rozsahu II. a III. etapy bola zrealizovaná podľa projektovej
dokumentácie, overenej IŽP Košice v stavebných konaniach s nepodstatnými zmenami
zakreslenými v dokumentácii skutočného vyhotovenia zrealizovanej časti stavby, vypracovanej
autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Breznickým, Č. osvedčenia 0839*Z*2-2
a Ing. Jánom Kačmaríkom, Č. osvedčenia 0368*Z*3-1, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí
prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4
stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné
zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej stavebným
úradom v stavebnom konaní. Na časti stavby "Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli
U. S. Steel Košice, s.r.o." nebola vybudovaná deliaca hrádza Č. 2 na dne skládky, čím došlo
k zlúčeniu II. a III. etapy predmetnej stavby, pričom zlúčením II. a III. etapy zanikla aj potreba
použitia
prekrývkového
materiálu
na budovanie
obvodových
ochranných
hrádzok
na medzi svahu medzi týmito etapami. V integrovanom povoľovaní, ktorého súčasťou je aj
kolaudačné konanie o povolení užívania a zmeny časti stavby "Nová skládka nebezpečného
odpadu v areáli
U. S. Steel Košice, s.r.o." v rozsahu II. a III. etapy
bolo zistené,
že pri uskutočňovaní
časti stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutiach
IŽP Košice Č. 4733-15215/2010/Mil,Mer/570021710
zo dňa 28.05.2010 a Č. 4120-13841/2011/
Mil, Mer/570021710/Z2 zo dňa 12.05.2011.
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II. Integrované povolenie sa mení a dopÍňa nasledovne:
1) V časti "II. Údaje o prevádzke" sa nahrádza znenie bodu "A. Zaradenie prevádzky"
týmto novým znením:
1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:
a) Priemyselná činnosť podl'a prílohy Č. 1 k zákonu Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ kategorizovaná
ako:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac
ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem
skládok inertných odpadov,
b) všetky ostatné priamo s tým priamo spojené činnosti na tom istom mieste, ktoré majú
na priemyselnú činnosť uvedenú bode a) technickú nadväznosť a ktoré môžu mať vplyv
na emisie znečisťovania.
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 podl'a 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).
3. Zaradenie skládky odpadov:
Prevádzka je zaradená podl'a § 2 vyhlášky MŽP SR Č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov
a o dočasnom uskladnení kovovej ortuti (ďalej len "vyhl. MŽP SR Č. 37212015 Z. z.") do
triedy: skládky odpadov na nebezpečný odpad.
4. Kategorizácia zdroja znečisťovania ovzdušia:
Prevádzka je podl'a 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.
5. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke:
- preberanie odpadov do zariadenia na zneškodňovanie odpadov Nová skládka nebezpečného
odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. - 1., II. a III. etapa,
- technológia skládkovania - hutnenie odpadov,
- nakladanie s priesakovou kvapalinou,
- čistenie kolies odchádzajúcim dopravným prostriedkom,
- monitorovanie skládky odpadov,
- nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy,
- zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
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2) V časti ,,11. Údaje o prevádzke", v bode "B. Opis prevádzky
na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke":
- nahrádzajú

a technických

zariadení

sa podmienky č. 1,8 a 9 týmto novým znením:

1. Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej len "skládka
odpadov") je situovaná východným smerom od existujúceho oploteného areálu Haldového
hospodárstva U. S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej len "areál haldového hospodárstva USSK"),
v nadmorskej výške s kótou terénu okolo 206,20 až 207,50 m n. m., ktorý je situovaný
juhozápadne od mesta Košice, vo vzdialenosti cca 12 km. Skládka odpadov sa
od zastavaného územia obce Veľká Ida nachádza vo vzdialenosti 1,5 km a od zastavaného
územia obce Bočiar vo vzdialenosti 2,6 km. V záujmovom území sa nenachádzajú chránené
územia, iné citlivé oblasti životného prostredia ani vodohospodársky významné územia.
8. Prevádzkovateľ zabezpečuje prístup mechanizmov a nákladných automobilov do telesa
skládky odpadov cez prístupové rampy č.l o dížke 30,00 m v sklone 15,0% , č.2 o dížke
20,00 m v sklone 13%, č.3 dlžky 20,00 m v sklone 14,00%, čA dlžky 20,00 m v sklone
14,50% a č.5 dlžky 20,00 m v sklone 9,00%, ktoré sú realizované o šírke 10,0 m
so spevnením na šírke 6,0 m, cestnými panelmi KZD 1-300/200/15 o hrúbke 150 mm,
uloženými na podkladnom štrkopiesku o hrúbke 100 mm.
9. Drenážny systém telesa skládky odpadov, realizovaný v SO 03 Odvodnenie skládky,
pozostáva z plošnej drenážnej vrstvy z kameniva 16-32 mm, o hrúbke 500 mm na dne
skládky, tiež na svahoch v sklone 1:3 a systému drenážnych potrubí. Potrubný drenážny
systém telesa skládky odpadov pozostáva zo zvodného drénu Č. 1 DN 300 o dížke 119,00 m,
zvodného drénu Č. 2 DN 300 dlžky 82,00 m, zvodného drénu Č. 3 DN 300 o dlžke 81,43 m
a z odtokového potrubia DN 300, ktoré je zaústené do čerpacej stanice priesakových kvapalín
(SO 04 Čerpacia stanica priesakových kvapalín).
- ruší sa podmienka

č. 6.

3) V časti ,,111. Podmienky
,,1. Všeobecné podmienky":
- nahrádza
1.12

sa podmienka

povolenia,

A.

Podmienky

prevádzkovania",

v bode

č. 1.12 týmto znením:

Prevádzkovateľ
skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov
vytvárať účelovú finančnú rezervu (d'alej 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.
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- dopÍňajú sa podmienky č. 12a, 12b, 12c, 12d v tomto znení:
1.12a ÚFR sa vytvára ročne na ťarchu 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.
1.12b Ročná výška ÚFR sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 5 k vyhláške MŽP SR
č. 372/2015 Z. z.
1.12c 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. 1.12 časť III.
integrovaného povolenia.
12.d

Prevádzkovateľ skládky odpadov nesmie disponovať 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.

- nahrádzajú sa podmienky č. 1.13, 1.13b), 1.14 a 1.15 týmto znením:
1.13

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.Bb)

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pred začatím prevádzkovania skládky
odpadov jednorázovo zložiť časť 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. 372/2015 Z.
z. vo výške 184 130 € na vytvorený osobitný účet. Vzhľadom k tomu, že pri zriadení
1. etapy skládky odpadov bola jednorázovo odvedená čiastka vo výške 169 503,90 C
na vytvorený osobitný účet, je prevádzkovateľ povinný doplatiť na uvedený účet rozdiel
vo výške 14 626,10 C v lehote do 30.04.2016.

1.14

Prostriedky
zákona Č.
Prostriedky
IŽP Košice

ÚFR možno
39/2015 Z. z.
ÚFR možno
vopred potvrdí

použiť po vydaní súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5
o IPKZ na činnosť, na ktorý bol tento súhlas vydaný.
čerpať do výšky určenej v písomnom potvrdení, ktorým
oprávnenosť čerpania týchto prostriedkov.
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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.

- ruší sa podmienka č. 1.18.
4)

V časti ,,111. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania",
,,2. Podmienky pre preberanie odpadov do prevádzky":

v bode

- nahrádza sa podmienka č. 2.1 týmto znením:
2.1 Prevádzkovateľ je oprávnený do prevádzky skládky odpadov prevziať odpad, len ak sa
zároveň s každou dodávkou odpadu predloží:
- doklad o množstve a druhu dodaného odpadu; v prípade dodávky odpadov od externých
dodávateľov nebezpečných odpadov aj sprievodný list a identifikačný list nebezpečného
odpadu,
- protokol z analytickej kontroly odpadu podľa § 6 vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z.
- dopÍňa sa podmienka č. 2.3 v tomto znení:
2.3 Prevádzkovateľ je povinný potvrdiť držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s uvedením:
a) dátumu a času prevzatia,
b) množstva prevzatého odpadu, jeho druhu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadu,
c) účelu na ktorý bol odpad prevzatý,
d) ďalšieho spôsobu nakladania s týmto odpadom, ak ide o zneškodnenie odpadu, uvedie sa
kód činnosti podľa prílohy č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
5) V časti "III.
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 nebezpečné odpady
uvedené v prílohe č. 2 integrovaného povolenia, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len "Katalóg odpadov")
v kategórii nebezpečný odpad a odpady, ktoré obsahujú jednu alebo viac škodlivých látok
a splňajú aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností podľa § 25
ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade
nesmú presiahnuť
limitné hodnoty ukazovateľov
pre triedu skládky odpadov
na nebezpečný odpad uvedené v prílohe č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 37212015 Z. z.
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- 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.

- nahrádza sa podmienka č. 3.3 týmto znením:
3.3

Prevádzkovateľ nesmie vykonávať skládkovanie:
1. kvapalných odpadov,
2. odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce,
vysoko hor ľavé 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 skládkovania,
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,
8. biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky
rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení.

- dopÍňajú sa podmienky č. 3.6 a 3.7 v tomto znení:
3.6

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.

3.7

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.

6) V časti "III.
Podmienky
,,4. Technicko-prevádzkové

povolenia, A.
podmienky":

Podmienky

prevádzkovania",

- nahrádza sa podmienka č. 4.1 týmto znením:
4.1 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať

v súlade:

v

bode
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"Prevádzkovým poriadkom PRP/AE/0006, Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli
U. S. Steel Košice, s.r.o. zo dňa 28.10.2015", vypracovaným v zmysle všeobecne
záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným rozhodnutím IŽP
Košice Č. 1055-5839/2016/Mer,Mil/57002171 0/Z6-KR zo dňa 03.03.2016,
- s "Technologickým reglementom TR/AE/0001, pre novú skládku nebezpečného odpadu
v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. zo dňa 28.10.2015", vypracovaným v zmysle všeobecne
záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,
- s projektom stavby.

- S

- nahrádza sa podmienka č. 4.1a) týmto znením:
4.1 a) Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov za dodržania nasledovných
technicko-prevádzkových parametrov:
Tabuľka č.1
Etapa
výstavby
skládky
odpadov

Technicko-prevádzkové
Najnižšia
kóta dna
telesa
skládky
odpadov
(fólie)

l. etapa
II. a III.
etapa
Súčet

Maximálna
kóta
uloženého
odpadu pred
uzavretím a
rekultiváciou

parametre prevádzky

Maximálna
kóta skládky
odpadov po
jej uzavretí a
rekultivácii

Výmera
etapy

Kapacita etapy
Objem
Odhadovaný
uloženého
objem
prekrývkového
nebezpečné
materiálu
ho odpadu

206,40 m
n.m.
(Jadran)

236,25 m
n.m.
(Jadran)

237,90 m
n.m.
(Jadran)

23 105 m2

157240 m3

55700 m3

25885 m2

381 020 m3

83000 m3

-

-

-

48990 m2

538260 m3

138700 m3

- dopÍňa sa podmienka č. 4.1b v tomto znení:
4.1b) Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov je platný do 01.04.2021.
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 predlženie lehoty jeho platnosti.
- nahrádza sa podmienka č. 4.3 týmto znením:
4.3 Prevádzkovateľovi sa zakazuje podľa § 25 ods. 7 zákona Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
skládkovať nebezpečné odpady zaradené pod katalógovými číslami: 17 06 01, 17 06 05 a 19
08 13 bez ich predchádzajúcej úpravy, ktorá zabezpečí podstatné zníženie ich nebezpečnosti,
objemu alebo hmotnosti.
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7) V časti ,,111. 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":
- nahrádza sa podmienka č. 1 týmto znením:
1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v schválenom
prevádzkovom poriadku skládky odpadov s názvom "Prevádzkový poriadok PRP/AE/0006,
Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. zo dňa 28.10.2015",
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 a ďalej povinnosti uvedené v Havarijnom
pláne vypracovanom podľa § 25 ods. 10 zákona Č. 7912015 Z. z. o odpadoch.
- dopÍňa sa podmienka č. la) v tomto znení:
La) Prevádzkovateľ skládky odpadov na nebezpečný odpad je povinný aktualizovať havarijný
plán a podklady pri každej podstatnej zmene podmienok alebo najmenej raz za tri roky.
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. 11.1, 11.2, 11.3 a 11.6 týmto
znením:
11.1 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade
s § 26 ods. 1 písm. e) zákona Č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania
životného
prostredia
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
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.
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
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sústreďuje finančné prostriedky viazané ako ÚFR, ktorý dokladuje pohyby na tomto účte
za predchádzajúci kalendárny rok do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
9) V celom integrovanom

povolení sa mení:

- pojem "škodlivá látka a obzvlášť škodlivá látka" na pojem .znečist'ujúca látka"
v príslušných tvaroch v zmysle požiadavky zákona Č. 409/2014 Z. z., ktorým sa mení
a dopÍňa zákon Č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) s účinnosťou od
15.01.2015,
- "príslušný obvodný úrad životného prostredia" sa nahrádza pojmom "príslušný orgán
štátnej správy".
10) Príloha

č. 2 Zoznam druhov odpadov skládkovaných

odpadu

U. S. Steel Košice, s.r.o." sa mení nasledovne:

Druh
odpadu

Názov druhu odpadu

061302

použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02)

080111
080113
080117

na "Nová skládka

odpadové farbyalaky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo
iné nebezpečné látky
kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo
iné nebezpečné látky
odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

nebezpečného

Kategória
odpadu
N
N
N
N

100207

tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

100213

kalya filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

11 01 09

kalya filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky

N

13 05 03

kaly z lapačov nečistôt

N

13 05 08

zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

N

1501 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami

N

160709

odpady obsahujúce iné nebezpečné látky

N

161103
170106
170204
170503

iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických
procesov obsahujúce nebezpečné látky
zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového
materiálu obsahujúce nebezpečné látky
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

N
N
N
N
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17 05 05

výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky

N

170601

izolačné materiály obsahujúce azbest

N

170603

iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo
obsahujúce nebezpečné látky

N

170605

stavebné materiály obsahujúce azbest

N

170903

iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov
obsahujúce nebezpečné látky

N

190111

popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky

N

190205

kaly z fyzikálno-chemického
nebezpečné látky

N

190207

olej a koncentráty zo separácie*

N

190211

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

190304

čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem 1903 08

N

190306

solidifikované odpady označené ako nebezpečné

N

190813
191211

* (odpad

spracovania obsahujúce

kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných
odpadových vôd
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického
spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky

N
N

nesmie byť v kvapalnom stave)

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí
v platnosti v plnom rozsahu.

ostáva

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. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. c)
bod 1 a bod 6, písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona Č. 3912013 Z. z. o IPKZ a podľa
§ 82 ods. 1 a 5 a § 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, ktorej súčasťou je aj kolaudačné rozhodnutie na užívanie
a povolenie na zmenu časti stavby "Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel
Košice, s.r.o.", umiestnenej na pozemku parcelné Č. 333/24, v katastrálnom území Železiarne,
na základe žiadosti prevádzkovateľa - U. S. Steel Košice, s. r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044
54 Košice doručenej dňa 20.10.2015.
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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 "Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice,
s.r.o." umiestnenej na pozemkoch parc. Č. 333/1 a 333/24, v katastrálnom území Železiarne,
bolo povolené rozhodnutím IŽP Košice Č. 4733-15215/201 0/Mil,Merl57002171 O zo dňa
28.05.2010 a rozhodnutím IŽP Košice č. 4120-1384112011/Mil, Mer/570021710/Z2 zo dňa
12.05.2011 bola povolená zmena stavby pred jej dokončením.
K žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzkovateľ - stavebník doložil
nasledovné doklady:
- doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 500 eur,
- splnomocnenie - generálnu plnú moc na zastupovanie spracovateľov projektovej
dokumentácie zo dňa 04.09.2014,
- 2x dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby,
- opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok,
- technologický reglement Č. TR/AE/0001 zo dňa 28.120.2015,
- prevádzkový poriadok PRP/AE/0006 zo dňa 28.10.2015,
- žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia zo dňa 14.10.2015,
- žiadosť o schválenie Havarijného plánu zo dňa 14.10.2015,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Č. 2015/05454-03/PPL-Ba
zo dňa 04.11.2015,
- splnomocnenie spracovateľov dokumentácie skutočného vyhotovenia časti stavby,
- prehlásenie špecialistu požiarnej ochrany a spracovateľa statiky stavieb z októbra 2015,
- zápis o odovzdaní a prevzatí diela
- geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby Č. 275/2015
zo dňa 14.08.2015,
- vyhodnotenie plnenia podmienok na uskutočnenie stavby zo dňa 13.10.2015,
- výstupnú správu stavby "Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel
Košice, s.r.o." - II. a III. etapa (vytyčovací náčrt, porealizačné zameranie, výstupnú správu
jednotlivých stavebných objektov obsahujúcu certifikáty použitých materiálov, prehlásenia
o zhode a prehlásenia
o parametroch
použitých materiálov
na stavbe, doklady
o výsledkoch vykonaných skúšok, doklady o spôsobe naloženia s odpadom a pod.).
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa stavebníka:
a) v oblasti odpadov:
- o udelenie 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,
o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia 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:
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- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania časti stavby "Nová skládka nebezpečného
odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o." podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona
Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti stavebného konania:
- o povolenie užívania časti stavby "Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel
Košice, s.r.o." v spojení s konaním o povolení zmien vykonaných na zrealizovanej časti
stavby "Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o." 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 v spojení s § 61 a § 68 stavebného zákona upovedomil
žiadateľa, dotknuté obce a dotknuté orgány o začatí konania listom Č. 8510-36074/57/
2015/Mer,Mil/Z6-KR zo dňa 07.12.2015, doručeným v dňoch od 11.12.2015 do 15.12.2015.
IŽP Košice podľa § 80 v spojení s § 61 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 27.01.2016.
Zároveň požiadal dotknuté obce mesto Košice a mestskú časť Košice - Šaca, aby
v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ 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:
1. 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,
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 j kto sú dotknuté orgány v konaní,
4.4J o termíne konania ústneho pojednávania.
Vyššie uvedené údaje boli zverejnené na úradnej tabuli mestskej časti Košice - Šaca
vte;rne
od 16.12.2015 do 04.01.2016 ana webovej stránke mestskej časti od 12.12.2015
do 04'101.2016.
ťesto Košice zverejnilo vyššie uvedené údaje na úradnej tabuli a internetovej stránke
v termíne od 16.12.2015 do 08.01.2016.

lv

EZP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil
žiadost', výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadrit' a kde

strana 15 k rozhodnutiu

č.

1055-5839/2016/Mer,Mil/570021710/Z6-KR

možno nazrieť do žiadosti, na úradnej tabuli IŽP Košice od 10.12.2015
a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk od 10.12.2015 do 25.12.2015.

do 11.01.2016

V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška
doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

ani nebolo

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu integrovaného
povoľovania bolo zistené, že časť stavby "Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli
U. S. Steel Košice, s.r.o." v rozsahu II. a III. etapy bola zrealizovaná podľa projektovej
dokumentácie, overenej ržp Košice v stavebných konaniach s nepodstatnými zmenami
zakreslenými v dokumentácii skutočného vyhotovenia zrealizovanej časti stavby, vypracovanej
autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Breznickým, č. osvedčenia 0839*Z*2-2
a Ing. Jánom Kačmaríkom, č. osvedčenia 0368*Z*3-1, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí
prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4
stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené ržp Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné
zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje
od projektovej dokumentácie overenej
stavebným úradom v stavebnom konaní. Na časti stavby "Nová skládka nebezpečného odpadu
v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o." nebola vybudovaná deliaca hrádza Č. 2 na dne skládky, čím
došlo k zlúčeniu II. a III. etapy predmetnej stavby, pričom zlúčením II. a III. etapy zanikla aj
potreba použitia prekrývkového materiálu na budovanie obvodových ochranných hrádzok
na medzisvahu medzi týmito etapami. V integrovanom povoľovaní, ktorého súčasťou je aj
kolaudačné konanie o povolení užívania a zmeny časti stavby "Nová skládka nebezpečného
odpadu v areáli
U. S. Steel Košice, s.r.o." v rozsahu II. a III. etapy
bolo zistené,
že pri uskutočňovaní
časti stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutiach
IŽP Košice Č. 4733-15215/2010/Mil,Mer/570021710
zo dňa 28.05.2010 ač. 4120-13841/
2011/Mil, Mer/570021710/Z2 zo dňa 12.05.201.
V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti zaslané a doložené tieto
vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, záväzné stanovisko
Č. 20 15/05454-03/PPL-Ba zo dňa 04.11.2015,
- Mesto Košice, stanovisko Č. A/2015/23543-3 zo dňa 18.12.2015,
- Mesto Košice, záväzné stanovisko č- Al2015/23 709 - 2/II/FIL zo dňa 30.12.2015,
- Mesto Košice, súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Č. Al2015/20897-2
zo dňa 22.10.2015,
- Mestská časť Košice - Šaca, stanovisko Č. 1512/2015/PRED/Iž zo dňa 05.01.2016,
- Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor
environmentálneho posudzovania, záväzné stanovisko Č. 3461/20 16-3.4/hp zo dňa 20.01.2016,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, vyjadrenie Č. OU-KE-OSZP3-2016/0024522 zo dňa 07.01.2016,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, vyjadrenie Č. OU-KE-OSZP32016/046120-2 zo dňa 17.12.2015,
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- Inšpektorát práce Košice, záväzné
2016/1497, IKO-02-05-2.2/ZS-C22,23-16

stanovisko č. IPKE/IPKE-BOZP/KON/2016/273,
zo dňa 27.01.2016.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia boli vznesené pripomienky a námietky:
1) Mesto Košice v stanovisku č. A/2015/21367-3 zo dňa 06.11.2015 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 uvedenú pripomienku pri vydávaní predmetnej zmeny integrovaného povolenia
akceptoval, pretože vychádzal platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
ochrany životného prostredia.
2) Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPaK v stanovisku č. OU-KE-OSZP32016/046120-2 zo dňa 17.12.2015 uviedla, že k vydaniu stavebného povolenia pre predmetnú
prevádzku nemá námietky za predpokladu dodržania určených podmienok súvisiacich
s uskutočnením stavby.
IŽP Košice vyhodnotil podmienky dotknutého orgánu ako neopodstatnené, pretože súčasťou
integrovaného povoľovania je kolaudačné konanie o povolení užívania časti stavby "Nová
skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o." v spojení s konaním o povolení
zmien vykonaných na zrealizovanej
časti stavby
"Nová skládka nebezpečného odpadu
v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o." a nie vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu.
Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného
povoľovania, ktorého súčasťou je kolaudačné konanie o povolení užívania časti stavby "Nová
skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o." v spojení s konaním o povolení
zmien vykonaných na zrealizovanej
časti stavby
"Nová skládka nebezpečného odpadu
v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o." podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ nevzniesli
žiadne pripomienky a námety.
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:
a) v oblasti odpadov:
o udelenie 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,
o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
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b) V oblasti ochrany zdravia ľudí:
- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania časti stavby "Nová skládka
nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o." podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1
zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti stavebného konania:
- kolaudačné o povolení užívania časti stavby "Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli
U. S. Steel Košice, s.r.o." a povolení zmien vykonaných na zrealizovanej
časti stavby
Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o." podľa § 3 ods. 4
zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
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 "Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli
U. S. Steel Košice, s.r.o." je stavebno-technicky ukončená a schopná bezpečnej a nerušenej
prevádzky a, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepší 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 prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

{/I'

/Í/~

/

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka
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?\>ručuje sa:
Q.)J. 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
5. Ing. Jozef Breznický, Dolný Šianec l8/B, 911 01 Trenčín

Na vedomie:
1. Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, stavebný úrad, Trieda SNP 48/ A, 040 11 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybra
ných zložiek
životného prostedia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1,04220
Košice
4. Mesto Košice, štátna správa pre malé ZZO, Tr. SNP 48/a, 040 11 Košice
5. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Vysoké pece, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
6. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Energetika, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
7. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
8. U. S. Steel Košice, s.r.o., odbor ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
9. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor
environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiamická 4, 040
01 Košice
ll. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25,040 Ol Košice
12. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 O 1 Košice
13. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
14. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostedia, ŠSER, Komenského 52, 041 26 Košice
15. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
16. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 040 O 1 Košice
17. Okresný úrad Košice, odbor pozemkový a lesný, Zadielska 1,04001 Košice
18. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odbor zložiek ŽP a odvolacích konaní kraja,
ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
19. Okresný
úrad Košice,
odbor starostlivosti
o ŽP, oddelenie
ochrany
prírody
a vybra ných zložiek životného prostedia, ŠSOPaK, Komenského 52, 041 26 Košice

