Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky

Príprava výroby
podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia
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Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia
Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

A

1. Základné informácie
1.1
1.2
1.3

Názov prevádzkovateľa
Právna forma
Druh žiadosti

U. S. Steel Košice, s. r. o.
spol. s. r. o.
Jestvujúca prevádzka podľa zákona o IPKZ
X
Nová prevádzka podľa zákona o IPKZ
Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné
konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o
IPKZ

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12

Adresa sídla prevádzkovateľa
Poštová adresa (pokiaľ sa líši od
vyššie uvedenej)
www. adresa
Štatutárny zástupca,
funkcia v spoločnosti
IČO
Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
Výpis z obchodného registra
alebo z inej evidencie
Splnomocnená kontaktná osoba

Identifikácia spracovateľa
predkladanej žiadosti

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
www.usske.sk
Ing. Miloš Fodor
Generálny manažér pre environment - pre IPKZ
36 199 222
OKEČ 27.10, NOSE-P 104.12
Vložka č. : 11711/V
Príloha č.
Ing. Dušan Králik
(t. č. +421(0)55 673 2904,
mobil: +421(0) 917 731 106
e-mail: dkralik@sk.uss.com
útvar GM pre environment úseku Viceprezidenta pre
inžinierske činnosti a inovácie spoločnosti
U. S. Steel Košice, s.r.o.,

Informácie o povoľovanej prevádzke

2.
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 a stavby
Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá
podľa podľa Prílohy č.1 k zákonu č.39/2013 Z.z.o IPKZ
Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra
v danej kategórii (podľa Prílohy č.1 k zákonu
č.39/2013 Z.z.- o IPKZ)

2.6

2.7

Príprava výroby –
prevádzkovateľ U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel,
044 54 Košice
Kraj: Košický kraj
Okres: Košice II.
Katastrálne územie : Železiarne
Divízny závod: Vysoké pece
Prevádzka: Príprava výroby
(Aglomerácia)
Bez zmeny
Bez zmeny
2. Výroba a spracovanie kovov
2.1. Prevádzky na praženie alebo
spekanie kovovej rudy
Pre predmetnú kategóriu priemyselnej
činnosti
nie je stanovená porovnávacia hodnota
kapacitného parametra
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2.8
2.9
2.10
2.11

2.12

3.
3.1
3.2

5.
5.1

5.2

Projektovaná hodnota vyššie uvedeného
rozhodovacieho parametra
Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná
doba (hod.)
Zoznam vykonávaných činností podľa
prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
Kategorizácie
zdrojov
znečisťovania
ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č.
410/2012 Z.z.
Trieda skládky odpadov

Bez zmeny
Bez zmeny
Nevykonáva sa
2.1.1 Úprava (praženie, spekanie) rúd
železných kovov a manipulácia s týmito
materiálmi v práškovom stave
Nevzťahuje sa

Ďalšie informácie o prevádzke
Hodnotenie vplyvu prevádzky na
životné prostredie
Cezhraničné vplyvy

Nie
Práve prebieha
Nie
X Áno

X

Áno
Príloha č.
Odkaz na opis
ďalej v žiadosti

Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia
Názov
prevádzky
podľa
platného
integrova
ného
povolenia
Číslo
platného
integrova
ného
povolenia

„Príprava výroby“ Vstupný areál U. S. Steel Košice,
044 54 Košice, okres: Košice II

1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304, zo dňa 28.7.2005 v znení ďalších
zmien a doplnkov vydaných v nasledujúcich rozhodnutiach:
- č. 3465/510-OIPK/2006-Ko/570020304/Z1, zo dňa 10.11.2006
- č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2, zo dňa 19. 02. 2007
- č. 1168-17055/2007/Kov/570020304/Z3, zo dňa 15. 06. 2007
- č. 7060-30877/2007/Kov/570020304/Z4, zo dňa 26. 09. 2007
- č. 8259-37941/2007/Kov/570020304/Z5, zo dňa 21.11.2007
- č. 4173-18198/2008/Wit/570020304/Z6, zo dňa 16. 05. 2008
- č. 8336-37640/2008/Kov/570020304/Z7, zo dňa 13.11.2008
- č. 6810-27989/2010/Hut/70020304/Z8, zo dňa 29.09. 2010
- č. 5440-19092/2011/Haj/570020304/Z9, zo dňa 25.07.2011
- č. 4961-35775/2013/Haj/570021206/ZZ10, zo dňa 14. 01.2014
- č. 5039-24763/2013/Ber/570020304/Z11, zo dňa 20.09.2013
- č.4638-23445/2015/Haj,Mer/570020304/Z12-SP, zo dňa 18.08.2015
- č. 4037-23061/2015/Ber,Wit/570020304/Z13-SP, zo dňa19.08.2015
- č. 4815-19882/2015/Haj/570020304/Z14, zo dňa 08.07.2015
- č. 6012-28043/2015/Mer,Pal/570020304/Z15-SP, zo dňa02.10.2015
- č. 6007-27847/2015/Wit,Ber/570020304/Z16-SP, zo dňa 02.10.2015
- č. 6008-27848/2015/Wit,Haj/570020304/Z17-SP, zo dňa 02.10.2015
- č. 6009-27849/2015/Wit,Haj/570020304/Z18-SP, zo dňa 02.10.2015
- č. 6307-33326/2015/Mer,Haj/570020304/Z19-SP, zo dňa 27.11.2015
- č. 7182-6765/2016/Haj,Mer/570020304/Z20-SP, zo dňa 08.03.2016
- č. 7096-6593/2016/Haj/570020304/Z21, zo dňa 01.03.2016
- č. 4093-18567/2016/Haj,Mer/570020304/Z22-SP, zo dňa 24.06.2016
- č. 5883-30429/57/2016/Haj,Wit/570020304/Z23-SP, zo dňa 04.10.2016
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5.3

5.4

L

Nie

Zdôvodne
nie
žiadosti
o zmenu
integrova
ného
povolenia

Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa
zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. – o IPKZ a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa týka:

Práve prebieha

X

Áno

Hodnoteni
e vplyvov
na životné
prostredie
zmenou
zariadenia

Príloha č.

- v oblasti stavebného konania
V zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ - konanie o zmene
stavby pred jej dokončením v súvislosti s predĺžením lehoty platnosti
vydaného stavebného povolenia na uskutočnenie stavby

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 splnenie podmienok, ktoré určuje zákon č. 39/2013 Z.z.
o IPKZ.
V zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ, žiadame o vydanie zmeny stavebného
povolenia na uskutočnenie stavby uvedenej pod názvom „Odprašovanie aglomerácie – pás
č.3“ v súvislosti s predĺžením lehoty jeho platnosti.
Predložený návrh zmeny, ktorý sa týka predmetných podmienok povolenia nemá žiaden
vplyv na zmenu účelu uskutočnenia predmetnej stavby.
Účelom uskutočnenia stavby „Odprašovanie aglomerácie – pás č.3“ je zabezpečiť efektívne
zachytávanie, odsávanie a čistenie vzdušniny s obsahom prachu pred jeho vypustením do
ovzdušia vznikajúceho počas výroby aglomerátu na spekacom páse č. 3, ktorý je súčasťou
technologického uzla Aglomerácia prevádzky Príprava výroby divízneho závodu Vysoké pece
spol. U. S. Steel Košice, s.r.o.
Obsahom predmetného projektu je inštalácia systému technologických zariadení na filtráciu
vzdušniny a pridávanie reakčných aditív do novoinštalovaného textilného filtra za účelom
zníženia emisií prachu a ostatných znečisťujúcich látok.
Realizáciou projektu dôjde k zníženiu emisií PM10 a PM2,5. ťažkých kovov, dioxínov
a furánov, čím bude zabezpečená ochrana životného prostredia prekračujúca rámec požiadaviek
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov ako aj záverov o najlepších
dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele.
Ostatné povinné údaje žiadosti sú bez zmeny.
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Návrh podmienok povolenia

M

Požadované zmeny sa týkajú:
IP č. 6008-27848/2015/Wit,Haj/570020304/Z17 - SP, zo dňa 02.10.2015, zmeneného IP
č. 5883-30429/2016/Haj,Wit/570020304/Z23-SP, zo dňa 04.10.2016
Týmto podaním žiadame o predĺženie lehoty platnosti vydaného integrovaného povolenia č. 600827848/2015/Wit,Haj/570020304/Z17-SP, zo dňa 02.10.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom
02.11.2015.
Na základe §67 ods.2) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), podľa ktorého stavebné povolenie
stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť,
pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu, vás žiadame
na základe tejto žiadosti o predĺženie platnosti predmetného stavebného povolenia do termínu
31.05.2018

Odôvodnenie:
Žiadosť o vydanie zmeny stavebného povolenia na uskutočnenie stavby uvedenej pod názvom
„Odprašovanie aglomerácie – pás č. 3“ v súvislosti s predĺžením lehoty jeho platnosti predkladáme
z dôvodu neočakávaného predĺženia výberového procesu zhotoviteľa diela. Nakoľko zatiaľ nebola
uzatvorená zmluva o dielo s vybratým uchádzačom, nemohla byť taktiež zahájená ani realizácia
predmetnej stavby. Fyzickej realizácii stavby v zmysle vydaného integrovaného povolenia č. 600827848/2015/Wit,Haj/570020304/Z17-SP, zo dňa 02.10.2015 predchádza príprava realizačnej
dokumentácie zo strany vybraného zhotoviteľa diela.
Nový termín dokončenia stavby 28. 02. 2019 , bol schválený integrovaným povolením č. 588330429/2016/57/Haj,Wit/570020304/Z23-SP, zo dňa 04.10.2016, prevádzky Príprava výroby, v rámci
zmeny č. 23.
Zmena platnosti termínu vydaného stavebného povolenia pre realizáciu uvedenej stavby nemá vplyv
na zmenu resp. plnenie emisného limitu na predmetnom zdroji znečisťovania ovzdušia umiestneného
v rámci prevádzky Príprava výroby DZ Vysoké pece spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o.

Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi,
prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo
nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

N

P. č.

Zoznam účastníkov konania

1. Ing. Miloš Fodor - Generálny manažér pre environment - úsek Viceprezidenta pre
2.
3.
4.
5.
6.

inžinierske činnosti a inovácie spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice
Ing. Igor Bazár - Riaditeľ pre riadenie projektov a realizáciu stavieb, Vstupný areál U. S.
Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice
Mestská časť Košice - Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 15 Košice
Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. SNP 48/A, 040 15 Košice
Ing. Alexander Lenárt - hlavný inžinier projektu
Adresa: Zádielska 3, 040 01 Košice – dodávateľ projektovej dokumentácie
Ing. Jozef Danko - U. S. Steel Košice, s.r.o., ITES - Generel, Vstupný areál U. S. Steel
Košice, s.r.o., 044 54 Košice
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O

Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / 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:

17. 07. 2017

Generálny manažér pre environment

Pečiatka alebo pečať podniku:

