SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo RZ: 3055-4493/57/2018/Bre

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 62/2017/Bre/Z
Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného
povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán
štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) 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 a podľa § 32 ods. 1 písm. d) 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“). Počas
kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane
v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole“).
A. Kontrola
Typ kontroly:
Výsledok:

Bežná
§ 35 ods. 1 zákona o IPKZ

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Renáta Brezinová
Ing. Ivan Hajdušek
Telefón:
055 633 33 14
Elektronická adresa:
renata.brezinova@sizp.sk
C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:

Telefón:

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
36 199 222
12.12.2017
Spôsob: Telefonicky
Ing. Jozef Martoš
Funkcia: riaditeľ pre environment
výrobných procesov
Ing. Milan Mladšík
Funkcia: špecialista pre FVAM
055/ 673 8811

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
Integrované povolenie:
Vydané:
Právoplatné:
Kategória:

E. Časová os
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Pozinkovacie linky č. 1 a č. 2
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
570021005
5290/475-OIPK/2006-Ha/570021005
26.06.2006
24.07.2006
2.3.c Prevádzky na spracovanie železných kovov nanášaním
ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným
množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu.

01.01.2016  19.12.2017
19.12.2017
19.12.2017
07.02.2018

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania
vybraných podmienok integrovaného povolenia. Predmetom správy o kontrole je výsledok
kontroly, ktorú vykonala SIŽP v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákonom
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Použité podklady
Správy z oprávnených meraní emisií do ovzdušia
Protokoly skúšok tesností prevádzkových nádrží a záchytných vaní
Sprievodné listy nebezpečných odpadov
Zmluvy o odbere a následnom zhodnocení resp. zneškodnení odpadov
Oboznamovací list o preškolení pracovníkov
Strana 2 z 16

6.
7.
8.
9.
J.

Hlásenia prevádzkovateľa za rok 2016 vyplývajúce z podmienok integrovaného povolenia
Kópia súhlasu Okresného úradu Košice na zhromažďovanie nebezpečného odpadu
Kópia oznámenia o odstávke zdrojov znečisťovania
Kópia oznámenia termínu vykonania oprávneného merania
Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. A.1.1, časť II. integrovaného povolenia:
1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke musí byť také, ako je uvedené v integrovanom
povolení.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Umiestnenie zariadení v prevádzke je také, ako je uvedené v integrovanom povolení.
2. Podmienka č. A.1.2, časť II. integrovaného povolenia:
1.2. Vykonávanie jednotlivých činností v prevádzke musí byť také, ako je uvedené
v integrovanom povolení.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Vykonávanie jednotlivých činností v prevádzke je také, ako je uvedené v integrovanom
povolení.
3. Podmienka č. A.1.3, časť II. integrovaného povolenia:
1.3. Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v integrovanom
povolení.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzka je prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v integrovanom
povolení.
4. Podmienka č. A.1.4, časť II. integrovaného povolenia:
1.4. Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností
v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností
v prevádzke prevádzkovateľ udržiava v prevádzkyschopnom stave.
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5. Podmienka č. A.1.8, časť II. integrovaného povolenia:
1.8. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto
rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané
odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť si
svoje povinnosti.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ oboznamuje zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia,
ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytuje im primerané odborné technické
zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožňujú plniť si svoje povinnosti.
6. Podmienka č. A.2.2, časť II. integrovaného povolenia:
2.2. Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzka je po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
7. Podmienka č. A.3.4, časť II. integrovaného povolenia:
3.4. Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií: zemný plyn,
stlačený vzduch, dusík, elektrická energia, priemyselná voda, pitná voda, chladiaca voda,
demineralizovaná voda, para, HNx atmosféra, ,,acetylén a kyslík“.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ používa iba druhy energií a médií, ktoré sú povolené v tejto podmienke
integrovaného povolenia.
8. Podmienka č. A.4.1, časť II. integrovaného povolenia:
4.1. Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach
v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave,
pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných
objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej
dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych
predpisov.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v
povolenej prevádzke prevádzkovateľ udržiava v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne
vykonáva kontrolu ich stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov,
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technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie
a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
9. Podmienka č. A.4.2, časť II. integrovaného povolenia:
4.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo
môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba
v súlade s:
- platným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení
na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len
„súbor TPP a TOO“) ,,Pozinkovacie linky č. 1 a č. 2“, vypracovaným podľa všeobecne
záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia, schváleným týmto rozhodnutím,
- prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami
výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- projektom stavby.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ vykonáva činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môžu dochádzať
k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, v súlade
s platným Súborom TPP a TOO ,,Pozinkovacie linky č. 1 a č. 2“ (č. 29613877/2010/Haj/570021505/Z4 zo dňa 17.02.2010), prevádzkovými predpismi vypracovanými
v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení, podmienkami užívania
stavby, technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a projektom stavby.
10. Podmienka č. A.5.1, časť II. integrovaného povolenia:
5.1. Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa
zaobchádza so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami a nakladá s nebezpečnými
odpadmi a obalmi z nebezpečných látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku
týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza
so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi a obalmi zo
škodlivých a obzvlášť škodlivých látok prevádzkovateľ má zabezpečené tak, aby nedošlo k
úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd. Podlaha skladu chemikálií je
vybudovaná z betónu s povrchom opatreným protichemickým epoxidovým náterom. Podlaha
skladu chemikálií je vyspádovaná do záchytnej nádrže o objeme 1,1 m3. Podlaha skladu
ropných látok je vybudovaná z vyzváraného oceľového plechu. Podlaha skladu ropných látok
je vyspádovaná do záchytnej nádrže o objeme 0,8 m3.

Strana 5 z 16

11. Podmienka č. B.1.1, časť II. integrovaného povolenia:
1.1. Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č. 1. Emisné
limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:
- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
- chróm a jeho zlúčeniny (okrem CrVI) vyjadrené ako Cr (ďalej len „Cr“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NOx ako NO2“),
- oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý (ďalej len „SO2“).
Tabuľka č.1
Zdroj emisií

Miesto vypúšťania
emisií*

Znečisťujúca látka

Emisný limit
Vzťažné
Podmienky
mg.m-3
50
1)
400
1)
500
4), 5)
50
1)
800
1)
500
4), 5)
50
1)
800
1)
500
4), 5)
50
1)
800
1)
500
4), 5)
5
2), 3)
5
2), 3)
emisného inventarizačného systému

TZL
NOx
SO2
TZL
neoxidačná pec PZL č.2
komín č.574
NOx
SO2
TZL
redukčná pec PZL č.1
komín č.541
NOx
SO2
TZL
redukčná pec PZL č.2
komín č.551
NOx
SO2
pasivačný úsek PZL č.1
komín č.548
Cr
pasivačný úsek PZL č.2
komín č.558
Cr
*názov a číslo miesta vypúšťania emisií sú z evidencie Národného
(NEIS).
1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné
stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C) a referenčný obsah kyslíka 5 % objemových.
2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné
stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C).
3) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku Cr v odpadovom plyne 25 g.h-1 a vyššom.
4) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné
stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C).
5) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku SO 2 v odpadovom plyne 5 kg.h-1 a vyššom.
oxidačná pec PZL č.1

komín č.573

Zistený stav: Dodržaná.
Opis:

Áno.

Prevádzkovateľ predložil:
1. Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií TZL, CO, NOx, SO2 zo zdroja
emisií „oxidačná pec PZL č. 1“, komín č. 573, „redukčná pec PZL č. 1“, komín
č. 541 a „pasivačný úsek PZL č. 1“, komín č. 548 v prevádzke
Pozinkovacie linky č. 1 prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, č. správy 03/004/2016
zo dňa 10.02.2016, deň oprávneného merania 14. a 15.01.2016. Merania vykonala
a správu vypracovala spoločnosť EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23,
040 01 Košice.
Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad s požiadavkou tejto
podmienky integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných
znečisťujúcich látok na zdroji emisií „oxidačná pec PZL č. 1“, komín č. 573,
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„redukčná pec PZL č. 1“, komín č. 541 a „pasivačný úsek PZL č. 1“, komín č. 548
v prevádzke Pozinkovacie linky č. 1 prevádzkovateľa U. S. Steel Košice.
2. Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií TZL, CO, NOx, SO2 zo zdroja
emisií „oxidačná pec PZL č. 2“, komín č. 574, „redukčná pec PZL č. 2“, komín
č. 551 a „pasivačný úsek PZL č. 2“, komín č. 558 v prevádzke
Pozinkovacie linky č. 2 prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, č. správy 03/224/2015
zo dňa 21.10.2015, deň oprávneného merania 03.09.2015, 04.09.2015, 07.09.2015 a
14.09.2015. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EnviroTeam
Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice.
Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad s požiadavkou tejto
podmienky integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných
znečisťujúcich látok na zdroji emisií „oxidačná pec PZL č. 2“, komín č. 574,
„redukčná pec PZL č. 2“, komín č. 551 a „pasivačný úsek PZL č. 2“, komín č. 558
v prevádzke Pozinkovacie linky č. 2 prevádzkovateľa U. S. Steel Košice.
Diskontinuálne oprávnené merania vykonané v prevádzke Pozinkovacie linky č. 1 a č. 2
Zdroj emisií

Znečisťujúca
látka
oxidačná pec
TZL
PZL č. 1
NOx - NO2
SO2

Emisný limit
(mg.m-3)
50
400
500

Nameraná hodnota
(mg.m-3)
MS 1)
158
DL 1)

Hodnotenie
súlad
súlad
súlad

redukčná pec
PZL č. 1

TZL
NOx - NO2
SO2

50
800
500

2,6
270
60

súlad
súlad
súlad

pasivačný
úsek PZL č. 1
neoxidačná
pec PZL č.2

Cr

5

0,03

súlad

TZL
NOx - NO2
SO2

50
800
500

2,0
107
47

súlad
súlad
súlad

TZL
NOx - NO2
SO2

50
800
500

18,5
185
97

súlad
súlad
súlad

redukčná pec
PZL č. 2

pasivačný
Cr
5
0,003
súlad
úsek PZL č. 2
1)
Zistená hodnota je pod hodnotou dolného detekčného limitu použitého analyzátora.

12. Podmienka č. B.1.2, časť II. integrovaného povolenia:
1.2. Prevádzkovateľ je povinný preukazovať, že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho
merania neprekročí hodnotu emisného limitu; neistota merania nesmie byť vyššia ako 20 %
pre účely zistenia údajov o dodržaní určených EL a 30 % pre účely zistenia údajov
o hmotnostných tokoch.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:

Áno.
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Prevádzkovateľ diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukázal, že žiadna jednotlivá
hodnota diskontinuálneho merania neprekročila hodnotu emisného limitu, pričom odôvodnená
hodnota neistoty nebola vyššia ako 20 % pre účely zistenia údajov o dodržaní určených EL a
30 % pre účely zistenia hmotnostných tokov.
13. Podmienka č. B.2.1, časť II. integrovaného povolenia:
2.1. Prevádzkovateľ je povinný splaškové odpadové vody odvádzať do jednotnej kanalizácie
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ odvádza splaškové odpadové vody do jednotnej kanalizácie U. S. Steel
Košice, s.r.o.
14. Podmienka č. D.1, časť II. integrovaného povolenia:
1. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený zhromažďovať vyprodukované
nebezpečné odpady len v súlade so súhlasom udeleným vo vydanom platnom rozhodnutí
príslušného Okresného úradu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov zhromažďuje vyprodukované nebezpečné odpady
v súlade so súhlasom udeleným vo vydanom platnom rozhodnutí Okresného úradu Košice
č. OU-KE-057P3-2016/031200 zo dňa 21.09.2016.
15. Podmienka č. D.3, časť II. integrovaného povolenia:
3. Prevádzkovateľ je povinný odpady odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len
osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne
záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených
písomných zmlúv.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ odpady odovzdáva na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám
oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho
predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.
16. Podmienka č. F.1, časť II. integrovaného povolenia:
1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku
neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a
postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie so škodlivými a
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obzvlášť škodlivými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného
právneho predpisu vodného hospodárstva a oboznámiť s ním zamestnancov.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ dodržiava havarijný plán pre zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť
škodlivými látkami, ktorý má vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho
predpisu vodného hospodárstva (č. 2956-9829/52/2016/Var zo dňa 23.03.2016).
Prevádzkovateľ oboznámil svojich zamestnancov s uvedeným havarijným plánom.
17. Podmienka č. F.5, časť II. integrovaného povolenia:
5. Všetky jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie nebezpečných látok musia byť
umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako je objem nádrže umiestnenej
v záchytnej vani. Ak je v záchytnej vani umiestnených nádrží, je na určenie objemu
záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov
všetkých nádrží v záchytnej vani, ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná
vaňa nemôže mať žiadny odtok; prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže
určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Všetky jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie škodlivých a obzvlášť škodlivých
látok sú umiestnené v záchytných vaniach o objeme nie menšom ako je objem nádrže
umiestnenej v záchytnej vani. Záchytné vane nemajú odtok.
18. Podmienka č. F.8, časť II. integrovaného povolenia:
8. Priestory okolo záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Priestory okolo záchytných vaní sú udržiavané v čistote.
19. Podmienka č. F.10, časť II. integrovaného povolenia:
10. Stáčanie olejov a kvapalných nebezpečných látok môže byť vykonávané iba na mieste
k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo
podzemných vôd.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Stáčanie olejov a kvapalných škodlivých a obzvlášť škodlivých látok je vykonávané iba na
miestach k tomu určeným, ktoré sú zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo
podzemných vôd.
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20. Podmienka č. F.11, časť II. integrovaného povolenia:
11. Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícií platné Karty bezpečnostných údajov všetkých
používaných chemických látok.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ má k dispozícií platné Karty bezpečnostných údajov všetkých používaných
chemických látok.
21. Podmienka č. F.12, časť II. integrovaného povolenia:
12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov
zaobchádzajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ zabezpečil preškolenie všetkých zamestnancov
s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.

zaobchádzajúcich

22. Podmienka č. F.13, časť II. integrovaného povolenia:
13. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných
vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od prvej úspešnej
skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej
ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:

Áno.

Prevádzkovateľ predložil:
1. Protokol č. 85/2015/PZ1 zo dňa 29.07.2015 o skúške tesnosti prevádzkovej nádrže
ID 5340 o objeme 1,556 m3 s dátumom trvania skúšky od 27.07. do 29.07.2015.
2. Protokol č. 71/2015/PZ2 zo dňa 18.06.2015 o skúške tesnosti prevádzkovej nádrže
ID 5344 o objeme 1,56 m3 s dátumom trvania skúšky od 16.06. do 18.06.2015.
3. Protokol č. 70/2015/PZ2 zo dňa 18.06.2015 o skúške tesnosti nádrže ID 896
o objeme 0,259 m3 s dátumom trvania skúšky od 16.06. do 18.06.2015.
4. Protokol č. 86/2015/PZ1 zo dňa 29.07.2015 o skúške tesnosti nádrže ID 5354
o objeme 0,274 m3 s dátumom trvania skúšky od 27.07. do 29.07.2015.
5. Protokol č. 84/2015/PZ1 zo dňa 29.07.2015 o skúške tesnosti nádrže ID 5341
o objeme 2,459 m3 s dátumom trvania skúšky od 27.07. do 29.07.2015.
6. Protokol č. 72/2015/PZ2 zo dňa 18.06.2015 o skúške tesnosti nádrže ID 5345
o objeme 2,38 m3 s dátumom trvania skúšky od 16.06. do 18.06.2015.
7. Protokol č. 82/2015/PZ1 zo dňa 29.07.2015 o skúške tesnosti nádrže ID 931
o objeme 0,053 m3 s dátumom trvania skúšky od 27.07. do 29.07.2015.
8. Protokol č. 73/2015/PZ2 zo dňa 18.06.2015 o skúške tesnosti nádrže ID 5346
o objeme 0,051 m3 s dátumom trvania skúšky od 16.06. do 18.06.2015.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Protokol č. 88/2015/PZ1 zo dňa 29.07.2015 o skúške tesnosti nádrže ID 5342
o objeme 2,64 m3 s dátumom trvania skúšky od 27.07. do 29.07.2015.
Protokol č. 74/2015/PZ2 zo dňa 18.06.2015 o skúške tesnosti záchytnej vane ID 5347
o objeme 0,044 m3 s dátumom trvania skúšky od 16.06. do 18.06.2015.
Protokol č. 89/2015/PZ1 zo dňa 29.07.2015 o skúške tesnosti nádrže ID 5343
o objeme 4,88 m3 s dátumom trvania skúšky od 27.07. do 29.07.2015.
Protokol č. 75/2015/PZ2 zo dňa 18.06.2015 o skúške tesnosti nádrže ID 5348
o objeme 4,848 m3 s dátumom trvania skúšky od 16.06. do 18.06.2015.
Protokol č. 90/2015/PZ1 zo dňa 29.07.2015 o skúške tesnosti nádrže ID 978
o objeme 0,24 m3 s dátumom trvania skúšky od 27.07. do 29.07.2015.
Protokol č. 76/2015/PZ2 zo dňa 18.06.2015 o skúške tesnosti nádrže ID 5349
o objeme 2,478 m3 s dátumom trvania skúšky od 16.06. do 18.06.2015.
Protokol č. 77/2015/PZ2 zo dňa 18.06.2015 o skúške tesnosti nádrže ID 5350
o objeme 0,245 m3 s dátumom trvania skúšky od 16.06. do 18.06.2015.
Protokol č. 78/2015/PZ2 zo dňa 18.06.2015 o skúške tesnosti záchytnej vane ID 5351
o objeme 0,083 m3 s dátumom trvania skúšky od 16.06. do 18.06.2015.
Protokol č. 69/2015/PZ2 zo dňa 18.06.2015 o skúške tesnosti nádrže ID 894
o objeme 1,296 m3 s dátumom trvania skúšky od 16.06. do 18.06.2015.
Protokol č. 121/2015/PZ1,2 zo dňa 25.09.2015 o skúške tesnosti záchytnej vane
ID 1083 o objeme 1 m3 a podlahy skladu chemikálií o objeme 7 m3 (podlaha skladu
tvorí záchytnú vaňu) s dátumom trvania skúšky od 23.09.2015 do 25.09.2015.
Protokol č. 122/2015/PZ1,2 zo dňa 25.09.2015 o skúške tesnosti záchytnej vane
ID 1084 o objeme 0,309 m3 (sklad olejov) s dátumom trvania skúšky od 23.09.2015
do 25.09.2015.
Protokol č. 1/2017/PZ1 zo dňa 10.02.2017 o skúške tesnosti nádrže ID 979 o objeme
0,097 m3 s dátumom trvania skúšky od 08.02. do 10.02.2017.
Protokol č. 135/2015/PZ2 zo dňa 10.06.2015 o skúške tesnosti nádrže ID 7388
o objeme 0,08 m3 s dátumom trvania skúšky od 08.06. do 10.06.2015.
Protokol č. 127/2017/PZ1 zo dňa 06.12.2017 o skúške tesnosti nádrže ID 984
o objeme 0,293 m3 s dátumom trvania skúšky od 04.12. do 06.12.2017.
Protokol č. 129/2017/PZ1 zo dňa 06.12.2017 o skúške tesnosti nádrže ID 986
o objeme 0,43 m3 s dátumom trvania skúšky od 04.12. do 06.12.2017.
Protokol č. 126/2017/PZ1 zo dňa 06.12.2017 o skúške tesnosti nádrže ID 983
o objeme 0,894 m3 s dátumom trvania skúšky od 04.12. do 06.12.2017.
Protokol č. 128/2017/PZ1 zo dňa 06.12.2017 o skúške tesnosti nádrže ID 985
o objeme 0,312 m3 s dátumom trvania skúšky od 04.12. do 06.12.2017.
Protokol č. 6/2017/PZ2 zo dňa 10.02.2017 o skúške tesnosti nádrže ID 7492
o objeme 0,25 m3 s dátumom trvania skúšky od 08.02. do 10.02.2017.
Protokol č. 10/2017/PZ2 zo dňa 10.02.2017 o skúške tesnosti nádrže ID 7497
o objeme 1,249 m3 s dátumom trvania skúšky od 08.02. do 10.02.2017.
Protokol č. 8/2017/PZ2 zo dňa 10.02.2017 o skúške tesnosti nádrže ID 7494
o objeme 1,249 m3 s dátumom trvania skúšky od 08.02. do 10.02.2017.
Protokol č. 6/2014/PZ1,2 zo dňa 17.04.2014 o skúške tesnosti nádrže ID 5355
o objeme 33 m3 s dátumom trvania skúšky od 14.04. do 16.04.2014.
Protokol č. 44/2014/ČH zo dňa 14.08.2014 o skúške tesnosti záchytnej vane ID 7262
o objeme 222 m3 (sklad čpavku) s dátumom trvania skúšky od 11.08. do 13.08.2014.
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31. Protokol č. 57/2014/ČH zo dňa 28.11.2014 o skúške tesnosti nádrže ID 7260
o objeme 50 m3 (stáčacie miesto čpavku) s dátumom trvania skúšky od 26.11. do
28.11.2014.
Skúšky vykonal a protokoly vypracoval Ing. Milan Mladšík, certifikovaný odborný
pracovník na nedeštruktívne skúšanie, čísla certifikátov podľa STN EN ISO 9712: ATG
–G-19120, ATG-O-17940, ATG-G-18070.
Výsledkom všetkých uvedených skúšok a meraní tesnosti nádrží a záchytných vaní je
záver, že skúšané nádrže a záchytné vane vyhovujú podmienkam tesnosti.
23. Podmienka č. I.1.1, časť II. integrovaného povolenia:
1.1. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to
uvedené v nasledujúcej tabuľke. Správy z meraní musí predkladať na príslušný obvodný
úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak
zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP
Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať
najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.
Znečisťujúca
látka

Parameter

Frekvencia
merania

Podmienky
merania

Použité metódy,
metodiky, techniky

Hmotnostná
1)
2)
3), 8)
koncentrácia, HT
Hmotnostná
Cr
1)
2)
4), 8)
koncentrácia, HT
Hmotnostná
SO2
1)
2)
5), 8)
koncentrácia, HT
Hmotnostná
NOx
1)
2)
6), 8)
koncentrácia, HT
Hmotnostná
CO
1)
2)
7), 8)
koncentrácia, HT
HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z.
o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok z bodu B.1
časť II. integrovaného povolenia.
TZL

1) Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti
určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5–násobok limitného HT
a nižší ako 10-násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT
znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT.
Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním
poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií
a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho, či meraný zdroj bude charakterizovaný
ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá
poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky.
3) Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN ISO 9096, STN EN 132841(83 4631), ISO 12141.
4) Metóda – AAS, AAS-ETA, ICP-AES, metodika EN 14385, OTN ŽP 2028.
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5) Metóda - prístrojové NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,
elektrochemický princíp, metodika STN ISO 7935, ISO 11042-1, manuálne titrácia, metodiky IS O 7934
STN 83 4711.
6) Metóda - prístrojové NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,
elektrochemický princíp, metodika STN ISO 10 849, manuálne fotometria alkalimetrická titrácia,
metodiky STN ISO 11564, OTN ŽP 2 026, OTN ŽP 2 027.
7) Metóda - prístrojové NDIR, NDUV, elektrochemický princíp, metodika STN ISO 12 039, manuálne
GC separácia, redukcia na CH4, FID analyzátor metodika STN ISO 8186.
8) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa
požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku
merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek,
najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

Zistený stav: Dodržaná.
Opis:

Áno.

Prevádzkovateľ predložil:
1. Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií TZL, CO, NOx, SO2 zo zdroja
emisií „oxidačná pec PZL č. 1“, komín č. 573, „redukčná pec PZL č. 1“, komín
č. 541 a „pasivačný úsek PZL č. 1“, komín č. 548 v prevádzke
Pozinkovacie linky č. 1 prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, č. správy 03/004/2016
zo dňa 10.02.2016, deň oprávneného merania 14. a 15.01.2016. Merania vykonala
a správu vypracovala spoločnosť EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23,
040 01 Košice.
Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad s požiadavkou tejto podmienky
integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich
látok na zdroji emisií „oxidačná pec PZL č. 1“, komín č. 573, „redukčná pec PZL
č. 1“, komín č. 541 a „pasivačný úsek PZL č. 1“, komín č. 548 v prevádzke
Pozinkovacie linky č. 1 prevádzkovateľa U. S. Steel Košice.
2. Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií TZL, CO, NOx, SO2 zo zdroja
emisií „oxidačná pec PZL č. 2“, komín č. 574, „redukčná pec PZL č. 2“, komín
č. 551 a „pasivačný úsek PZL č. 2“, komín č. 558 v prevádzke
Pozinkovacie linky č. 2 prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, č. správy 03/224/2015
zo dňa 21.10.2015, deň oprávneného merania 03.09.2015, 04.09.2015, 07.09.2015 a
14.09.2015. Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EnviroTeam
Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice.
Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad s požiadavkou tejto podmienky
integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich
látok na zdroji emisií „oxidačná pec PZL č. 2“, komín č. 574, „redukčná pec PZL
č. 2“, komín č. 551 a „pasivačný úsek PZL č. 2“, komín č. 558 v prevádzke
Pozinkovacie linky č. 2 prevádzkovateľa U. S. Steel Košice.
Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EnviroTeam Slovakia, s.r.o.,
Kukučínova 23, 040 01 Košice.
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24. Podmienka č. I.3, časť II. integrovaného povolenia:
3. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve
odpadov v povolenej prevádzke a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí
vykonávať priebežne.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov v
povolenej prevádzke a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu vykonáva priebežne
v elektronickej forme.
25. Podmienka č. I.4, časť II. integrovaného povolenia:
4. Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným
a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a zemného plynu a vypočítanej mernej
spotreby energií na tonu vyrobeného pozinkovaného oceľového zvitku.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ priebežne vedie prevádzkovú evidenciu s mesačným a ročným vykazovaním
spotreby elektrickej energie a zemného plynu a vypočítanej mernej spotreby energií na tonu
vyrobeného pozinkovaného oceľového zvitku.
26. Podmienka č. I.5.3, časť II. integrovaného povolenia:
5.3. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných
surovín, médií, energií a výrobkov.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o množstve a druhu používaných surovín, médií,
energií a výrobkov.
27. Podmienka č. I.5.4, časť II. integrovaného povolenia:
5.4. Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy,
priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť
zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku,
informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia
danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej
havárii musí byť spísaný zápis a musia byť o nej vyrozumené príslušné orgány štátnej
správy a inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi vodného
hospodárstva a ochrany ovzdušia.
Zistený stav: Dodržaná.
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Opis:
Áno.
Prevádzkovateľovi nevznikli mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady,
poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy
počas vykonávania činnosti v prevádzke.
28. Podmienka č. I.5.5, časť II. integrovaného povolenia:
5.5. Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným
a ročným vykazovaním spotreby množstva vody používanej v technológií a produkovaného
množstva priemyselných odpadových vôd na 1 tonu výrobku.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ priebežne vedie prevádzkovú evidenciu s mesačným a ročným vykazovaním
spotreby množstva vody používanej v technológií a produkovaného množstva priemyselných
odpadových vôd na 1 tonu výrobku.
29. Podmienka č. I.7.4, časť II. integrovaného povolenia:
7.4. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitorovania, ak to nie je
v integrovanom povolení určené inak, 5 rokov a každoročne do 31. januára nasledujúceho
kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.4 a I.5.5 časť II.
integrovaného povolenia za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ uchováva záznamy z monitorovania 5 rokov a každoročne do 31. januára
nasledujúceho kalendárneho roka ohlasuje výsledky monitoringu za obdobie kalendárneho
roka a to konkrétne prevádzkovú evidenciu s mesačným a ročným vykazovaním spotreby
elektrickej energie a zemného plynu a vypočítanej mernej spotreby energií na tonu
vyrobeného pozinkovaného oceľového zvitku a prevádzkovú evidenciu s mesačným a ročným
vykazovaním spotreby množstva vody používanej v technológií a produkovaného množstva
priemyselných odpadových vôd na 1 tonu výrobku za obdobie kalendárneho roka na IŽP
Košice. Výsledky monitoringu za rok 2016 boli doručené dňa 31.01.2017 na IŽP Košice.
30. Podmienka č. I.7.6, časť II. integrovaného povolenia:
7.6. Prevádzkovateľ je povinný každoročne do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka
zaslať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka na IŽP
Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ zasiela hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho
roka na IŽP Košice do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka. Hlásenie o vzniku
odpadu a nakladaní s ním za rok 2016 bolo doručené dňa 31.01.2017 na IŽP Košice.
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K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
30/30
Nedodržané
0/30
Nie je možné vyhodnotiť
0/30
M. Záver – celkové zhodnotenie
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade
s podmienkami integrovaného povolenia, t. j. v súlade s § 35 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ.
Správa o environmentálnej kontrole č. 62/2017/Bre/Z bola vypracovaná v Košiciach
dňa 07.02.2018.
Výsledok vykonanej kontroly a obsah správy z environmentálnej kontroly bol dňa 08.02.2017
zaslaný elektronicky prevádzkovateľovi na oboznámenie.
Environmentálna kontrola bola u prevádzkovateľa vykonaná dňa 19.12.2017.
Správa o environmentálnej kontrole č. 62/2017/Bre/Z bola vypracovaná v Košiciach dňa
07.02.2018.
Správa o environmentálnej kontrole č. 62/2017/Bre/Z bola podpísaná v Košiciach dňa
13.02.2018.

O. Podpisy

Za SIŽP:
Ing. Renáta Brezinová, inšpektor

.............................

Za prevádzkovateľa:

..................................................

.............................

Prevzatie správy z bežnej environmentálnej kontroly č. 62/2017/Bre/P osobne:
Meno, dátum a podpis:
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