Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia prevádzky:

Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli
U. S. Steel Košice, s.r.o.
podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia
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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

U. S. Steel Košice, s.r.o.
s.r.o.
Jestvujúca prevádzka podľa zákona o IPKZ
Nová prevádzka podľa zákona o IPKZ
Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie
po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
-

X
-

www.usske.sk
Ing. Miroslav Krištofik
Riaditeľ pre environmentálnu stratégiu

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

36 199 222
OKEČ: 90001, NOSE-P: 109.06
vložka č.:
Príloha č.
11711/V
Ing. Dušan Vitko, č. t. 055/673 7835, 0917 656462,
e-mail : dvitko@sk.uss.com

Identifikácia spracovateľa
predkladanej žiadosti

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

2. Informácie o povoľovanej prevádzke
2.1

Názov prevádzky

Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice,
s.r.o.

2.2

Adresa prevádzky

2.3

Umiestnenie prevádzky

2.4

Počet zamestnancov

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Kraj: Košický kraj
Okres: Košice II.
Katastrálne územie: Železiarne
Skládka sa nachádza na území haldového hospodárstva USSK juhovýchodnej časti
Na základe zmluvného vzťahu počas prevádzkovania skládky.

2.5

Dátum začatia a predpokladaného ukončenia
činnosti prevádzky

Začiatok prevádzky: 10/2010
Ukončenie prevádzky: do naplnenia kapacity

Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá
podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
2.7 Hodnota príslušného rozhodovacieho
parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1
zákona o IPKZ)
2.8 Projektovaná hodnota vyššie uvedeného
rozhodovacieho parametra
2.9 Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba
(hod.)
2.10 Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy
č. 3 k zák. č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
2.11 Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia
2.6

5.4. Skládky odpadov
Skládka odpadov s príjmom viac ako 10 ton odpadov za deň a s
celkovou kapacitou väčšou ako 25 000 ton odpadov
Bez zmeny
Bez zmeny
D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka
odpadov)
malý zdroj znečistenia ovzdušia (ZZO) v zmysle § 3, ods. 2,
písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. v znení neskorších zmien a
doplnkov
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2.12 Trieda skládky odpadov

5.1

5.2

5.3

5.4

Skládka odpadov na nebezpečný odpad

4.

Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky- bez zmeny

5.

Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

Názov prevádzky podľa
platného integrovaného
povolenia
Číslo platného
integrovaného povolenia

Hodnotenie vplyvov na
životné prostredie zmenou
zariadenia
Zdôvodnenie žiadosti
o zmenu integrovaného
povolenia

Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o.
4733-15215/2010/Mil,Mer/570021710, zo dňa 28. 5. 2010, zmenené následnými
vydanými rozhodnutiami:
- 8723-33075/2010/Mil/570021710/Z1, zo dňa 15. 11. 2010
- 4120-13841/2011/Mil,Mer/570021710/Z2, zo dňa 12. 5. 2011
- 5789-21098/2011/Mil/570021710/Z3, zo dňa 20. 7. 2011
- 5722-29373/2013/Mil/570021710/Z4, zo dňa 4. 11. 2013
- 512-8788/2014/Mil/570021710/Z5, zo dňa 21.3.2014
- 1055-5839/2016/Mer,Mil/570021710/Z6-Kr, zo dňa 7.3.2016
- 1131-5405/2017/Ned,Val/570021710/Z7 zo dňa 2.3.2017
Nie
x
Áno
Práve prebieha
Príloha č.
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:
v oblasti odpadov
- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
podľa § 3 ods.3 písm.c) bod 4.
Z dôvodu zapracovania zmien v Prevádzkovom poriadku Novej skládky
nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice,s.r.o.v súvislosti s povolenou
zmenou stavebného objektu SO 11- Uzavretie a rekultivácia skládky
pred jej
dokončením podľa rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia
č.1131-5405/2017/Ned,Val/570021710/Z7 zo dňa 2.3.2017.

L

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

P. č. Zhrnutie
1. Identifikácia žiadateľa :
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
2.
Zdôvodnenie žiadosti :
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:
v oblasti odpadov
- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods.3 písm.c) bod 4.
Z dôvodu zapracovania zmien v prevádzkovom poriadku Novej skládky nebezpečného odpadu v areáli U. S.
Steel Košice,s.r.o.v súvislosti s povolenou zmenou stavebného objektu SO 11- Uzavretie a rekultivácia
skládky pred jej dokončením podľa rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia
č.1131-5405/2017/Ned,Val/570021710/Z7 zo dňa 2.3.2017.
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Návrh podmienok povolenia

M
1.

Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody
a pôdy v prevádzke – bez zmeny

2.

Určenie emisných limitov – bez zmeny

3.

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník –
zmeny

4.

Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo
zneškodnenie – bez zmeny

5.

Podmienky hospodárenia s energiami – bez zmeny

6.

Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov – bez zmeny

7.

Opatrenia na minimalizáciu diaľkového
znečisťovania– bez zmeny

8.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky–
bez zmeny

9.

Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať
a poskytovať do informačného systému – bez zmeny

10.

Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti
v prevádzke – nevyžaduje sa

N

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

P. č.
1.
2.
3.

bez

znečisťovania a cezhraničného vplyvu

Zoznam účastníkov konania
Ing. Miloš Fodor, Generálny manažér pre environment, Vstupný areál U. S. Steel Košice, s.r.o.,
044 54 Košice
Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice-Šaca
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O

Prehlásenie

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

Podpísaný:
(zástupca organizácie)
Vypísať meno podpisujúceho :
Pozícia v organizácii :

Dátum:

08.06. 2017

Ing. Miloš Fodor
Generálny manažér pre environment

Pečiatka alebo pečať podniku:

