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Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia

A) ÚDAJE IDENTIFIKUJÚCE PREVÁDZKOVATEĽA

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
1.12.

Názov
prevádzkovateľa
Právna forma
Druh žiadosti

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

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

X

www.usske.sk
Ing. Miloš Fodor,
Generálny manažér pre environment
36 199 222
OKEČ 27.10, NOSE-P 104.12
vložka č. : 11711/V

Príloha
č.

-

Ing. Jozef Vozáry, č. t. 055/673 7174, 0917 704 239,
e-mail : jvozary@sk.uss.com
útvar GM pre environment, úsek VP pre inžinierske činnosti a
inovácie spol. U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice
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B) INFORMÁCIE K ŽIADOSTI O ZMENU VYDANÉHO INTEGROVANÉHO
POVOLENIA
2.1

Názov prevádzky

2.2
2.3

Adresa prevádzky
Umiestnenie prevádzky

2.5

Kategória činnosti, do
ktorej prevádzka spadá
podľa prílohy č.1 zákona
o IPKZ

2.6

2.7

2.8

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 vyhlášky MŽP SR
č. 706/2002 v znení
vyhlášky MŽP SR č.
410/2003 Z.z.

ČOV Sokoľany- DZ Energetika a 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 Energetika a Divízneho závodu
Ferroenergy
Prevádzka: ČOV Sokoľany- DZ Energetika a Výroba teplaDZ Ferroenergy, objekty prevádzky umiestnené na ploche
celého areály spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.
6. Ostatné činnosti
6.11. Nezávisle prevádzkové čistenie odpadových vôd, na
ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy a ktoré sa
vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento
zákon.
1. Energetika
1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým
menovitým príkonom rovným alebo väčším ako 50
MW.
-Prevádzkove čistenie odpadových vôd na ktoré sa
nevzťahuje zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších
prepisov
-Tepelný príkon väčší ako 50 MW
Bez zmeny
5. Nakladanie s odpadmi a krematória
5.3. Čistenie odpadových vôd s projektovanou kapacitou
čistenia podľa počtu ekvivalentných ovyvateľov:
b) centrálne čistiarne odpadových vôd priemyselných
podnikov
1.Palivovo-energetický priemysel
1.1.1. Technologické celky obsahujúce stacionárne
zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným
menovitým tepelným príkonom viac ako 50 MW
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2.9.

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. 6678/36411/2014/Ber/570021406/Z43 z dňa 09.12.2016
č. 8170-841/2017/Haj570021406/Z44 z dňa 19.01.2017
č. 8797-11858/2017/Haj/570021406/Z45 z dňa 27.04.2017
č. 5136-24591/Bre,Val/570021406/Z46-SP z dňa 01.08.2017
č. 5137-26041/2017/Bre,Val/570021406/Z47-SP z dňa 17.08.2017
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2.10

Zdôvodnenie žiadosti
o zmenu integrovaného
povolenia

Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky
podľa zákona č. 39/2013 Z.z o IPKZ :
V zmysle § 3, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a o zmene
a doplnení niektorých zákonov žiadame:
v oblasti odpadov:
V zmysle § 3, ods 3., písm. c) ods 6., zákona č. 39/2013
Z. z. o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
žiadame o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi vrátane ich prepravy.

