1

Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky

ČOV Sokoľany- DZ Energetika a Výroba tepla – DZ
Ferroenergy
podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia

apríl 2017
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Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

A

Základné informácie

1.
1.1
1.2
1.3

Názov prevádzkovateľa
Právna forma
Druh žiadosti

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
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

1.4
1.5

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

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
-

1.6
1.7

X

www.usske.sk
Ing. Miloš Fodor - Generálny manažer pre environment - pre IPKZ
Ing. Igor Bazár – pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle
stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým
právnym úkonom z toho vyplývajúcich
36 199 222
OKEČ 27.10, NOSE – P 104.12
11711/V
Príloha č.

1.8 IČO
1.9 Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
1.10 Výpis z obchodného registra
alebo z inej evidencie
1.11 Splnomocnená kontaktná osoba Ing. Jozef Vozáry
t. č. +421(0)55 673 7174, mobil: +421(0) 917 704 239
e-mail: jvozary@sk.uss.com - pre IPKZ,
Ing. Dušan Janoško, tel. č. +421(0)55 673 5356,
mobil: +421(0) 917 952 158
e-mail : djanosko@sk.uss.com – pre stavebné konanie
1.12 Identifikácia spracovateľa
útvar GM pre environment, úsek VP pre inžinierske činnosti a
predkladanej žiadosti
inovácie spol. U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice

Informácie o povoľovanej prevádzke

2.
2.1
2.2
2.3

Názov prevádzky
Adresa prevádzky
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

2.7

Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra
v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona
o IPKZ)
Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba
(hod.)
Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia
podľa Prílohy č.1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012
Z.z.

2.8
2.9

Výroba tepla – DZ Ferroenergy
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
Kraj: Košický
Okres: Košice II.
Katastrálne územie: Železiarne
V juhozápadnej časti areálu spoločnosti U. S. Steel
Košice, s.r.o.
Divízny závod Ferroenergy
Prevádzka: Výroba tepla
Bez zmeny
Stavba:
začiatok: január 2019
predpoklad ukončenia: december 2021
1. Energetika
1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým
menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW
Tepelný príkon väčší ako 50 MW
Prevádzkovaná doba - bez zmeny
1.Palivovo-energetický priemysel
1.1. Technologické celky obsahujúce spaľovacie
zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych
piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným
súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW
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Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Územné
rozhodnutie
Stavebné
povolenie
Kolaudačné
rozhodnutie
Stavebník
Projektant

Číslo rozhodnutia
a dátum jeho vydania
Číslo rozhodnutia
a dátum jeho vydania
Číslo rozhodnutia
a dátum jeho vydania
U. S. Steel Košice, spol. s r.o. Košice , IČO: 36199 222
Názov stavby:
„RaM rozvodne T02.1“
Spracovateľ projektu:
Liv – EPI, s.r.o.,
Adresa: Trenčianska č. 56/F,
821 09 Bratislava
Zodpovední projektanti :
Ing. Václav Zeman, autorizovaný stavebný inžinier
Inžinierske stavby; Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
číslo autor. osvedčenia: 3196*Z*2-3, 3196*Z*5-3
Adresa: Roľnícka 220, 831 07 Bratislava
Ing. Peter Kubas, autorizovaný stavebný inžinier
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
číslo autor. osvedčenia: 5181*Z*I4
Adresa: Komjatná 135 034 96 Valaská Dubová
Ing. Slavomír Kučera, autorizovaný stavebný inžinier
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
číslo autor. osvedčenia: 5786*I4
Adresa: Dargovská 1, 040 01 Košice
Ing. Ján Petržala, autorizovaný stavebný inžinier
Inžinierske stavby; Statika stavieb
číslo autor. osvedčenia: 0102 * A*2-1,4, 0102*A*3-1
Adresa: Juhoslovanská 3, 040 13 Košice
Ing. Ladislav Hagovský, autorizovaný stavebný inžinier
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
číslo autor. osvedčenia: 2038*A*5-4,5,6
Adresa: Bauerova 30, 040 23 Košice
Ing. Vladislav Dufala, autorizovaný stavebný inžinier
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
číslo autor. osvedčenia: 5427*I4
Adresa: Matúškova 4, 040 01 Košice
Ing. Ján Semančák, autorizovaný stavebný inžinier
Statika stavieb
číslo autor. osvedčenia: 0103*A*3,1
Adresa: Zimná 7, 040 01 Košice
Ing. Peter Oleár, autorizovaný stavebný inžinier
Statika stavieb
číslo autor. osvedčenia: 5015*SP*I3
Adresa: Idanská 772/9, 040 01 Košice
Ing. Ľubomír Hochvart, špecialista požiarnej ochrany
reg. č.: 2/2016 BČO
Adresa: Vyšná Kamenica 100, 044 45 Bidovce

4.6
4.7

Zhotoviteľ
Rozpočtové
náklady

Bude určený výberovým konaním
Výška rozpočtového nákladu bude stanovená na základe výsledku verejného
obstarávania
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4.8

Parcelné čísla
a druh
stavebného
pozemku,
s uvedením
vlastníckych
alebo iných
práv podľa
katastra
nehnuteľnosti

Parcelné čísla pozemkov a súpisné čísla stavieb, ktorých sa stavba priamo dotýka:
Čísla parciel sú uvedené z KÚ Železiarne (okres Košice II., obec Košice-Šaca) a z KÚ
Sokoľany (okres Košice-Okolie, obec Sokoľany), parcely registra „C“ - vlastník U. S.
Steel Košice, s.r.o.
LV č. 753 k.ú. Železiarne:
Pozemok parc.č. (stavba súp.č.): 11/1, 13/1, 13/4 (1011), 13/15 (1019), 14/1, 14/2 (1026),
51/23 (bez s.č.), 51/40, 51/42, 51/43, 51/44, 53/143, 129/1, 129/121 (1307), 129/159
(1329), 129/190, 129/196, 129/197, 129/198, 129/199, 129/212, 129/227, 130/12, 153/87,
157/1, 160/1, 160/2 (1505), 160/21 (1521), 160/33 (1523), 160/68, 160/69, 161/5, 162/2
(1546) 162/130.
LV č. 1350 k.ú. Sokoľany:
Pozemok parc.č. (stavba súp.č.): 3284, 3351 (491), 3388 (515), 3792, 3804, 3842, 3843.

4.9

Parcelné čísla
susedných
pozemkov
a susedných
stavieb alebo
súvisiacich
pozemkov,
s uvedením
subjektov,
ktoré majú
vlastnícke
alebo iné
práva k týmto
pozemkom

4.10 Členenie
stavby na
stavebné
objekty
4.11

Členenie
stavby na
prevádzkové
súbory

Parcelné čísla susedných pozemkov:
LV č. 753 (Okres: Košice II, Obec: Košice – Šaca, Katastrálne územie: Železiarne):
Pozemok parc.č.: 13/2, 13/3, 13/10, 13/11,13/12, 13/13, 13/14, 13/16, 13/17, 13/18,
13/19, 13/20, 13/21, 13/23, 14/5, 18/1, 18/3, 18/4, 18/11, 51/1, 51/20, 51/24, 51/39, 52/3,
53/117, 53/123, 129/6, 129/7, 129/8, 129/21, 129/22, 129/25, 129/26, 129/27, 129/57,
129/59, 129/60, 129/61, 129/62, 129/63, 129/66, 129/67, 129/87, 129/100, 129/101,
129/103, 129/156, 129/160, 129/189, 130/11, 159/28, 159/56, 159/58, 160/4, 160/5,
160/25, 160/38, 160/39, 160/41, 160/42, 160/43, 160/45, 160/46, 160/47, 160/55, 160/57,
160/58, 160/62, 160/63, 160/64, 160/65, 160/70, 160/73, 161/1, 161/4, 162/1, 162/3,
162/4, 162/27, 162/38, 162/119, 162/132, 162/133, 162/140, 162/141, 164/109, 164/110,
167/7.
LV č. 1350 (Okres: Košice-Okolie, Obec: Sokoľany, Katastrálne územie:
Sokoľany):
Pozemok parc.č. (stavba súp.č.): 3285, 3286, 3343, 3349, 3350, 3358, 3359, 3363, 3364,
3371, 3373, 3378, 3387, 3803, 3836.
Právny vzťah k uvedeným parcelám a stavbám ležiacich na nich je evidovaný na LV č.
753, katastrálne územie Železiarne a LV č.1350, katastrálne územie Sokoľany. Tieto
parcely a stavby sú vo vlastníctve U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel,
Košice.
Dokumentácia stavebných objektov je členená nasledovne:
SO 31 – Rozvodňa 110 kV
SO 32 – Stanovište transformátora
Dokumentácia prevádzkových súborov je členená nasledovne:
PS 04 – Transformátor 110/6,3 kV
PS 09 – Rozvodňa 110 kV
PS 31 – Elektrické ochrany
PS 32 – Riadiaci a informačný systém

Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

5.
5.1

Názov prevádzky podľa platného ČOV Sokoľany-DZ Energetika a Výroba tepla – DZ Ferroenergy
integrovaného povolenia
U. S. Steel Košice, s. r. o.
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2

5.3

Číslo platného integrovaného
povolenia

č. 2997-30870/2007/Kov/570021406, zo dňa 31.08.2007
zmenené následnými vydanými rozhodnutiami:
č. 9325-42057/2007/Kov/570021406/Z1z dňa 19.12.2007
č. 7740-35666/2008/Kov/570021406/Z2 z dňa 4.11.2008
č. 1177-1963/2009/Kov/570021406/Z3 z dňa 26.01.2009
č. 923-2829/2009/Kov/570021406/Z4 z dňa 27.01.2009
č. 4606-14348/2009/Wit/570021406/Z5 z dňa 11.05.2009
č. 6514–29767/2009/Mer/570021406/Z6 z dňa 25.09.2009
č. 5613-28472/2009/Kov/570021406/Z7 z dňa 14.09.2009
č. 6259-23186/2009/Kov/570021406/Z8 z dňa 15.07.2009
č. 6757-26346/2009/Wit/570021406/Z9 z dňa 24.08.2009
č. 6759-26347/2009/Wit/570021406/Z10 z dňa 21.08.2009
č. 8221-35864/2009/Kov/570021406/Z11 z dňa 11.11.2009
č. 9533-38787/2010/Kov/570021406/Z12 z dňa 29.12.2010
č. 3736-10118/2011/Kov/570021406/Z13 z dňa 12.04.2011
č. 5180-18895/2011/Haj/570021406/Z14 z dňa 07.07.2011
č. 6645-25094/2011/Wit/570021406/Z15 z dňa 06.09.2011
č. 6789-26197/2011/Haj/570021406/Z16 z dňa 19.10.2011
č. 4996-26600/2011/Hut/570021406/Z17 z dňa 20.9.2011
č. 7992-11258/2012/Hut,Wit/570021406/Z18 z dňa 24. 04 2012
č. 8246-34667/2011/Mil/570021406/Z19 z dňa 05.12.2011
č. 8829-3743/2011/Wit/570021406/Z20 z dňa 13.02.2012
č. 6020-19194/2013/Hut/570021406/Z21 z dňa 30.07.2013
č. 7265-27682/2012/Wit/570021406/Z22 z dňa 19.10.2012
č. 7657-31586/2012/Hut,Wit/570021406/Z23z dňa 03.01.2012
č. 2708-12042/2013/Pal/570021406/Z24, z dňa 06.05.2013
č. 3008 -11688/2013/Wit/570021406/Z25, z dňa 2.5.2013
č. 4631 -18862/2013/Wit/570021406/ZSP26, z dňa 16.07.2013
č. 4635-20739/2013/Ber/570021406/Z27, z dňa 06.08.2013
č. 6099-29160/2013/Mer/570021406/ZSP28 z dňa 06.11.2013
č. 2930-13055/2014/Mer/570021406/ZK29 z dňa 29.04.2014
č. 4790-26678/2014/Wit,Haj/570021406/ZP30 z dňa 07.10.2014
č. 5137-24160/2014/Mer,Hut/570021406/ZK31 z dňa 25.08.2014
č. 5313-24133/2014/Pal/570021406/Z32 z dňa 20.08.2014
č. 6594-300091/2014/Haj/570021406/Z33 z dňa 24.10.2014
č. 1110-1331/2015/Mil/570021406/Z34 z dňa 26.01.2015
č. 686-4630/2015/Wit/570021406/ZK35 z dňa 13.02.2015
č. 2269-15384/57/2015/Jen/Z36 z dňa 29.05.2015
č. 4433-16534/2015/Pal/570021406/Z37 z dňa 11.06.2015
č. 5660-25372/2015/Pal/570021406/Z38 z dňa 08.10.2015
č. 1258-2688/2016/Haj,Mer/570021406/ZSP39z dňa 03.03.2016
č. 8830-3120/2016/Val/570021406/Z40 z dňa 01.02.2016
č. 4050-21367/2015/Pal/570021406/Z41 z dňa 28.07.2016
č. 3896-23727/2016/Ber, Mer/570021406/Z42-SP z dňa 27.07.2016
č. 8170-841/2017/Haj570021406/Z44 z dňa 19.01.2017

Hodnotenie vplyvov na životné
prostredie zmenou zariadenia

Nie
Práve prebieha

X

Áno
Príloha č.
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5.4

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu
integrovaného 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:
- stavebného konania:
V zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ, konanie o vydanie
povolenia stavby
- v oblasti ochrany prírody a krajiny :
V zmysle § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ, konanie
o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby, alebo na
udržiavacie práce.
- v oblasti povrchových a podzemných vôd
V zmysle § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ,
konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie
stavieb a zariadení alebo na činností, ktoré nie potrebné povolenie
podľa tohto zákona , ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd
a podzemných vôd
- v oblasti odpadového hospodárstva
V zmysle § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ,
vydávanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového
hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní.

Utajované a dôverné údaje

6.

P. č. Označenie príslušného
bodu žiadosti
1.

Tabuľka A 4.7

Utajovaný/dôverný údaj

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

-

-

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

B

Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.

Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

P. Opis prevádzky
č.
Projekt „RaM Rozvodne T02.1“, číslo stavby 9421 DW, arch. č. 1652.1, vypracovaný v termíne 01/2017,
predkladá návrh riešenia rekonštrukcie rozvodne 110 kV T02.1 polia 1 až 8 a realizácia rekonštrukcie
transformátora T2 vrátane olejových chladičov. V rámci novej technológie sú riešené nové sekundárne
obvody s novými ochrannými a riadiacimi terminálmi, ktoré umožnia diaľkovú diagnostiku
a parametrizáciu.
Cieľom uvedenej investície je modernizácia jestvujúcej rozvodne T02.1 slúžiacej k distribúcii elektrickej
energie z výkonu turbogenerátorov teplárne a hlavného prívodu z rozvodne T01 do trafostaníc
zabezpečujúcich dodávku 110/6,3 kV elektrickej energie k jednotlivým odberateľom.
Predmetná stavba je situovaná v centrálnej časti areálu hutníckeho kombinátu v prevádzke ČOV SokoľanyDZ Energetika a Výroba tepla – DZ Ferroenergy a tvorí súčasť stavebných objektov teplárne DZ
Ferroenergy.
Navrhované technické a technologické riešenie zariadenia zodpovedá súčasným progresívnym svetovým
zvyklostiam riešenia podobných prevádzok. Technologická úroveň zariadenia je navrhnutá na báze
najlepších dostupných technológií a technických riešení s vysokým stupňom ochrany životného prostredia.

7
Predmetné navrhnuté riešenia sú popísané v nižšie uvedených stavebných a prevádzkových
súboroch:
Popis stavebných objektov:
SO31 – Rozvodňa 110 kV
Účelom tohto SO bude likvidácia jestvujúcich podláh rekonštruovaných 8 polí objektu rozvodne T02.1.
a výstavba nových železobetónových základov pod novú technológiu elektrických zariadení. Pod základ sa
zrealizuje hutnené štrkové lôžko hr. 200 mm s podkladným betónom hr. 100 mm STN EN 206-1 C12/15
X0(SK)-Cl 1,0-Dmax 16.
Okolo základu bude zrealizovaná spádovaná vaňa (spád 2%) pre zachytenie úniku SF6 plynu. Zvyšná časť
priestoru medzi spádovanou vaňou a pôvodnou podlahou bude vyplnená betónom. Nový káblový kanál
bude napojený na jestvujúci káblový kanál. Nový káblový kanál slúži na prívod káblov k ovládacej skrinke,
ktorá je umiestnená priamo nad kanálom.
Nové základy a spádová vaňa budú z betónu STN EN 206-1 C25/30 CX2(SK)-Cl 0,4-Dmax 16, vystužené
betonárskou výstužou B500b. Spádová vaňa bude prekrytá podlahovým roštom SP hr. 30 mm. Káblový
kanál bude prekrytý výstupkovým plechom hr. 4 mm.
Na nových základoch budú uložené oceľové podperné rámy ošetrené náterom , na ktoré sa bude ukladať
nová technológia EZ.
SO32 – Stanovište transformátora
Účelom tohto SO bude rekonštrukcia stanovišťa transformátora T2 a výmeny jestvujúceho olejového
transformátora za nový. Rekonštrukčné práce budú pozostávať z reprofilácia dna a stien zbernej jímky
izolačným náterom v stanovišti transformátora proti prípadnému úniku ropných látok, opravy podlahy, stien
v stanovišti transformátora T2 a výmeny oceľovej vstupnej brány a súvisiacej exteriérovej steny do
stanoviska transformátora T2. Zároveň bude zrealizovaná prípojka chladiacej vody k technológii
cirkulačného výmenníka olej/voda chladenia transformátora. V miestnosti transformátora dôjde
k demontáži jestvujúcich svietidiel vrátane káblov, vypínačov a dôjde k osadeniu novej elektroinštalácie.

Popis prevádzkových objektov:
PS 04 – Transformátory 110/6,3 kV
Predmetom tohto súboru je realizácia demontáže jestvujúceho transformátora T2 s príslušenstvom
olejového chladiča a výmeny za nový transformátor súčasťou ktorého bude aj nový výmenník olej/voda.
Parametre nového transformátora:
Typ:
Technické parametre:
Prostredie:
Menovité napätie:
Prevedenie:
Menovitý výkon:
Zapojenie vinutí:
Menovitá frekvencia:
Skratová odolnosť:
Napätie nakrátko:
Prepínanie odbočiek:
Typ chladenia
Index minimálnej špičkovej účinnosti PEI

Olejový výkonový transformátor
vyhovujúci normám IEC 60076
vonkajší
121±5%/6,3 kV
trojfázový olejový
40 MVA
YNd1
50Hz
40kA/3s
10,1 %
Na strane 110 kV
OFWF
99,724 % (platné od 1.7.2021)

V rámci rekonštrukcie rozvodne bude demontovaný blokový transformátor T2 v celom rozsahu vrátane
olejového potrubia, čerpadiel, ventilov, AlFe lán, uzemnenia a VVN stenových priechodiek. Ďalej bude
demontovaný chladiaci systém, chladiče oleja a vodovodné potrubia, skrine OST 2 a OST 3.
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Nový transformátor bude orientovaný priechodkami 110 kV smerom k vstupnému otvoru stanovišťa. Jeho
pripojenie bude prevedené pomocou lana 758-AL1/43-ST1A s prepojením do rozvodni 110 kV pomocou
nových VVN priechodiek. Vyvedenie výkonu na strane 6,3 kV bude realizované pomocou existujúcich Al
pásov pomocou pružných spojok.
VVN a VN uzol transformátora bude vyvedený pomocou izolovaného Al pásu s upevnením na oceľovú
konštrukciu. U päty konštrukcie bude pás upravený tak, aby sa k nemu mohol pripojiť zemniaci pásik
3xFeZn 30x4. Al pás vyvádzajúci VVN uzol transformátora bude natretý modrou farbou, zemniaci pásik
bude priamo pripojený na uzemňovaciu sústavu a nebude natretý.
Pre ochranu transformátora, bude umiestnená na stanovišti súčtový kostrový transformátor KTP 300/1A.
Na stanovišti transformátora bude vytvorená zemniaca sieť pomocou páska 2x FeZn 30x4 mm. Všetky
oceľové konštrukcie vrátane pororoštov budú pospojované a pripojené k hlavnej uzemňovacej sieti.
Nádoba stroja bude izolovaná od koľajníc. Pre jej uzemnenie bude použitý kábel H07-V-K 240 mm2 farba
zeleno-žltá. Kábel bude prevlečený kostrovým transformátorom a následne pripojený k uzemňovacej
sústave. Káble nn sú na stanovišti prevedené pomocou káblového žľabu a ďalej nadväzuje na existujúce
káblové trasy.

PS 09 – Rozvodňa 110
Predmetom tohto súboru je realizácia celkovej rekonštrukcie rozvodne 110 kV T02.1. Existujúca rozvodňa
v prevedení AIS bude demontovaná a nahradená novou rozvodnou typu GIS. Existujúca VVN vyzbroj bude
postupne demontovaná, jednotlivé polia novej zapuzdrenej rozvodni budú postupne nahradzovať existujúce
demontované polia.
Parametre novej rozvodne 110 kV:
Počet prípojníc
Minimálne menovité napätie Un
Maximálne napätie siete Um
Menovitý prúd prípojníc
Frekvence
Typ sústavy
Počet fáz
Prostredie
Teplotní rozsah
Najvyššia nadmorská výška
Stupeň znečistenia (podľa STN 33 0405)
Menovitý skratový prúd Ik
Menovitý špičkový skušobný prúd Ip
Doba trvania skratu
Stupeň ochrany
Ovládacie napätie
Izolačné médium
Seismická odolnosť
Popis polí novej rozvodne 110 kV – T02.1
Pole č.01
Pole č.02
Pole č.03
Pole č.04
Pole č.05
Pole č.06
Pole č.07
Pole č.07A
Pole č.08

2 – DBB
110 kV
123 kV
2500 A
50 Hz
TT
3
Vnútorné
-20 až +40 °C
250 m
vysoký stupeň znečistenia
31,5 kA
80 kA
3s
≥ IP 2X
220 V DC
SF6
0,3g
Vývod pre RT5
Nevybavená rezerva
Prívod I z T01
Vývod na T40
Prívod z T1
Vývod na T70
Prívod z T2
Podĺžne delenie + meranie
Vývod na T30
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Jednotlivé polia R110 kV sú osadené v dvoch radoch dispozičné rozmiestnenie k existujúcej technológie a
nadväzujú priamo na VVN káble a VVN priechodky. Všetky VVN prepojenia budú realizované lanom 758AL1/43-ST1A.
Pre ovládanie jednotlivých prvkov, pre stavovú a poruchovú signalizáciu R110 kV budú v hale R110 kV
inštalované ovládacie skrine na stavebne pripravených stavebných otvoroch a pripojené s jednotlivými
prístrojmi v R110 kV. Bude prevedená inštalácia novej uzemňovacej sústavy nadväzujúca na existujúce
prívodné pásky FeZn s prepojením na uzemňovaciu sústavu elektrické stanice s uzemnením jednotlivých
dielov zapuzdrenej rozvodni. Uzemnenie bude pripojené na jednotlivé diely zapuzdrenej rozvodni
v definovaných miestach výrobcom zapuzdreného rozvádzača. V rámci stavby sa predpokladá maximálne
využitie existujúcich nosných káblových trás. Nové budú postavené káblové trasy medzi káblovým kanálom
a ovládacími skriňami a ďalej medzi ovládacou skriňou a poľom rozvodni 110 kV.
PS 31 – Elektrické ochrany
Predmetom tohto súboru je demontáž sekundárnej techniky rozvodne T02.1, t.j. polia 1 až 8,
ochrán a rozvádzačov ochrán D1 až D12, elektromerov a rozvádzačov D13 až D16.
Vedľa každého poľa bude umiestnená nová ovládacia skriňa (OS) umožňujúca inštalovanie všetkých
potrebných svorkovníc, ochrán, elektromerov a pomocných prístrojov. Do OS bude vyvedená všetka nn
kabeláž z poľa rozvodne.
Riadiaci a ochranný (nadprúdový) terminál zabezpečí pripojenie PTN a PTP, ovládacích obvodov
prístrojov, signalizáciu stavov jednotlivých prístrojov a prevádzkovej a poruchovej signalizácie ovládacej
skrine. Riadiaci a ochranný terminál zaistí komunikáciu s centrálou RIS-u cez optické prepojenie
protokolom IEC 61850. Prístroje bude možné ovládať z operátorského pracoviska RIS v dozorni T02.1.
Napájacie napätie pohonov vypínačov odpojovačov, uzemňovačov a uvedených terminálov bude 220Vjs.
Všetky blokády budú riešené pomocou riadiacich terminálov a ich komunikáciou alebo metalickými
blokádami. V prípade ručného ovládania budú ovládacie impulzy z terminálu zablokované prijatím
spätných hlásení o ručnom ovládaní z pohonov. Do skrine bude privedená signalizácia o strate SF6
v jednotlivých priestoroch.
V novej zapuzdrenej rozvodni T2.1 budú inštalované nové ochrany a riadiace terminály, ochrana vývodu
transformátora, vývodu na káblový rozvod, ochrana spínača prípojníc a rozdielová ochrana prípojníc.
PS 32 – Riadiaci a informačný systém
Predmetom tohto súboru je inštalácia RIS. V súčasnosti je v rozvodni T02.1 a T02.2 inštalovaný RaIS
SIEMENS SICAM 230, ktorý riadi 2 zrekonštruované polia č. 19 a 20. Tento jestvujúci systém bude
v rámci rekonštrukcie plne využitý a doplnený. V rámci rozvodne je vytvorená príprava pre 2 optické ringy,
ktoré budú využité. Do tejto siete budú pripojené ochrany a terminály jednotlivých polí. Procesná riadiaca
stanica SICAM AK 1703 v AXE1 a AXE2 sa doplní o potrebné karty pre pripojenie nových polí. V rámci
rekonštrukcie rozvodne T02.2 je doplnený spoločný rozvádzač AXE1.1 pre zber HW signálov
z jednotlivých polí (porucha switcha, porucha terminálov a ochrán, pôsobenie ochrán, HW signály z ROP,
meranie teplôt z blokových transformátorov), ktorý bude obsahovať switch zaradený do ringu a procesnú
stanicu pre zber HW signálov, ktorá komunikuje s centrálou SICAM AK 1703.

Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

2.
P. č.

Názov listu
Kópia z katastrálnej mapy – mapový list
Situácia stavby – súčasťou PD archívne číslo: 1652.1,
vypracovaná v termíne 01/2017

3.

Referenčné číslo mapového
listu z katastrálnych máp

Príloha č.

14.

Opis prevádzky
3.1 Názov technologického
Projektovaná kapacita
Technická charakteristika
Odkaz na
uzla
blokovú
schému
P.
v prílohe č.
č.
Podrobný popis novozriadených SO a PS s popisom technologických celkov je uvedený v časti Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb
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Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé
technologické uzly

4.
4.1
P. č.

Názov blokovej
schémy

Slovný opis

Príloha č.

4.2
P. č.

Názov materiálovej
bilancie

Slovný opis

Príloha č.

C

Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré
sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.

Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1

Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

P. č. Prevádzka

Surovina,
Opis a vlastností
CAS
Ročná
Množstvo využité
pomocný materiál,
spotreba (t)
ako výrobok za rok
ďalšie látky
(%)
RaM rozvodne T02.1 nedôjde k nárastu spotreby prevádzkových surovín, pomocných materiálov
a znečisťujúcich látok.

1.2

Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.2.1 Zdroj vody
P. č.

Využitie
v prevádzke

Spotreba technologickej a úžitkovej vody
Ø (l.s-1) Max (l.s-1) m 3.deň-1 m 3 .rok-1

Merná
spotreba
na
jednotku
výrobku
(jedn.)
-

%
využitia
vo
výrobku

Chladiaca voda
Chladenie
28
10220
z cirkulačného transformátora
okruhu teplárne
T2
1.2.2 Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody
P. č.
Zdroj vody pre použitie na výrobné a prevádzkové účely sa touto RaM T02.1 nemení. V rámci RaM
T02.1 je plánovaná potreba chladiacej voda iba na chladenie transformátora T2 o objeme cca 28 m3/ h.
Cirkulačná chladiaca voda bude zabezpečená z jestvujúceho rozvodu chladiacej vody vedeného do kobky
transformátora tak ako to bolo u jestvujúceho transformátora pre RaM..

1.3

Voda používaná na pitné a sociálne účely

1.3.1
Zdroj pitnej
vody
P. č.

Využitie
v prevádzke

Spotreba pitnej vody
 (l.s-1)

Novo zriadené
objekty
1.3.2 Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody
Bez zmeny
Bez zmeny

Max.
(l.s-1)

m3.deň -1

m3.rok –1

-

5,04

1 839,6
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2.

Výrobky a medziprodukty, ktoré sa

2.1

Výrobky alebo skupiny určených výrobkov – bez zmien

P. č.

Prevádzka

Výrobok
alebo určený
výrobok

v prevádzke vyrábajú

Opis výrobku alebo určeného výrobku

CAS

Výroba (t.rok-1)

-

-

Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných
množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu
s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na
zdravie ľudí

D

Znečisťovanie ovzdušia
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob
zachytávania emisií –bez zmeny

1.1.

Údaje o emisiách
P. č.

Zdroj emisií, spôsob
zachytávania emisií

Emitovaná látka,
a jej vlastnosti

mg.m-3

kg.h-1

1.

-

-

-

-

2.

Znečisťovanie povrchových vôd

2.1.

Recipienty odpadových vôd- bez meny

2.1.1 Názov vodného toku
2.1.2 Číslo hydrologického povodia
2.1.3 Riečny kilometer
Ukazovatele stavu vody v toku a jeho
2.1.4
znečistenia

OU.m-3 t.rok-1
-

-

Merná
produkcia na
jednotku
výrobku
-

-

Produkované odpadové vody

2.2

2.2.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd – bez zmeny
2.2.1.1
P. č.

Zdroj odpadovej
vody

Charakteristika
odpadovej vody

Produkované množstvo odpadovej vody
Merná
3
.-1
3
-1
m
.deň
m
.rok
max.
produkcia
na
 (l.s-1)
(l.s-1) (predpoklad) (predpoklad)
jednotku
výrobku (jedn)

1.
Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter
vypúšťania
Z procesu prevádzkovania rozvodne T02.1 nedochádza k vzniku odpadových vôd okrem vôd z povrchového
odtoku. Vody z povrchového odtoku sú zvedené do jednotnej kanalizačnej siete USSK a čistené na zariadení ČOV
Sokoľany podľa platného IPKZ vydaného pre prevádzku ČOV Sokoľany-DZ Energetika a Výroba tepla – DZ
Ferroenergy.
Vznikajúca oteplená chladiaca voda z chladenia transformátora ( chladič olej/voda) je uzavretý cirkulačný okruh
tvoriaci súčasť sústavy chladenia technologických zariadení prevádzok teplárne.
2.2.1.2
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2.2.2

Zoznam

ukazovateľov znečistenia

odpadových vôd- bez zmeny
Pred čistením

Identifikác
ia miesta Ukazovateľ
Zdroj/producent vypúšťania znečistenia
Koncentrácia
odpadovej vody
podľa
a jeho
(jedn.)
P. č.
blokovej
vlastnosti
schémy

2.3

Po čistení

Merná
emisia
na
Merná
jednotk
produkcia
Ročná Koncentr
Ročná
u
na
emisia ácia
jednotku charakt
emisia
(t)
(t)
(jedn.)
výrobku eristick
(jedn)
ého
parame
tra

Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1 Zoznam preberaných odpadových vôd – bez zmeny
2.3.1.1 Zdroj/producent
P. č. odpadových vôd

Charakteristika
odpadových vôd

Q (l.s-1)

Prevzaté množstvo
Qmax (l.s-1)
m3.deň.-1

m3.rok-1

2.3.1.2 Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia

2.3.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd- bez zmeny

P. č.

2.4
P. č.

2.5
P. č.

2.6

Zdroj/ producent
odpadových vôd

Identifikácia
miesta
vypúšťania
podľa
blokovej
schémy

Pred čistením
Ukazovateľ
znečistenia
a jeho
vlastnosti

Koncentrácia
(jedn.)

Po čistení

Ročná
Ročná
Koncentráci
emisia
emisia
a (jedn.)
(t)
(t)

Merná
produkcia
na
jednotku
výrobku
(jedn)

Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd – bez zmeny
Identifikácia
miesta
vypúšťania
podľa
blokovej
schémy

Zemepisná
Zdroj /
šírka a dĺžka producent
/ súradnicová odpadovej
sieť X-Y
vody

Odpadové vody

Recipient
Názov

Ukazovateľ
znečistenia

Objemový Produkované
prietok
množstvo
(l.s-1)
(l.s-1, maxl.s-1
Q355
m3.deň-1,
m3.rok-1 )

Ukazovatele
znečistenia
(mg.l-1,
max mg.l-1,
kg.rok-1
t.rok-1)

Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém – bez zmeny
Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané
ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej
kanalizácie

2.6.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných
do verejnej kanalizácie - bez zmeny
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2.6.1.1
Zdroj odpadovej
vody

P. č.

2.6.1.2

Charakteristika
odpadovej vody

Produkované množstvo odpadovej vody
Merná
max.
produkcia na
3
.-1
3
-1
-1
M .deň
m .rok
 (l.s )
(l.s-1)
jednotku
výrobku

Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter
vypúšťania

Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých
látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie- bez zmeny

2.6.2
P. č.

Pred čistením
Identifikácia
miesta
Ukazovateľ
vypúšťania znečistenia
Koncentrácia
podľa
a jeho
(jedn.)
blokovej
vlastnosti
schémy

Zdroj /
producent
odpadovej
vody

Po čistení

Merná
emisia
na
Ročn Merná jednot
Ročná
Koncentráci á
emisia na
ku
emisia
a (jedn.)
emisi jednotku charak
(t)
výrobku teristic
a (t)
kého
param
etra

2.6.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok
vypúšťaných do verejnej kanalizácie – bez zmeny
Identifikácia Zemepisná
Zdroj /
miesta
šírka a dĺžka producent
vypúšťania / súradnicová odpadovej
podľa
sieť X-Y
vody
blokovej
schémy

P. č.

Odpadové vody
Produkované
Ukazovatele
množstvo
znečistenia
(l.s-1, max l.s-1,
(mg.l-1,
m3.deň-1,
max mg.l-1,
m3.rok-1 )
kg.rok-1
t.rok-1)

Transformátor T2

1.

2.

3.

áno/nie
4.

1.

Transformátorový olej

-

Nie

Max.
skladovacia
kapacita

Názov ZL

Ročný
nákup/
produkcia

5.

6.

7.

SP

-

9,5 m3

[m3, t]

Miesto kde sa

systém únikov

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2021

Nadzemná

oceľová

1

2021

2021

vizuálne

stavoznak

transfo
rmátor
T2

ZL používa

4.

Kontrola
maximálnej
hladiny
v nádrži

9,5

3.

Kontrolný

1.

Kontrola
technického
stavu

2.

Umiestnenie

Materiál
z ktorého je
nádrž
zhotovená

Skúška
tesnosti

1.

Termín
uvedenia
do prevádzky

m3

Počet plášťov

Prevádzkové nádrže na ZL

Poradové číslo
ŠL

2.8

ŠL

CAS-

Účel použitia

P.
č.

Vybraná ZL

sa ZL

používa

Zoznam znečisťujúcich látok - ZL

2.7
Miesto kde

Prevádzkovateľ
(vlastník) verejnej
kanalizácie

5.
Úniky
transformátorové
ho oleja z
záchytnej vane
sú zvedené do
dvoch
vonkajších,
podzemných,
spoločne
prepojených
dvojplášťových
oceľových
havarijných
nádrži
o celkovom
objeme 21m3
umožňujúcich
zachytávanie 100
% objemu
náplnej
transformátora
T2.
Nádrže sú
vybavené
indikáciou
netesnosti medzi
plášťa.

6.

7.

8.

Zachytáva
Záchytná
nie únikov
vaňa pod
transform
transfor
1. mátorom átorového
oleja z
T2
transform
átora T2

3.
3.1

Zastrešený
objekt

kanalizácia

ČOV

Záchytná
betónové
vaňa
ošetrená
izolačným
náterom
voči
unikom
transform
átorového
oleja
zvedená
do
jestvujúce
ho
zberného
potrubia
vyspádov
aného do
21 m3
havarijnej
nádrže.

sa ZL

Stavebná
úprava plochy

4.

používa

Čistenie vôd
z povrchového
odtoku

3.

Miesto kde

Spôsob
odvádzania
vôd
z povrchového
odtoku

1.

[m2]
2.

Účel
použitia

Proti
havarijné
zabezpečenie
(havarijná
nádrž m3)

Poradové číslo
ŠL

Plocha

plochy

Ovplyvnené
vodami
z povrchové
ho
odtoku

Manipulačné

2.8
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manipulácie s ZL

9.

T02.1

Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd
Znečisťovanie podzemných vôd

3.1.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd – bez zmeny
3.1.1.1

P. č.

Zdroj odpadovej vody
do podzemných vôd

Charakteristika
odpadovej vody
do podzemných vôd

Produkované množstvo odpadovej vody
do podzemných vôd
Merná
produkcia
Qpriem
Qmax.
m3.deň.-1 m3.rok-1 na jednotku
(l.s-1)
(l.s-1)
výrobku
(jedn)

3.1.1.2 Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

3.1.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných
vôd- bez zmeny

P. č.

Zdroj odpadovej
vody

Pred čistením
Po čistení
Identifikácia
Merná
miesta
Ukazovateľ
produkc
vypúšťania
Ročná
Ročná
znečistenia
Koncentrácia
Koncentrácia
ia na
podľa
emisia
emisia
(jedn.)
(jedn.)
jednotku
a jeho vlastnosti
blokovej
(t)
(t)
výrobku
schémy
(jedn)
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3.1.3 Zoznam
– bez zmeny
3.1.3.1.
P. č.

Identifikácia
miesta
vypúšťania
podľa
blokovej
schémy

miest

vypúšťania

Zemepisná
šírka a dĺžka /
súradnicová
sieť X-Y

Zdroj /
producent
odpadovej
vody

odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)
Kvalita podzemných
vôd
v mieste vypúšťania

Odpadové vody
Produkované
množstvo
(l.s-1
max l.s-1
m3.deň-1
m3.rok-1 )

Ukazovatele
znečistenia
(mg.l-1
max mg.l-1,
kg.deň-1
t.rok-1)

3.1.3.2. Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd,
P. č. spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody

3.1.4 Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém
P. č.

Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané
ekosystémy, doba trvania nakladania
Predmetná RaM T02.1 nebude mať vplyv z dôvodu nakladania s odpadovými vodami na pôdu a na pôdou
viazané ekosystémy.

3.2

Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1

Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy- bez zmeny

P. č.

Druh materiálu aplikovaného do pôdy
t.rok-1

Aplikované množstvo
Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 )

3.2.2 Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy- bez zmeny
P. č.

3.2.3

Aplikovaný materiál
do pôdy

Ukazovateľ znečistenia a jeho
vlastnosti

Koncentrácia
(jedn.)

Ročná
emisia
(t)

Merná
produkcia
(t. ha-1. rok-1)

Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém – bez zmeny

P. č. Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania

3.3
P. č.

Znečisťovanie podzemných vôd pri
a pri prevádzke skládky – bez zmeny
Označenie
monitorovacieho
objektu

Situovanie
monitorovacieho
objektu

Označenie
sledovaného
parametra

zaobchádzaní
Hodnota
sledovaného
parametra

s nebezpečnými látkami
Jednotka

Použitá metóda
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4.

Nakladanie s odpadmi

4.1

Zdroje a množstvá produkovaných odpadov:
Odpady vzniknuté v priebehu realizácie stavby

P. č.

Označenie odpadu

Miesto vzniku
odpadu

Spôsob nakladania s odpadom

Názov : železo a oceľ
Kat. číslo:17 04 05
Kat. odpadu: O

Priestor RaM
trafostanice
T02.1

Odpad vznikne demontážou oceľových časti
elektrického príslušenstva rozvodne a vstupnej
brány
a stien
umiestnenia
jestvujúceho
transformátora T2. Vzniknutý odpad sa zhromaždí
vo vyhradenom priestore staveniska a následne
odvezie na šrotovisko DZ Oceliareň za účelom
zhodnotenia.

Farba:
podľa
povrchovej
úpravy

Odpad
vznikne
demontážou
elektrického
príslušenstva jednotlivých polí rozvodne.
Odpad bude odovzdaný oprávnenej organizácii
U.S. Services, s.r.o.

Farba:
Rôzna

1.

2.

Fyzikálne
a chemické
vlastnosti
odpadu

Názov: Vyradené
elektrické a elektronické
zariadenia iné ako
uvedené v 16 02 09 až
16 02 13
Kat. číslo:16 02 14
Kat. odpadu: O

Priestor RaM
trafostanice
T02.1

Vyprod
ukované Zhodno Zneškod
množstv
tené
nené
o
množst množstv
odpadu
vo
o
za rok odpadu odpadu
(t)
za rok
za rok
predpok
(t)
(t)
lad

Miesto
zneškodňovania /
zhodnocovania
odpadu

36,40

-

-

DZ Oceliareň
USSK

66,74

-

-

U.S. Services, s.r.o

Skupenstvo :
tuhé

Skupenstvo :
tuhé

Odkaz
na blo
k.
schém
u
v prílo
he č.
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3.

4.

5.

6.

7.

Názov : Káble iné ako
sú uvedené v 17 04 10
Kat. číslo:17 04 11
Kat. odpadu: O
Názov: Vyradené
zariadenia obsahujúce
nebezpečné časti iné ako
uvedené v 16 02 09 až
16 02 12
Kat. číslo:16 02 13
Kat. odpadu: N
Názov : Zmesi betónu,
tehál, škridiel,
obkladové materiálu a
keramiky iné ako
uvedené v 17 01 06
Kat. číslo:17 01 07
Kat. odpadu: O
Názov : Zmesi alebo
samostatné úlomky
betónu, tehál, škridiel,
obkladového materiálu a
keramiky obsahujúce
nebezpečné látky
Kat. číslo:17 01 06
Kat. odpadu: N
Názov : Zemina a
kamenivo obsahujúce
nebezpečné látky
Kat. číslo:17 05 03
Kat. odpadu: N

Priestor RaM
trafostanice
T02.1

Priestor RaM
trafostanice
T02.1

Odpad
vznikne
demontážou
elektrického
príslušenstva jednotlivých polí rozvodne a starej
elektrickej inštalácie priestorov rozvodne.
Odpad bude odovzdaný oprávnenej organizácii
U.S. Services, s.r.o.
Odpad
vznikne
demontážou
elektrického
príslušenstva jednotlivých polí rozvodne.
Odpad bude odovzdaný oprávnenej organizácii
U.S. Services, s.r.o.

Farba:
Rôzna
3,50

-

-

U.S. Services, s.r.o

206,07

-

-

U.S. Services, s.r.o

Skupenstvo:
tuhé
Farba:
Rôzna

Skupenstvo:
tuhé
Priestor RaM
trafostanice
T02.1

Priestor RaM
trafostanice
T02.1

Priestor RaM
trafostanice
T02.1

Odpad vznikne s búracích prác SO počas
demontáže jednotlivých polí a úpravy podkladu
transformátora T2. Vzniknutý odpad po jeho vzniku
sa odvezie na externé zhodnotenie za účelom
ďalšieho využitia. Prípadný nezhodnotiteľný podiel
na skládku NNO USSK

Farba:
Siva
17,95

-

-

Spol. KDS Košice
s.r.o.,
Skládka NNO
USSK

0,50

-

-

Skládka NO USSK

378

-

-

Skládka NO USSK

Skupenstvo :
tuhé

Odpad vznikne s búracích prác SO počas Farba:
demontáže jednotlivých polí a úpravy podkladu Siva
transformátora T2. Vzniknutý odpad po jeho vzniku
sa odvezie na skládku NO USSK.
Skupenstvo :
tuhé
Odpad vznikne s búracích prác SO počas Farba:
demontáže jednotlivých polí. Vzniknutý odpad po Hnedá, siva
jeho vzniku sa odvezie na skládku NO USSK.
Skupenstvo :
tuhé
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Názov : Zmiešané obaly
Kat. číslo:15 01 06
Kat. odpadu: O

Priestor RaM
trafostanice
T02.1

8.

Odpad vznikne s montáže zariadení nového
transformátora T2 a ďalších el. zariadení rozvodne
T02.1. Vzniknutý odpad po jeho vzniku sa odvezie
na externé zhodnotenie za účelom ďalšieho
využitia. Prípadný nezhodnotiteľný podiel na
skládku NNO USSK

Farba:
Rôzna

Skupenstvo :
tuhé

1,22

-

-

Odpad po
vyseparovaní
dodávateľom bude
pod kat. č.: 15 01
01, 15 01 02, 15 01
03 odovzdaný na
chránenú prevádzku
spol. U. S. Steel
Košice.

Odpady vznikajúce prevádzkovaním predmetnej stavby bez zmeny

P. č.

4.2
P. č.

Označenie odpadu

Miesto vzniku
odpadu

Vyprodukovan Zhodnote Zneškodne
é množstvo
né
né
odpadu za rok množstvo množstvo
(t)
odpadu
odpadu
predpoklad
za rok (t) za rok (t)

Fyzikálne
a chemické
vlastnosti
odpadu

Spôsob nakladania s odpadom

Odkaz
Miesto
na blok
zneškodňovani
.
a/
schému
zhodnocovan
v príloh
ia odpadu
e č.

Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov – bez zmeny
Označenie odpadu
-

Spôsob
nakladania
s odpadom
-

Fyzikálne
a chemické
vlastnosti odpadu

Prebrané množstvo
odpadu za rok (t)

Zhodnotené
množstvo odpadu
za rok (t)

Zneškodnené
množstvo odpadu
za rok (t)

Miesto zneškodňovania
/zhodnocovania odpadu

Odkaz na blok. schému
v prílohe č.

-

-

-

-

-

-
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5.
5.1
P. č.

Zdroje hluku
Zdroj hluku

Hladina akustického
výkonu LWA v dB

Opis zdroja hluku

Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou
Denný čas
Nočný čas
P. č.
Miesto merania
Najvyššia
Nameraná
Najvyššia
Nameraná
prípustná
(hodnotiaca) prípustná
(hodnotiaca)
Prevádzkovaním predmetnej stavby nedôjde k zmene hladiny akustického výkonu a navýšeniu hodnoty
ekvivalentných hladín hluku v porovnaní so súčasným stavom prevádzkovania technologických zariadení
prevádzky.
5.2

6.

Vibrácie- bez zmeny
Hodnoty váženého
zrýchlenia vibrácií
aweq,T(ms-2)

6.1
P. č.

6.2
P. č.

E

Zdroj vibrácií

Opis zdroja vibrácií

Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2)

Miesto merania

Denný čas
Najvyššia
prípustná

Nameraná
(hodnotiaca)

Nočný čas
Najvyššia
prípustná

Nameraná
(hodnotiaca)

Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

1.

Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1.

Mapa lokality a širšie vzťahy

P. č. Názov mapy
Kópia z katastrálnej mapy :
- Výpis z LV č. 753 k.ú. Železiarne – čiastočný - objednávka: K1-2017/3613
- Výpis z LV č. 1350 k.ú. Sokoľany – čiastočný - objednávka: K1-989/2017
Situácia stavby : súčasťou PD archívne číslo: 1652.1, vypracovaná v termíne 01/2017

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

3.
P. č.

Príl. č.
2

Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia – bez zmeny
Charakteristika
Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia
Opis chránených a citlivých oblastí
Opis krajiny
Geologický, hydrologický, inžinierskogeologický opis a geochemické podmienky
miesta
Ostatné

Opis

Príl. č.

Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia– bez zmeny
Opis

Príl. č.
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F

Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších
techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

1.

Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie
emisií (koncové technológie)- bez zmeny

1.1 Zložka životného prostredia
Všeobecná charakteristika a technický
1.2
opis technológie a techniky
Doba a stav realizácie technológie
1.3
a techniky
Prínosy z hľadiska ochrany životného
1.4
prostredia
1.5 Účinnosť technológie a techniky
Nakladanie so zachytenými emisiami
1.6 alebo produkovaným zostatkovým
znečistením
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu
1.7
k uvedenej technológii a technike

2.

Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie
emisií (koncové technológie) – bez zmeny

2.1 Zložka životného prostredia
Všeobecná charakteristika a technický
2.2
opis technológie a techniky
Doba a stav realizácie technológie
2.3
a techniky
Stručné zdôvodnenie technológie
2.4
a techniky
Prínosy z hľadiska ochrany životného
2.6
prostredia
2.7 Účinnosť technológie a techniky
Nakladanie so zachytenými emisiami
2.8 alebo produkovaným zostatkovým
znečistením
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu
2.9
k uvedenej technológii a technike

G

Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení
na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
vznikajúcich v prevádzke

1.

Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie odpadov – bez zmeny

1.1 Zložka životného prostredia
1.2 Doba a stav realizácie opatrenia
Opis opatrenia na predchádzanie vzniku
1.3 odpadov a na prednostné zhodnocovanie
odpadov
Zdôvodnenie opatrenia, prínosy
1.4
z hľadiska ochrany životného prostredia
1.5 Účinnosť opatrenia
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu
1.6
k uvedenému opatreniu
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Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie odpadov – bez zmeny

2.

2.1 Zložka životného prostredia
2.2 Doba a stav realizácie opatrenia
Opis opatrenia na predchádzanie vzniku
2.3 odpadov a na prednostné zhodnocovanie
odpadov
Zdôvodnenie opatrenia, prínosy
2.4
z hľadiska ochrany životného prostredia
2.5 Účinnosť opatrenia
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu
2.6
k uvedenému opatreniu

H

Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických
zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

1.

Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky
a emisií do životného prostredia – bez zmeny
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Zložka životného prostredia
alebo sledovaná oblasť
Miesto vypúšťania emisií
Lokalizácia merania / odberu vzoriek
Spôsob merania / odberu vzoriek
Frekvencia /merania odberu vzoriek
Podmienky merania /odberu vzoriek
Sledované veličiny
Metóda merania /odberu vzoriek
Analytické metódy
Technické charakteristiky meradiel
Vlastné meranie /dodávateľ
Miesto vykonania analýz / laboratórium
Autorizácia / akreditácia k meraniu
Spôsob zaznamenávania, spracovania
a ukladania údajov
Pripravované zmeny v monitorovaní

Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky
a emisií do životného prostredia – bez zmeny

2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Zložka životného prostredia
alebo sledovaná oblasť
Lokalizácia merania / odberu vzoriek
Spôsob merania / odberu vzoriek
Frekvencia merania / odberu vzoriek
Podmienky merania / odberu vzoriek
Sledované veličiny
Metóda merania / odberu vzoriek
Analytické metódy
Technické charakteristiky meradiel

2.10 Vlastné meranie /dodávateľské
2.11 Autorizácia / akreditácia k meraniu

-
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Spôsob zaznamenávania, spracovania
2.12
a ukladania údajov
2.13 Stav realizácie opatrení a monitorovania
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu
2.14
k monitorovaniu

I

Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1.

Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky
s najlepšou dostupnou technikou – bez zmeny

Sledovaný parameter
alebo riešenie

Hodnota parametra
alebo riešenia
prevádzky

Hodnota parametra alebo
riešenie pre najlepšiu
dostupnú techniku

Zdôvodnenie
rozdielov /návrh
opatrení a termín

1.1 Technologické alebo
technické riešenie
1.2 Parametre spotreby surovín
a materiálovej bilancie
1.3 Parametre spotreby vody
1.4 Parametre spotreby energií
a energetickej účinnosti
1.5 Ďalšie parametre

2.

Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1

Znečisťovanie ovzdušia – bez zmeny

Zdroj emisií /
P .č.
miesto
vypúšťania

Znečisťujúca
látka alebo
ukazovateľ
znečisťovania

Druh indikátora
Hodnota
– parametra
parametra pre
najlepšej
najlepšiu
dostupnej
dostupnú
techniky
techniku

Skutočná alebo
projektovaná
hodnota parametra

Zdôvodnenie
rozdielov /
návrh opatrení
a termín
-

2.2

Znečisťovanie vody a pôdy – bez zmeny

Zdroj emisií /
P. č.
miesto
vypúšťania

Znečisťujúca
látka alebo
ukazovateľ
znečisťovania

Druh indikátora Hodnota parametra Skutočná alebo
– parametra
pre najlepšiu
projektovaná
najlepšej
dostupnú techniku
hodnota
dostupnej
parametra
techniky

Zdôvodnenie
rozdielov /
návrh opatrení
a termín

J

Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä
opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na
obmedzovanie ich prípadných následkov

1.

Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných
materiálov a ďalších látok – bez zmeny

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Všeobecná charakteristika a podrobný
technický opis opatrenia
Doba a stav realizácie opatrenia
Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy
z hľadiska ochrany životného prostredia
Úspory surovín, vody, pomocných
materiálov a ďalších látok za rok
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu
k opatreniu
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2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.

Opatrenia na hospodárne využitie energie - bez zmeny
Všeobecná charakteristika a podrobný
technický opis opatrenia
Doba a stav realizácie opatrenia
Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy
z hľadiska ochrany životného prostredia
Úspora palív (GJ.rok-1)
Úspora energie (GJ.rok-1)
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu
k opatreniu

Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

P. č. Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov
Bez zmeny

4.

Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia
ľudí po skončení činnosti prevádzky

P. č. Opis opatrení systému vylúčenia rizík
Bez zmeny

5.

Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

P. č. Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu
Bez zmeny

6.
P. č.

Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového
integrovaného povolenia
Plánovaná zmena

Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu
na ŽP

Časový horizont zmeny

Bez zmeny

7.

Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného
prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky
Environmentálne vhodný výrobok) – bez zmeny

P. č. Ďalšie doklady
Bez zmeny

K

Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík
prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí
pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie
miesta prevádzky do uspokojivého stavu

P. č. Opis ukončenia prevádzky a opatrení
Bez zmeny
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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:
Z dôvodu realizácie projektu investičnej akcie „RaM Rozvodne T02.1, číslo stavby 9421 DW, arch. č. 1652.1je potrebné požiadať o zmenu doteraz vydaného integrovaného povolenia 2997-30870/2007/Kov/570021406
z dňa 31.08.2007 v znení ďalších zmien vydaných Slovenskou inšpekciou životného prostredia,
inšpektorátom životného prostredia Košice.
Projekt „RaM Rozvodne T02.1“, číslo stavby 9421 DW, arch. č. 1652.1, vypracovaný v termíne 01/2017,
predkladá návrh riešenia rekonštrukcie rozvodne 110 kV T02.1 polia 1 až 8 a realizáciu rekonštrukcie
transformátora T2 vrátane olejových chladičov. V rámci novej technológie sú riešené nové sekundárne
obvody s novými ochrannými a riadiacimi terminálmi, ktoré umožnia diaľkovú diagnostiku a parametrizáciu.
Cieľom uvedenej investície je modernizácia jestvujúcej rozvodne T02.1 slúžiacej k distribúcii elektrickej
energie z výkonu turbogenerátorov teplárne a hlavného prívodu z rozvodne T01 do
trafostaníc
zabezpečujúcich dodávku 110/6,3 kV elektrickej energie k jednotlivým odberateľom.
Predmetná stavba je situovaná v centrálnej časti areálu hutníckeho kombinátu v prevádzke ČOV SokoľanyDZ Energetika a Výroba tepla – DZ Ferroenergy a tvorí súčasť stavebných objektov teplárne DZ
Ferroenergy.
Navrhované technické a technologické riešenie zariadenia zodpovedá súčasným progresívnym svetovým
zvyklostiam riešenia podobných prevádzok. Technologická úroveň zariadenia je navrhnutá na báze najlepších
dostupných technológií a technických riešení s vysokým stupňom ochrany životného prostredia.

Predmetná stavba je členená podľa:
stavebných objektov
SO 31 – Rozvodňa 110 kV
SO 32 – Stanovište transformátora
prevádzkových súborov
PS 04 – Transformátor 110/6,3 kV
PS 09 – Rozvodňa 110 kV
PS 31 – Elektrické ochrany
PS 32 – Riadiaci a informačný systém

Ostatné údaje žiadosti sú bez zmeny
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Návrh podmienok povolenia

Vykonané zmeny, ktoré vzniknú uskutočnením predmetnej stavby v súvislosti s vydanými podmienkami
integrovaného povolenia prevádzky sa týkajú: IP č. 2997-30870/2007/Kov/570021406, zo dňa 31.08.2007
zmenené a doplnené následnými vydanými rozhodnutiami.
V časti I.b. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
v prevádzke, PS Skladovanie znečisťujúcich látok použitých v prevádzke sa mení znenie časti tabuľky č.2
Prevádzka Strojovňa – teplárenska strojovňa nasledovne:
Miesto skladovania

Zabezpečenie ochrany
životného prostredia

Skladovacia
kapacita

Typ nádrže

Prevádzkové oleje
(súčasť
technologického
zariadenia)

4 m3
0,46 m3
10 x 1,2 m3

Prevádzková
nádrž JP
nadzemná
oceľová

Turbínový olej

3 x 20 m3

JP nadzemná
oceľová

3 x 0,5 m3

JP nadzemná
plastová

2 x 1,8 m3

JP nadzemná
oceľová

2 x 1 m3

JP nadzemná
nerezová
nádrž

Záchytná vaňa o objeme
2 x 2,4 m3
1 x 0,2 m3

Prevádzková
nádrž JP
nadzemná
plastová

Oceľové záchytné nádrže
4 x 1,0 m3 umiestené na
vyspádovanej betónovej
podlahe, ošetrenej
izolačným náterom

Dvojplášťov
á nadzemná
oceľová

Dvojplášťová nádrž

JP nadzemná
oceľová

Bariéra tvorená
betónovým múrikom,
podlaha opatrená
izolačným náterom
a vyspádovaná do
zbernej nádrže.
Oceľové záchytné vane.

Znečisťujúca látka

Prevádzka Strojovňa – teplárenská strojovňa

Olejové hospodárstvo
teplárne

Úprava napájacej vody
(súčasť
technologického
zariadenia)

Úprava cirkulačných
vôd

Chemikálie na
úpravu napájacej
vody

Chemikálie
na úpravu
cirkulačných vôd

8 x 1 m3

7,8 m3

Olejové hospodárstvo
agregátov strojovne
Súčasť
technologického
zariadenia

Prevádzkové oleje

3 x 9 m3
12 m3
2 x 6 m3
5 x 9 m3
8 m3
5 x 6 m3
18 m3
6 m3
6 m3
2 x 4,5 m3
9 x 0,8 m3

Betónové záchytné vane
tvorené podlahou
s betónovým soklom
natreté izolačným
náterom a oceľové
záchytné vaničky
Betónová záchytná vaňa
o objeme 20 m3 tvorená
podlahou s betónovým
soklom s izolačným
náterom
Záchytné vane betónové
opatrené ochranným
náterom voči pôsobeniu
skladovaných chemikálií.
Nádrže vyčistené
a zaslepené pre
zamedzenie ďalšieho
použitia
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Dieselagregát
požiarneho čerpadla

Nafta

250 l

Nadzemná
DP nádrž

Oceľová záchytná nádrž
o objeme
0,015 m3

JP nadzemné
oceľové

Záchytné betónové vane
s odvodom do
2 ks dvojplášťových
havarijných nádrží
navzájom prepojených
s celkovým objemom
21 m3 s monitorovacou
sondou únikov
2 ks dvojplášťové
havarijné nádrže
navzájom prepojené
s celkovým objemom
21 m3 s monitorovacou
sondou únikov

JP nadzemné
oceľové

Záchytná vaňa oceľová
jednoplášťová
o objeme 0,3 m3

154 m3

Rozvodňa T02
Transformátory T1,
T2, T3, T4, T5, T50,
T51

Transformátorový
olej

Dieselagregát

Nafta

Agregáty
TG 1V, TG 2V –
redukčná stanica pri
hale SV
(súčasť
technologického
zariadenia)

Prevádzkové oleje

T1 = 11,64 m3
T2 = 9,50 m3
T3 = 11,42 m3
T4 = 11,42 m3
T5 = 10,35 m3
T50 = 14,50 m3
T51 = 10,35 m3

0,3 m3

2 x 6,0 m3

Bariéra tvorená betónovým
múrikom, podlaha opatrená
Prevádzková
izolačným náterom
nádrž
JP nadzemná
Nádrže odstavené,
oceľová
vyčistené a zaslepené pre
zamedzenie ďalšieho
použitia

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

3.
P. č.

Opis opatrenia

Mesiac a rok
realizácie

Bez zmeny

4.
P. č.

Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo
zneškodnenie
Opis opatrenia

Mesiac a rok
realizácie

Bez zmeny

5.
P. č.

Podmienky hospodárenia s energiami
Opis podmienky
Bez zmeny

Mesiac a rok
realizácie
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Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

6.
P. č.

Mesiac a rok
realizácie

Opis opatrenia
Bez zmeny

Opatrenia na minimalizáciu diaľkového
znečisťovania

7.
P. č.

znečisťovania a cezhraničného vplyvu

Opis opatrenia

Mesiac a rok
realizácie

Rekonštrukciou rozvodne T02.1 nebude spôsobovať diaľkové znečistenie, ktoré by
malo negatívny cezhraničný vplyv.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

8.
P. č.

Opis opatrenia

Mesiac a rok
dosiahnutia

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

P. č.

Opis požiadavky alebo opatrenia
Do doby kolaudačného konania bude v rámci komplexných, garančných skúšok vykonaná a preukázaná
úplná funkčnosť nových elektozariadení rekonštruovanej časti rozvodne T02.1..

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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zoznam účastníkov konania
Ing. Miloš Fodor, GM pre environment - úsek Viceprezidenta pre inžinierske činnosti a inovácie, U.
S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice
Ing. Igor Bazár, riaditeľ, Útvar riaditeľa pre realizáciu stavieb, U. S. Steel Košice, s.r.o., 044
54 Košice
Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 15 Košice
Obec Sokoľany, zastúpená starostom, Sokoľany č. 193, 044 57 Haniska
Za spoločnosťECONS ENERGY, a.s. Košice
Ing. Ján Petržala - hlavný inžinier projektu
Adresa: Juhoslovanská 3, 040 13 Košice
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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)
Vypísať meno podpisujúceho:

Dátum 21. 04. 2017

Ing. Miloš Fodor

Pozícia v organizácii:

GM pre environment

Podpísaný:
(zástupca organizácie)

Dátum 21. 04. 2017

Vypísať meno podpisujúceho:
Pozícia v organizácii:

Ing. Igor Bazár
riaditeľ pre realizáciu stavieb

Pečiatka alebo pečať podniku:
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Prílohy k žiadosti:

P
1.

Údaje s označením „utajované a dôverné“
P. č.
1.
P. č.
2.

2.

Názov a hodnota utajovaných údajov
Názov a hodnota dôverných údajov
-

Ďalšie doklady

2
Ďalšie doklady :
P. č. Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je
predmetom integrovaného povoľovania
1. Výpis z katastra nehnuteľností:
- Výpis z LV č. 753 k.ú. Železiarne – čiastočný - objednávka: K1-2017/3613
- Výpis z LV č. 1350 k.ú. Sokoľany – čiastočný - objednávka: K1-989/2017
Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa
P. č. vzťahujú na prevádzku
Zložka
Druh povolenia, súhlasu,
Dátum
Platnosť Číslo jednacie príslušného
ŽP
rozhodnutia, atď., kto vydal
vydania
do
spisu
Vyjadrenie - Okresný úrad
Košice – odbor starostlivosti
OU-KE-OSZP21. ŠVS o ŽP, oddelenie štátnej správy
10. 01. 2017
2017/004267
vôd a vybraných zložiek ŽP
kraja
Určenie stavebného úradu - OU Košice,
OU-KE-OVBP2.
19.01.2017
Odbor výstavby a bytovej politiky
2017/007786
Stanovisko - Mesto Košice, referát
MK/A2017/08 064 3. stavebného úradu, pracovisko Košice31.01.2017
2/II/FIL
Západ
Stanovisko - OU Košice, Odbor
OU-KE-OKR14.
09.01.2017
krízového riadenia
2017/0018/442
5. Stanovisko – MČ Košice-Šaca
18.01.2017
59/2017/PRED/Iž
Stanovisko - MO SR, Agentúra správy
6. majetku, Detašované pracovisko
24.01.2017
ASMdpV 4-1248 2016
Východ
Stanovisko - Okresného riaditeľstva
7. Hasičského a záchranného zboru
20.01.2017
ORHZ-KE3-26-001/2017
v Košiciach
8. Vyjadrenie - RUVZ Košice
16.01.2017
2016/07231-02/PPL-Ba
Odborné stanovisko - TÜV SÜD
9.
01.02.2017
0025/40/17/BT/OS/DOK
Slovakia s.r.o., Pobočka Košice
Stanovisko - Generel U. S. Steel Košice,
10.
23.01.2017
ITES/84/2017
s.r.o
P. č. Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na
prevádzku vyžaduje
P. č. Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva
P. č. Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je
stavebné konanie
P. č. Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol
spracovaný územný plán zóny
P. č. Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky
P. č. Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou
integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení,
posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní

Príloha č.
1.
Príloha č.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
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1. PD arch. číslo : 1652.1 vypracovaná dňa 01/2017
P. č. Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:
Oblasť ŽP
Druh dokumentu

12.
Príloha č.
Dátum

P. č. Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti
1. Kópie z katastrálnej mapy:
- č. zákazky: K1-2017/2616
- č. zákazky: OU-KS-K01-K1-990/2017
- č. zákazky: OU-KS-K01-K1-991/2017
2. Autorizačné osvedčenie projektantov stavby podľa bodu A 4.5
P. č. Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia

Príloha č.

P. č. Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd
v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné)

Príloha č.

P. č. Materiálová bilancia prevádzky

Príloha č.

P. č. Doklad o zaplatení správneho poplatku

Príloha č.

1. Splnomocnenie na zastupovanie projektantov v konaní IPKZ
2. Plnomocenstvo na konanie a podpisovanie v mene USSK vo všetkých právnych úkonoch
súvisiacich so zabezpečovaním plnenia zákonných ustanovení a predpisov v oblasti ŽP v zmysle
platnej právnej úpravy pred orgánmi št. správy a miestnej samosprávy
3. Plnomocenstvo na konanie a podpisovanie v mene USSK pre styk s orgánmi štátnej správy
a samosprávy v zmysle Stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym
úkonom z toho vyplývajúcich

3.
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zoznam použitých skratiek a značiek
Použitá skratka a značka
USSK – U. S. Steel Košice, s.r.o.
NO – nebezpečný odpad
SO – stavebný objekt
PS – prevádzkový súbor
OK – oceľová konštrukcia
T2 – transformátor 110/6,3 kV
T02.1 rozvodňa VVN
ŽP – životné prostredie

13.
14.
Príloha č.

15.
16.

17.

