Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky

Pocínovňa
podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia

máj 2018
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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

1.4
1.5

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

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

2.

Identifikácia
spracovateľa
predkladanej žiadosti

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. Miloš Fodor
Generálny manažér pre environment
36 199 222
OKEČ 28.51, NOSE-P 105.01
vložka č. :
Príloha č.
11711/V
Ing. Dušan Vitko, tel. č. 673 7835, 0917 656 462
e-mail : dvitko@sk.uss.com – pre IPKZ
U. S. Steel Košice, s.r.o., útvar GM pre environment

Informácie o povoľovanej prevádzke
2.1 Názov prevádzky
2.2 Adresa prevádzky
2.3 Umiestnenie prevádzky
2.4 Počet zamestnancov
2.5 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)
2.8 Projektovaná
hodnota
vyššie
uvedeného
rozhodovacieho parametra
2.9 Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
2.10 Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3
zák. č. 223/2001
2.11 Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.
2.12 Trieda skládky odpadov

Pocínovňa
Variabilný symbol: 570020805
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
severovýchodná časť areálu
U. S.
Steel Košice, s.r.o.
Elektrolytická pocínovňa č.1 - 55
Elektrolytická pocínovňa č.2 - 51
Dátum spustenia do prevádzky:
Elektrolytická pocínovňa č.1 - 1968
Elektrolytická pocínovňa č.2 - 2003
2. Výroba a spracovanie kovov
2.6 Povrchová úprava kovov a plastov
pomocou
elektrolytických
alebo
chemických postupov, ak je objem
používaných vaní väčší ako 30 m3
obsah kúpeľov väčší ako 30 m3
Bez zmeny
Bez zmeny
Bez zmeny
-
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3. Ďalšie informácie o prevádzke – bez zmeny
4.Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky- bez zmeny
5.

Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

5.1

Názov
prevádzky
integrovaného povolenia

5.2

Číslo platného integrovaného povolenia

5.3

Hodnotenie vplyvov na životné prostredie
zmenou zariadenia

5.4

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia

podľa

platného

Pocínovňa
2760/256-OIPK/2005-Ha/57 062 08 05
2366-4884/2007/Mer/570020805/Z1
965–35136/2007/Haj/570620805/Z2
8016-31982/2009/Haj/570620805/Z3
6169-19935/2010/Haj/570020805/Z4
7376-26401/2010/Haj570020805/Z5
6383-25137/2011/Hut/570020805/Z6
4638-19911/2013/Val/570620805/Z7
5518-23380/2014/Val/570020805/Z8
5725-23057/2015/Val/570020805/Z9
8263-10291/2016/Val,Wit/570620805/ZSP10
5381-30354/2017/Wit/570620805/SkP-Z10
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 ochrany ovzdušia:
v zmysle § 3 ods. 3. písm. a) bod 4 žiadame o vydanie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových
parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia Elektrolytická
pocínovňa č.2

6.

Utajované a dôverné údaje

P. č.
Označenie príslušného bodu žiadosti

Utajovaný/dôverný údaj

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

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

L

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

P. č. Zhrnutie
Identifikácia žiadateľa:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Zdôvodnenie žiadosti:
Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ sa týka:

v oblasti ochrany ovzdušia:
V zmysle § 3 ods. 3. písm. a) bod 4 žiadame o o vydanie súhlasu na vydanie zmeny súboru technickoprevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia
Elektrolytická pocínovňa č.2
Ostatné povinné údaje žiadosti sú bez zmeny
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P. č.
1.

Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi,
prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo
nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv
Zoznam účastníkov konania
Ing. Miloš Fodor, GM pre environment, U. S. Steel Košice s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Ostatné body žiadosti ostávajú nezmenené.
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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 :
Pozícia v organizácii :

Dátum: 21.5.2018

Ing. Miloš Fodor
Generálny manažér pre environment

Pečiatka alebo pečať podniku:

