Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky

Pozinkovacie linky č. 1 a č. 2
podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia

február 2017

A

Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.

Základné informácie

1.1
1.2
1.3

Názov prevádzkovateľa
Právna forma
Druh žiadosti

1.4
1.5

Adresa sídla prevádzkovateľa
Poštová adresa (pokiaľ sa líši
od vyššie uvedenej)
www adresa
Štatutárny zástupca,
funkcia v spoločnosti

1.6
1.7

1.8
1.9
1.10
1.11

1.12

2.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedeným
Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ
Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ
Nová prevádzka podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona o
IPKZ
Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia
o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania
a stredného zdroja znečisťovania a ich zmien
a rozhodnutí o ich užívaní pre dočasné užívanie stavby
na skúšobnú prevádzku.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

www.usske.sk
Ing. Miloš Fodor, Generálny manažér pre environment
pre IPKZ

IČO
Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
Výpis z obchodného registra
alebo z inej evidencie
Splnomocnená kontaktná osoba

36 199 222
OKEČ 28.51, NOSE-P 105.01
vložka č. : 11711/V
Príloha č.

Identifikácia spracovateľa
predkladanej žiadosti

U. S. Steel Košice, s.r.o., útvar GM pre environment

-

Ing. Dušan Vitko, tel. č. 673 7835, 0917 656 462
e-mail : dvitko@sk.uss.com – pre IPKZ

Informácie o povoľovanej prevádzke

2.1

Názov prevádzky

2.2

Adresa prevádzky

2.3

Umiestnenie prevádzky

2.4
2.5

Počet zamestnancov
Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti
prevádzky

2.6

Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa
prílohy č.1 zákona o IPKZ
Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra
v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)

2.7

X
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Pozinkovacia linka č.1,2
U.S.Steel, Košice s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54
Košice
Kraj: Košický
Okres: Košice II.
Katastrálne územie: Železiarne
severovýchodná časť areálu USSK
Divízny závod Zušľachťovne a obalová
vetva
Bez zmeny
Dátum začatia činnosti :
Pozinkovňa č.1 - 1967
Pozinkovňa č.2 - 1968
Ukončenie činnosti : po ukončení
životnosti zariadení
2. Výroba a spracovanie kovov
2.3. Prevádzky na spracovanie železných
kovov:
c) - nanášanie ochranných povlakov z
roztavených kovov so spracúvaným

2.8

Projektovaná
hodnota
rozhodovacieho parametra

vyššie

uvedeného

2.9

Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)

Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3
zák. č. 223/2001
2.11 Kategorizácia zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.

2.10

2.12 Trieda skládky odpadov

3.

Nevykonáva sa
Podľa prílohy č.1 -Veľký jestvujúci
ZZO
2.Výroba a spracovanie kovov
2.9 Povrchové úpravy kovov, nanášanie
povlakov a súvisiace činnosti okrem
úprav
s použitím
organických
rozpúšťadiel a práškového lakovania,
Povrchové úpravy:
c)nanášanie kovových alebo zliatinových
vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin
okrem
surovej
ocele
v tavenine
s projektovanou kapacitou nanášania
väčšou ako 1 000 kg/h
Nevykonáva sa

Ďalšie informácie o prevádzke

3.1
3.2

4.

množstvom väčším ako 2 t surovej ocele
za hodinu
pôvodná 286 000 t/rok,
v zmysle rozhodnutia IPKZ je povolená
maximálna
výrobná
kapacita
400 000 t/rok
Bez zmeny

Hodnotenie vplyvu prevádzky
na životné prostredie
Cezhraničné vplyvy

Nie
Práve prebieha
Nie
X Áno

X Áno
Príloha č.
Odkaz na opis
ďalej v žiadosti

Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky-bez zmeny

5. Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia
5.1
5.2

Názov prevádzky podľa platného integrovaného
povolenia
Číslo platného integrovaného povolenia

5.3

Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou
zariadenia

5.4

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
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Pozinkovacie linky č.1 a č.2
5290/475-OIPK/2006-Ha/570021005
3144/459-OIPK/2006-Ha/570021005/Z1
5349-28068/2008/Haj/570021505/Z2
6331-23903/2009/Mer/570021005/Z3
2961-3877/2010/Haj/570021505/Z4
4635-13678/2011/Haj/570021005/Z5
6746-26916/2011/Mil/570021505/Z6
7599-35450/2014/Mer/570021005/ZSP7
Nie
x
Áno
Práve prebieha
Príloha č.

Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ sa týka:
v oblasti povrchových a podzemných vôd
V zmysle § 3 ods. 3. písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ, konanie na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť
stav povrchových vôd a podzemných vôd
v oblasti ochrany ovzdušia
V zmysle § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ, konanie o určenie emisných limitov
a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania

Aktualizácia a zmena údajov v rozhodnutí.

6.

Utajované a dôverné údaje

P. č.
Označenie príslušného bodu žiadosti

Utajovaný/dôverný údaj

Dôvody, pre ktoré je
tento údaj považovaný
za utajovaný/dôverný

Nie je
* Utajovaný, resp. dôverný údaj v zmysle §17, 18, Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A)
až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia
P.
č.

Zhrnutie
Identifikácia žiadateľa:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Zdôvodnenie žiadosti:
Predmetom podanej žiadosti je aktualizácia prevádzkových údajov a zmena údajov v rozhodnutí súvisiacich
so zmenou legislatívy.

M

Návrh podmienok povolenia

- v celom texte rozhodnutia žiadame nahradiť názov „nebezpečné látky“ názvom
„znečisťujúce látky“
- v celom texte rozhodnutia žiadame nahradiť názov „obvodný úrad životného prostredia“
názvom „okresný úrad životného prostredia“
Bod I. Údaje o prevádzke
A. Zaradenie prevádzky
1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:
Pôvodný text:
a) Základná priemyselná činnosť kategorizovaná podľa prílohy č.1 k zákonu č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ ako 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.
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Zmeniť nasledovne:
b) Základná priemyselná činnosť kategorizovaná podľa prílohy č.1 k zákonu č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ ako 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.
2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:
Pôvodný text:
Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP SR
č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických
požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok,
o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu
emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č.
706/2002 Z.z.) kategorizovaná ako jestvujúci veľký zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie
2.9.1 Nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem
surovej ocele v tavenine s projektovanou kapacitou väčšou ako 1 000 kg za hodinu.
Zmeniť nasledovne:
Prevádzka je kategorizovaná:
- podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o ovzduší ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, kategória 2. Výroba
a spracovanie kovov, 2.9 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti
okrem úprav s použitím organických rozpúšťadiel a práškového lakovania,
Povrchové úpravy: c)nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich
zliatin okrem surovej ocele v tavenine s projektovanou kapacitou nanášania väčšou ako
1 000 kg/h
B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v
prevádzke
bod 2. Opis prevádzky
aktualizácia opisu (zmeny farebne):
Pozinkovacie linky č. 1 a č. 2 pozostávajú z nasledujúcich technologických úsekov:
Zo vstupného úseku, ktorý zabezpečuje:
- Odvíjanie zvitkov na odvíjacom zariadení.
- Strihanie pásov, zváranie pásov a zásobovanie oceľového pásu vo vstupnom zásobníku.
Z procesného úseku, ktorý zabezpečuje:
Tepelnú úpravu oceľového pásu v oxidačnej peci linky č. 1, vybavenej 2 x 25 ks stropnými
horákmi a 10 ks bočnými horákmi na zemný plyn naftový (ďalej len „ZPN“) o celkovom
výkone 2,6 MW oxidačným žíhaním pri teplotách od 800 770 do 1000 1050 °C, priamym
ohrevom spalinami za účelom odstránenia organických zvyškov z povrchu oceľového pásu
a súčasnej oxidácie jeho povrchuTepelnú úpravu oceľového pásu v redukčnej peci linky č. 1, rozdelenej do šiestich
redukčných zón a dvoch udržiavacích zón, v redukčnej pecnej HNx atmosfére pri teplotách od
900 750 do 950°C za účelom vyredukovania metalického železa a rekryštalizačného žíhania.
Ohrev pecnej atmosféry je zabezpečovaný pomocou 170 radiačných trubíc vybavených
horákmi na ZPN o celkovom výkone 5,44 MW. Spaliny zo spaľovania ZPN sú z radiačných
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trubíc odvádzané prirodzeným ťahom do ovzdušia siedmymi samostatnými komínmi o výške
27 m.
-Tepelnú úpravu oceľového pásu v neoxidačnej peci linky č. 2, vybavenej 24 horákmi
o celkovom výkone 6,14 MW, priamym ohrevom spalinami vznikajúcimi nedokonalým
(neoxidačným) spaľovaním ZPN pri teplote od 750 do 1150 °C. Spaliny sú odvádzané
cez spaľovaciu komoru slúžiacu na oxidáciu horľavých zložiek z nedokonalého
spaľovania, rekuperátor pre ohrev spaľovacieho vzduchu neoxidačnej pece a ochladené
spaliny sú z rekuperátora odvádzané do ovzdušia do ovzdušia komínom o výške 25 m.
-Tepelnú úpravu oceľového pásu v redukčnej peci linky č. 2, konštrukčne riešenej
rovnako ako redukčná pec pozinkovacej linky č. 1, v redukčnej pecnej HNx atmosfére pri
teplotách od 900 750 do 950 °C za účelom vyredukovania metalického železa
rekryštalizačným žíhaním. Ohrev pecnej atmosféry je zabezpečovaný pomocou 170
radiačných trubíc vybavených horákmi na ZPN o celkovom výkone 5,44 MW. Spaliny sú
odvádzané prirodzeným ťahom do ovzdušia siedmymi samostatnými komínmi o výške
27 m. Na linke č. 2 sa pasivačný roztok nanáša na pozinkovaný pás v presnom
chemickom nanášacom stroji (chemkoater) s dvoma nanášacími hlavami pre obe strany
pásu pomocou valcov v smere alebo proti pohybu pásu.
Nanášanie pasivačného roztoku na pozinkovaný oceľový pás na báze trojmocného chrómu na
linke č.1 a na linke č.2 je uskutočňované v odsávanom pasivačnom zariadení pre každú linku
samostatne.“
- Požadovanú hrúbku a kvalitu zinkového povlaku, meranie hrúbky zinkovej vrstvy a priame
chladenie pozinkovaného pásu demineralizovanou vodou.
Z výstupného úseku, ktorý zabezpečuje:
- Požadovanú drsnosť, predĺženie a výťažnosť pozinkovaného oceľového pásu pomocou
valcovacej stolice typu Skin-pass.
- Nanášanie pasivačného roztoku na pozinkovaný oceľový pás na báze trojmocného chrómu
na linke č. 1 a na linke č. 2 je uskutočňované v zakapotovanom pasivačnom zariadení pre
každú linku samostatne. Pasivačný roztok recirkuluje v uzavretom okruhu. Prebytočný
pasivačný roztok sa odstraňuje žmýkacími valcami a je odvádzaný do výstupnej nádrže.
Odpadové plyny sú odvádzané do ovzdušia dvomi komínmi o výške 27 m.
- Nanášanie ochranného oleja na elektrostatickom olejovacom stroji na linke č. 2.
- Akumuláciu pozinkovaného oceľového pásu vo výstupnom zásobníku.
- Odstrihnutie zvarov gilotínovými nožnicami.
- Centrovanie a navíjanie pozinkovaného oceľového pásu na navíjačkách.
Výroba zmesi H2 a N2 (HNx atmosféra)
Výroba HNx atmosféry z bezvodého amoniaku (čpavku) pre linku č. 1 a linku č. 2 je
uskutočňovaná v šiestich štiepičoch čpavku, umiestnených v samostatnom stavebnom objekte
umiestnenom v hale prevádzky Zušľachťovne I, o výkone cca 6 x 100 m3.h-1 rozštiepeného
čpavku.
Čpavok je dopravovaný potrubím zo skladu čpavku pod tlakom 0,6 - 0,9 MPado odparovača
na splynenie. Plynný čpavok je vedený z odparovača cez výmenník teplado štiepiča čpavku, v
ktorom sa vykonáva štiepenie čpavku na katalyzátore.
bod 4. Skladovanie surovín a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami
Súčasný stav:
Tabuľka č.1
Názov suroviny:
Pasivačný roztok
Katalyzátor
Zeolit M6

Maximálne množstvo
6 x 1 m3
6 sudov x 200 kg
20 vriec
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Chlorid sodný

15 vriec

Zmeniť nasledovne:
Názov suroviny:
Pasivačný roztok
Zeolit
Prípravok na vlhčenie valcov
Posypová soľ

Maximálne množstvo
7 x 1 m3
7 sudov po 200 kg
2 x 1 m3
100 kg

Skladovanie ropných látok
zmeniť nasledovne (zmena farebne)
Na skladovanie olejov, mazadiel, opotrebovaných olejov, technického benzínu, a
antikorózneho prípravku a prípravku na vlhčenie valcov pre prevádzkovú potrebu slúži úložná
a manipulačná plocha ropných látok, ktorá je zriadená v murovanej miestnosti o rozmeroch
12 m x 6 m ako samostatný objekt s oplechovanou konštrukciou, podlahou , strechou
a záchytnou vaňou o objeme 0,8 m3. Celková maximálna skladovacia kapacita je 7 m3
ropných látok. Najväčší objem skladovanej látky je 1 m3.
Skladovanie amoniaku
Z dôvodu neaktuálnosti žiadame zrušiť nasledovnú vetu:
Stáčacie miesta nie sú zabezpečené v súlade všeobecným právnym predpisom vodného
hospodárstva.

II. Podmienky povolenia
A. Podmienky prevádzkovania
3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky
bod 3.2 žiadame zmeniť nasledovne (zmeny farebne):
Prevádzkovateľ má povolené používať a skladovať, amoniak, katalyzátory na štiepenie
amoniaku (na báze NiO, Fe2O4), zinkové ingoty, pasivačný prípravok na báze trojmocného
chrómu, prípravok na vlhčenie valcov, síran železnatý, chlorid sodný, zeolit, hydraulické,
prevodové, kompresorové, a mazacie oleje, ochranný konzervačný olej, mazacie vosky
a tuky, pre technologické účely tak, ako je to uvedené v bode B časti I. tohto rozhodnutia
v množstve potrebnom pre zabezpečenie výrobnej kapacity podľa bodu A.3.1 časti I. tohto
rozhodnutia. Prevádzkovateľ je povinný pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.
v bode 3.4 žiadame doplniť používanie dusíka nasledovne:
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“.
z dôvodu neaktuálnosti žiadame zrušiť nasledovné body 3.7 a 3.8:
3.7 Prevádzkovateľ je povinný postupne nahradzovať používané látky a pomocné látky, ktoré
obsahujú látky klasifikované podľa osobitého predpisu ako karcinogény, mutagény alebo
ako látky poškodzujúce reprodukciu niektorou z R viet R45, R46, R49, R60, R61.
V prípade, že tieto látky a chemické prípravky nie je možné nahradiť do uvedeného
termínu môže látky používať aj naďalej, ak uvedenú skutočnosť preukáže a odôvodní do
31.12.2006.
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3.8 Prevádzkovateľ môže používať pasivačný prostriedok na báze šesťmocného chrómu do
vyčerpania skladových zásob (cca 1,4 t) najneskôr však do 31.12.2007.
5. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami
z dôvodu splnenia a neaktuálnosti žiadame zrušiť nasledovný bod 5.7 a následne body 5.8 až
5.11 označiť ako 5.7 až 5.10:
5.7 Prevádzkovateľ je povinný v prípade ďalšieho používania skladu NH3 vykonať také
úpravy stáčacieho miesta a koľajiská, ktoré zabezpečia že nedôjde k úniku tejto látky do
povrchových alebo podzemných vôd, v súlade so všeobecne záväzným právnym
predpisom vodného hospodárstva najneskôr do 31.12.2009.

B. Emisné limity
1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia
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“),
Súčasný stav:
Tabuľka č.1
Zdroj emisií

Miesto vypúšťania
emisií*

oxidačná pec PZL č.1

komín č.573

neoxidačná pec PZL č.2

komín č.574

redukčná pec PZL č.1

komín č.541

redukčná pec PZL č.2

komín č.551

pasivačný úsek PZL č.1
pasivačný úsek PZL č.2

komín č.548
komín č.558

Znečisťujúca látka
TZL
NOx
SO2
TZL
NOx
SO2
TZL
NOx
SO2
TZL
NOx
SO2
Cr
Cr

Emisný limit
mg.m-3
50
400
500
50
800
500
50
800
500
50
800
500
5
5

Vzťažné
Podmienky
1)
1)
4),5)
1)
1)
4),5)
1)
1)
4),5)
1)
1)
4),5)
2), 3)
2), 3)

*názov a číslo miesta vypúšťania emisií sú z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS),
1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové
podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 oC), 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 oC).
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 oC).
5) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku SO 2 v odpadovom plyne 5 kg.h-1 a vyššom.

zmeniť nasledovne:
Zdroj emisií
oxidačná pec PZL č. 1

Miesto vypúšťania
emisií*

Znečisťujúca látka
TZL
NOx
SO2
CO

komín č. 573
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Emisný limit
mg.m-3
20
350
350
500

Vzťažné
Podmienky
1), 2)
1)
1)
1)

TZL
20
1), 2)
NOx
350
1)
neoxidačná pec PZL č. 2
komín č. 574
SO2
350
1)
CO
500
1)
TZL
neurčený
NOx
200
3)
redukčná pec PZL č. 1
komín č. 541
SO2
neurčený
CO
100
3)
TZL
neurčený
NOx
200
3)
redukčná pec PZL č. 2
komín č. 551
SO2
neurčený
CO
100
3)
pasivačný úsek PZL č. 1
komín č. 548
Cr
1
1), 4)
pasivačný úsek PZL č. 2
komín č. 558
Cr
1
1), 4)
*názov a číslo miesta vypúšťania emisií sú z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS),
1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné
stavové podmienky a referenčný obsah kyslíka 17 % objemových,
2) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku TZL v odpadovom plyne 200 g.h -l a vyššom. Pri
hmotnostnom toku TZL menšom ako 200 g.h-l nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť
hodnotu 150 mg.m-3,
3) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné
stavové podmienky a referenčný obsah kyslíka 3 % objemových,
4) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku Cr v odpadovom plyne 5 g.h-1 a vyššom.

bod 1.2 zmeniť nasledovne:
Prevádzkovateľ je povinný preukazovať, že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho
merania neprekročí hodnotu emisného limitu.
C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných
techník
Z dôvodu splnenia a neaktuálnosti žiadame zrušiť nasledovný bod 1. :
1. Prevádzkovateľ je povinný do 31.12 2007 realizovať také technické opatrenia v
Neutralizačnej stanici, ktoré zabezpečia dodržiavanie emisného limitu Fe vo vyčistených
odpadových vôd v súlade s najlepšie dostupnými technikami (Fe < 10 mg.l-1).
Dokumentáciu a projekt technického riešenia, ktoré vyžadujú zmenu integrovaného
povolenia č. 2741/249-OIPK/2005-Ha/570340404 ,,Moriace linky“ vydaného 23.06.2005,
ktorého súčasťou sú podmienky pre vykonávanie činnosti v Neutralizačnej stanici, je
prevádzkovateľ povinný predložiť na IŽP Košice v dostatočnom predstihu pred
31.12.2007 s ohľadom na 6 mesačnú lehotu konania a v prípade opatrení vyžadujúcich
stavebné konanie je prevádzkovateľ povinný prihliadať aj na lehoty kolaudačného
konania.
D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov
Z dôvodu zmeny legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva žiadame zmeniť znenie
pôvodných bodov 1. až 15. a nahradiť ich novými bodmi 1. až 14. nasledovne:
Pôvodné znenie:
1. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s vyprodukovanými
nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“),
uvedenými v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia, ktoré spočíva v ich triedení, zhromažďovaní a
dočasnom skladovaní max. 1 rok na určených miestach v prevádzke tak, ako je uvedené
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v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia, vrátane ich prepravy v územnom obvode Obvodného úradu
životného prostredia Košice.
2. Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohe č. 1,
po dobu troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. O predĺženie tejto
lehoty je povinný požiadať IŽP Košice najneskôr tri mesiace pred jej uplynutím, pokiaľ
nedošlo k zmene skutočnosti pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.
3. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
4. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené od
zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo
farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli
spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti
mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa
osobitných predpisov.
5. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky
a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.
6. Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa
skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného
odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového
hospodárstva.
7. Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť alebo zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných
odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné s cieľom dosiahnuť
hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných
právnych predpisoch odpadového hospodárstva.
8. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály
a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje a
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok v plechových alebo plastových sudoch
zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo
svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch a odpadové olovené
batérie a akumulátory minimálne uložené v záchytných vaničkách.
9. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných
odpadov prednostne pred ostatnými.
10. 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.
11. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti
ustanovené všeobecným záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a viesť
evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na Sprievodných listoch nebezpečných
odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
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12. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov používať pevné
a nepriepustné obaly, ktoré vydržia namáhanie pri preprave, resp. tak upravené vozidlá, aby
pri preprave odpadov nemohlo dôjsť k ich úniku mimo ložný priestor vozidla.
13. Pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou sprievodných dokladov aj
opatrenia ako naložiť s odpadom v prípade havárie.
14. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technologické postupy na minimalizáciu množstva
odpadov ich zhodnocovaním na povoľovanej prevádzke a spôsoby nakladania a
zneškodňovania odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva,
schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.
15. Prevádzkovateľ je povinný, pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov
z technológie výroby, zabezpečiť analýzu jeho vlastností a zloženie v ustanovenom rozsahu
s určením jeho zaradenia podľa Katalógu odpadov.
Nové znenie:
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 § 97ods. 1 písm. g) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch v znení neskorších predpisov
2. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich
druhov, a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim
únikom.
3. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené
od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom
alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré
by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť
odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám
podľa osobitných predpisov.
4.

Na zhromažďovanie nebezpečných odpadov platia aj predpisy platné pre chemické látky
a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

5. Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa
skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného
odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového
hospodárstva.
6. Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť alebo zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných
odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné s cieľom
dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok v odpade stanovené vo
všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.
7. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály
a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje a
obaly obsahujúce zvyšky znečisťujúcich látok v plechových alebo plastových sudoch
zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo
svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch a odpadové olovené
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batérie a akumulátory minimálne uložené v záchytných vaničkách.
8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných
odpadov prednostne pred ostatnými.
9. 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.
10. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti
ustanovené všeobecným záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a viesť
evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na Sprievodných listoch
nebezpečných odpadov v súlade
so všeobecne záväzným právnym predpisom
odpadového hospodárstva.
11. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov používať pevné
a nepriepustné obaly, ktoré vydržia namáhanie pri preprave, resp. tak upravené vozidlá,
aby pri preprave odpadov nemohlo dôjsť k ich úniku mimo ložný priestor vozidla.
12. Pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou sprievodných dokladov aj
opatrenia ako naložiť s odpadom v prípade havárie.
13. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technologické postupy na minimalizáciu
množstva odpadov zavádzaním opatrení na predchádzanie ich vzniku, prípravou na ich
opätovné použitie, ich zhodnocovaním na povoľovanej prevádzke resp. v iných
technologických zariadeniach spoločnosti U.S. Steel Košice s.r.o.
14 Prevádzkovateľ je povinný, pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu
z technológie výroby, zabezpečiť analýzu jeho vlastností a zloženia v ustanovenom
rozsahu s určením jeho zaradenia podľa Katalógu odpadov a určením bližších podmienok
nakladania s ním.
E. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade
havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky
bod 11. zmeniť nasledovne (zmena farebne):
Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícií platné bezpečnostné listy Karty bezpečnostných
údajov všetkých používaných chemických látok.
I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba
evidovať a poskytovať do informačného systému
1. Kontrola emisií do ovzdušia
Súčasné znenie bodu 1.1:
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.
12

Znečisťujúca látka
TZL
Cr
SO2
NOx
CO

Parameter

Frekvencia
merania

Podmienky
merania

Použité metódy,
metodiky, techniky

1)

2)

3), 8)

1)

2)

4), 8)

1)

2)

5), 8)

1)

2)

6), 8)

1)

2)

7), 8)

Hmotnostná
koncentrácia, HT
Hmotnostná
koncentrácia, HT
Hmotnostná
koncentrácia, HT
Hmotnostná
koncentrácia, HT
Hmotnostná
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.
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.
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.

žiadame zmeniť nasledovne:
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
TZL

Parameter

Frekvencia
merania

Podmienky
merania

Použité metódy,
metodiky, techniky

1)

2)

3)

Hmotnostná
koncentrácia, HT
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Cr
SO2
NOx
CO

Hmotnostná
koncentrácia, HT
Hmotnostná
koncentrácia, HT
Hmotnostná
koncentrácia, HT
Hmotnostná
koncentrácia, HT

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

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.
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. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu v súlade s platnými normami
STN EN.
3) Oprávnené metódy – ENPIS

nasledujúce body 1.2 a 1.5 žiadame z dôvodu neaktuálnosti zrušiť a body 1.3 a 1.4
označiť ako 1.2 a 1.3 :
1.2 Ak prevádzkovateľ predpokladá, že nie je možné vykonať na zdroji diskontinuálne
merania podľa bodu I.1.1 v časti II. tohto rozhodnutia z dôvodu, že nemožno zistiť
reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny meraním, požiada IŽP Košice o stanovisko.
Prevádzkovateľ je povinný žiadosť s návrhom riešenia predložiť najneskôr do 6
mesiacov od možného termínu vykonania diskontinuálneho merania. Hodnoty
súvisiacich veličín (uhol prúdenia, záporné prúdenie, diferenčný tlak a pomer
maximálnej rýchlosti plynu k minimálnej rýchlosti plynu) potrebné na posúdenie
vhodnosti miesta odberu v zmysle príslušných noriem nemusí zisťovať oprávnená
osoba.
1.5 Prevádzkovateľ preukáže diskontinuálnym oprávneným meraním dodržiavanie emisného
limitu určeného v bode 1.1 časť II. B tohto rozhodnutia pre trojmocný chróm najneskôr
do 31.12.2008
5. Kontrola prevádzky
Zmeniť bod 5.5 nasledovne (zmena farebne):
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.
7. Podávanie správ
bod 7.6 žiadame zmeniť nasledovne (zmena farebne):
7.6 Prevádzkovateľ je povinný každoročne do 31. januára 28.februára nasledujúceho
kalendárneho roka zaslať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie
kalendárneho roka na IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného
prostredia.
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Príloha č.1
Z dôvodu zmeny nanášania pasivačného roztoku na pozinkovaný pás na linke č.2 došlo
k zrušeniu vyznačených pasivačných nádrží č.1 až č.5
tabuľku Prevádzkové nádrže linka č.2 zmeniť nasledovne (zmeny farebne) :
Por. č.
nádrže

Miesto
skladovania

Nebezpečná
Znečisťujúca
látka, OŠL
al. ŠL
Hydraulický
olej

Skladovacia
kapacita
v m3

Typ nádrže

Rok
uvedenia
do prev.

Zabezpečenie ochrany ŽP

1

Akustanica
– výstup
navíjačky

1,56

1968

Prevádzková nádrž je
opatrená hladinomerom, je
vizuálne kontrolovateľná.

Akustanica
–
centrovania
navíjačky

Hydraulický
olej

0,259

Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková
Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková

2

1968

Prevádzková nádrž je
opatrená hladinomerom, je
vizuálne kontrolovateľná so
záchytnou vaňou.

3

Akustanica
– vstup

Hydraulický
olej

2,38

1968

Prevádzková nádrž je
opatrená hladinomerom, je
vizuálne kontrolovateľná.

4

Centrovanie
vstupu

Hydraulický
olej

0,051

Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková
Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková

1968

5

Centrovanie
vstupu –
záchytná
vaňa
AKU
SKINPASS
č.2

Hydraulický
olej

0,044

1968

Hydraulický
olej

4,848

Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková
Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková

7

AKU
SKINPASS
č.1

Prevodový
olej

2,478

Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková

1993

8

Akustanica
– centračka
chlad. pásu

Hydraulický
olej

0,245

Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková

1968

9

Akustanica
– centračka
chlad. pásu
– záchytná
vaňa
Pasivácia –
pracovná
nádrž 1

Hydraulický
olej

0,083

Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková

1968

Prevádzková nádrž je
opatrená hladinomerom, je
vizuálne kontrolovateľná, pod
ktorou je umiestnená nádrž
s por. č. 5.
Záchytná nádrž, z ktorej sa
uniknutá látka prečerpáva do
sudu a ďalej sa s ňou
zaobchádza ako s odpadom..
Prevádzková nádrž je
opatrená hladinomerom, je
vizuálne kontrolovateľná,
spolu s čerpadlami sa
nachádza v oceľovej havarijnej
nádrží.
Prevádzková nádrž je
opatrená hladinomerom, je
vizuálne kontrolovateľná,
nachádza sa v oceľovej
havarijnej nádrží.
Prevádzková nádrž je
opatrená hladinomerom, je
vizuálne kontrolovateľná, pod
ktorou je umiestnená nádrž
s por. č. 9.
Záchytná nádrž, z ktorej sa
uniknutá látka prečerpáva do
sudu a ďalej sa s ňou
zaobchádza ako s odpadom.

Pasivačný
roztok

0,089

2005

Pasivácia –
pracovná
nádrž 2,

Pasivačný
roztok

0,200

plastová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková
plastová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková

6

10

11

15

1993

2005

Prevádzková nádrž je vizuálne
kontrolovateľná, pod ktorou je
umiestnená záchytná nádrž č.
4
Prevádzková nádrž je vizuálne
kontrolovateľná, pod ktorou je
umiestnená záchytná nádrž č.
3, 4.

Por. č.
nádrže

Miesto
skladovania

Nebezpečná
Znečisťujúca
látka, OŠL
al. ŠL
Pasivačný
roztok

Skladovacia
kapacita
v m3

Typ nádrže

Rok
uvedenia
do prev.

Zabezpečenie ochrany ŽP

12

Pasivácia –
záchytná
nádrž 3,

0,288

2005

Pasivácia –
záchytná
nádrž 4,

Pasivačný
roztok

1,249

Záchytná nádrž je vizuálne
kontrolovateľná, pod ktorou je
umiestnená záchytná nádrž č.
4
Záchytná nádrž je vizuálne
kontrolovateľná.

14

Pasivácia –
pracovná
nádrž 5,

Pasivačný
roztok

0,300

15 10

Pasivácia záchytná
nádrž

Pasivačný
roztok

33

16 11

Nádrž na
výstupe
linky – olej.
stroj
Akustanica
– výstup
navíjačky

Protikorózny
prípravok

1,296

Hydraulický
olej

0,8

plastová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková
oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková
plastová,
dvojplášťová,
nadzemná,
beztlaková
betónová
jednoplášťová,
podzemná,
beztlaková
Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková
Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková

13

13

Akustanica
novej
navíjačky

Hydraulický
olej

0,8

Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková

2015

14

Akustanica
chemkoatera

Hydraulický
olej

0,25

Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková

2016

15

Pasivácia –
prípravná
nádrž

Pasivačný
roztok

1,5

2016

16

Pasivácia –
pracovná
nádrž

Pasivačný
roztok

0,1

Nerezová,
jednoplášťová,
beztlaková,
nadzemná
Nerezová,
jednoplášťová,
beztlaková,
nadzemná

17 12

1968

2005

Prevádzková nádrž je vizuálne
kontrolovateľná.

1968

Zberná nádrž, z ktorej sa voda
prečerpáva na NS SVa.

2000

Prevádzková nádrž je
opatrená hladinomerom, je
vizuálne kontrolovateľná.

2015

Prevádzková nádrž je
opatrená hladinomerom,
oceľová záchytná vaňa pre
zachytenie celého objemu 0,8
m3.
Prevádzková nádrž je
opatrená hladinomerom,
oceľová záchytná vaňa pre
zachytenie celého objemu 1,5
m3.
Prevádzková nádrž je
opatrená hladinomerom,
oceľová záchytná vaňa pre
zachytenie celého objemu 0,25
m3.
Prevádzková nádrž je
opatrená hladinomerom

2016

oceľová záchytná vaňa pre
zachytenie celého objemu 0,1
m3.

Prílohu č.2 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi na povoľovanej prevádzke žiadame zrušiť
z dôvodu vydania súhlasu Okresného úradu na zhromažďovanie odpadov podľa §97 ods.1
písm. g) zákona NR SR č.79/2015 Z.z. o odpadoch.
Ostatné body žiadosti ostávajú nezmenené.
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Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu povolenia.
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:
(zástupca organizácie)

Dátum :

Vypísať meno podpisujúceho :

Ing. Miloš Fodor

Pozícia v organizácii :

GM pre environment

08. 02. 2017

Pečiatka alebo pečať podniku:
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