1) Predmetom zmeny je žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
pozostávajúcej z ich prepravy pre časti prevádzkovych súborov nachádzajúcich sa v pôsobnosti
územného obvodu Okresného úradu Košice a pre časti prevádzkovych súborov nachádzajúcich sa
v pôsobnosti územného obvodu Okresného úradu Košice -okolie.
V zmysle platného 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 v časti I.a. prevádzky ČOV Sokoľany- DZ Energetika
sa nachádzajú prevádzkove súbory v pôsobnosti územného obvodu Okresného úradu Košice a to
PS – Distibúcia elektrickej energie (DEE)
PS - Technické plyny
PS – Údržba
PS - Nakladanie s vodami ( všetky opisné časti okrem časti Čistiarne odpadových vôd ČOV
Sokoľany)
a časti prevádzkového súboru PS Nakladanie s vodami (Čistenie odpadových vôd z areálu U.
S. Steel Košice, s.r.o., Predčistenie odpadových vôd, Čistiareň odpadových vôd Sokoľany)
ktoré sa nachádzajú sa v pôsobnosti územného obvodu Okresného úradu Košice – Okolie.
Z uvedeného dôvodu žiadame pre časť PS Nakladanie s vodami (Čistenie odpadových vôd
z areálu U. S. Steel Košice, s.r.o., Predčistenie odpadových vôd, Čistiareň odpadových vôd
Sokoľany) o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi pozostávajúcej z ich
prepravy v územnom obvode Okresného úradu Košice – okolie.
2) Predmetom zmeny je úprava prílohy č.1 Zoznam nebezpečných odpadov pre prevádzku ČOV
Sokoľany – DZ Energetika podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov pre podmienky nakladania s nebezpečnými
odpadmi v pôsobnosti územného obvodu Okresného úradu Košice a územného obvodu
Okresného úradu Košice – okolie.
Zoznam odpadov zodpovedá vybraným nebezpečným odpadom schváleným súhlasom na
zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadov vydaním Okresnným úradom
Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie a Okresným úradom Košice - okolie, odbor
starostlivosti o životné prostredie.
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M) NÁVRH PODMIENOK POVOLENIA
Z uvedených dôvodov žiadame o nasledovné úpravy v platnom rozhodnutí č. 299730870/2007/Kov/570021406:
Poznámka:
- nižšie uvedené zmeny, ktoré žiadame vypustiť z textu, sú farebne označené červeným
prečiarknutým písmom a nahradenie textu , jeho doplnenie je označené čiernou farbou.
1) V časti ,,II.a Podmienky povolenia, D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie,
zhodnotenie, zneškodnenie odpadov“ sa mení podmienka č. 2 nasledovným znením:
2. Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi, zaradenými podľa
Katalógu odpadov, uvedenými v prílohe č. 1 integrovaného povolenia, ktoré spočíva v ich
preprave v územnom obvode Okresného úradu Košice - okolie.
2. Prevádzkovateľ je oprávnený v nakladať s nebezpečnými odpadmi, zaradenými podľa
Katalógu odpadov, uvedenými v prílohe č. 1.a. integrovaného povolenia, ktoré spočíva
v ich preprave v rámci územného obvodu Okresného úradu Košice vznikajúcimi v :
PS – Distibúcia elektrickej energie (DEE)
PS - Technické plyny
PS – Údržba
PS - Nakladanie s vodami ( všetky opisné časti okrem Čistiarne odpadových vôd ČOV
Sokoľany)
2. a Prevádzkovateľ je oprávnený v nakladať s nebezpečnými odpadmi, zaradenými podľa
Katalógu odpadov, uvedenými v prílohe č. 1.b. integrovaného povolenia, ktoré
spočíva v ich preprave v rámci územného obvodu Okresného úradu Košice – okolie
vznikajúcimi v :
PS Nakladanie s vodami (v časti čistenie odpadových vôd z areálu U. S. Steel Košice,
s.r.o., Predčistenie odpadových vôd, Čistiareň odpadových vôd Sokoľany)
2) V časti ,,II.a Podmienky povolenia, D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie,
zhodnotenie, zneškodnenie odpadov“ sa mení podmienka č. 3. nasledovným znením:
3. Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov v územnom obvode Okresného úradu Košice okolie uvedených v prílohe č. 1 integrovaného povolenia sa udeľuje do 10.01.2021,
Prevádzkovateľ je povinný v lehote najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti súhlasu
na prepravu nebezpečných odpadov, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu,
doručiť IŽP Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho platnosti.
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3. Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov v územnom obvode Okresného úradu Košice
uvedených v prílohe č. 1.a. integrovaného povolenia sa udeľuje do 10.01.2021,
Prevádzkovateľ je povinný v lehote najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti
súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho
zmenu, doručiť IŽP Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho platnosti.
3. a. Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov v územnom obvode Okresného úradu
Košice – okolie uvedených v prílohe č. 1.b. integrovaného povolenia sa udeľuje do
10.01.2021, Prevádzkovateľ je povinný v lehote najneskôr 3 mesiace pred skončením
platnosti súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov, pokiaľ nenastanú skôr
skutočnosti na jeho zmenu, doručiť IŽP Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho
platnosti.
3) V časti ,, Príloha č.1 Zoznam nebezpečných odpadov pre prevádzku ČOV Sokoľany –
DZ Energetika podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení neskorších predpisov, s ktorími može prevádzkovateľ nakladať v
prevádzke “ sa mení tabuľka nasledovným znením:
Príloha č. 1.a
Zoznam nebezpečných odpadov pre prevádzku ČOV Sokoľany – DZ Energetika podľa vyhlášky MŽP
SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, s ktorými
môže prevádzkovateľ nakladať v rámci územného obvodu Okresného úradu Košice:
08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadla alebo iné nebezpečné látky, N
08 01 13 kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadla alebo iné nebezpečné látky, N
08 01 17 odpady z odstraňovania farby a laku obsahujúce organické rozpúšťadla alebo iné nebezpečné látky,
N
10 02 13 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky, N
12 01 09 rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény, N
12 01 12 použité vosky a tuky, N
13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje, N
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevádzkové a mazacie oleje, N
13 03 10 iné izolačné a teplonosné oleje, N
14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel, N
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, N
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami, N
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12, N
16 05 06 laboratórne chemikálie zložené z nebezpečných látok, obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí
laboratórnych chemikálii, N
16 06 01 olovené batérie, N
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie, N
16 07 08 odpady obsahujúce olej, N
17 01 06 zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné
látky, N
17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečné látky, N 17 04
09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami, N
17 04 10 káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky, N
17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky, N
17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky, N
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17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 09 03
19 02 11
19 08 13
19 12 11

izolačné materiály obsahujúce azbest, N
iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky, N
stavebné materiály obsahujúce azbest, N
iné odpady zo stavieb a demolácii vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky, N
iné odpady obsahujúce nebezpečné látky, N
kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd , N
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovanie odpadu obsahujúce
nebezpečné látky, N
10 02 07 tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky, N
13 05 03 kaly z lapačov nečistôt, N
13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja, N
16 01 04 staré vozidlá, N
16 05 07 vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné
látky, N
16 05 08 vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné
látky,
16 07 09 odpady obsahujúce iné nebezpečné látky, N
16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky, N
16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC, N
13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta, N
20 02 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, N
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie, N
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce
nebezpečné časti, N

Príloha č. 1.b
Zoznam nebezpečných odpadov pre prevádzku ČOV Sokoľany – DZ Energetika podľa vyhlášky MŽP
SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, s ktorými
môže prevádzkovateľ nakladať v rámci územného obvodu Okresného úradu Košice – okolie:
12 01 12
13 02 05
13 03 10
15 01 10
15 02 02
16 02 13
16 05 06
16 06 01
16 06 02
16 07 08
17 01 06
17 02 04
17 05 03
17 05 05

použité vosky a tuky, N
nechlórované minerálne motorové, prevádzkové a mazacie oleje, N
iné izolačné a teplonosné oleje, N
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, N
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami, N
vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12, N
laboratórne chemikálie zložené z nebezpečných látok, obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí
laboratórnych chemikálii, N
olovené batérie, N
niklovo-kadmiové batérie, N
odpady obsahujúce olej, N
zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné
látky, N
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečné látky, N 17 04
09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami, N
zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky, N
výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky, N
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17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 09 03
19 02 11
19 08 13
16 05 07

izolačné materiály obsahujúce azbest, N
iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky, N
stavebné materiály obsahujúce azbest, N
iné odpady zo stavieb a demolácii vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky, N
iné odpady obsahujúce nebezpečné látky, N
kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd , N
vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné
látky, N
16 05 08 vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné
látky,
16 07 09 odpady obsahujúce iné nebezpečné látky, N
20 02 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, N
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie, N
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce
nebezpečné časti, N

N) OZNAČENIE ÚČASTNÍKOV KONANIA
P. č.
1.
2.
3.
4.

Zoznam účastníkov konania
Ing. Miloš Fodor, GM pre environment, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice
Okresný úrad Košice – odbor starostlivosti o ŽP, Komenského č. 52, 04 001 Košice
Okresný úrad Košice okolie – odbor starostlivosti o ŽP, Hroncová č.13, 04 001 Košice
Mestská časť Košice- Šaca, Železiarenská č.9, 040 15 Košice Šaca

O) STRUČNÉ ZHRNUTIE ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH
V PREDCHÁDZAJÚCICH BODOCH; VŠEOBECNE
ZROZUMITEĽNÝM SPÔSOBOM NA ÚČELY ZVEREJNENIA.
Predmetom zmeny platného rozhodnutia IPKZ Výroba tepla – DZ Energetika č. 299730870/2007/Kov/570021406 je:
-

udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi pozostávajúcej z ich prepravy
pre časti prevádzkovych súborov (PS) časti prevádzky I.a ČOV Sokoľany- DZ
Energetika nachádzajúcich sa v pôsobnosti územného obvodu Okresného úradu Košice
a územného obvodu Okresného úradu Košice - okolie.
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Ostatné body žiadosti ostávajú nezmenené.

P

PREHLÁSENIE

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

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

Dátum : _15.12. 2017
Ing. Miloš Fodor
GM pre environment

Pečiatka alebo pečať podniku:
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Prílohy k žiadosti:

Údaje s označením „utajované a dôverné“

1.

P. č.
-

2.

Ďalšie doklady

P.č.
1.
P. č.

2.
P. č.
3.

3.
P. č.
1.
4.
5.
6.
7.
12.
13.

Názov a hodnota dôverných údajov
-

Ďalšie doklady :
Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním
žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
Druh povolenia,
Zložk
Dátum Platno Číslo jednacie príslušného
súhlasu, rozhodnutia,
a ŽP
vydania sť do
spisu
atď., kto vydal
Doklad o zaplatení správneho poplatku
Bez správneho poplatku

Zoznam použitých skratiek a značiek
Použitá skratka a značka
USSK – U. S. Steel Košice, s.r.o.
NNO- nie nebezpečný odpad
NO- nebezpečný odpad
ČS – čerpacia stanica
ČOV Sokoľany – čistiareň odpadových vôd
DZ – divízny závod
CHÚV tepláreň – Chemická úpravňa vody teplárne

Príloha č.
Príloha č.

Príloha č
-

