SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 7951-40100/2018/Wit/570620805//KR-Z10

Košice 23.11.2018

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný
úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 82 ods. 1 a ods. 5 stavebného
zákona, § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)
povoľuje užívanie stavby

„Bezchrómová pasivácia EC2“
umiestnenej na pozemku a v stavbe - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 53/48 (1123)
v katastrálnom území Železiarne, pre účely výmeny existujúcej chrómovej pasivácie
na Elektrolytickej pocínovacej linke č. 2 za pasiváciu bezchrómovú,
stavebníkovi:
obchodné meno: U. S. Steel Košice, s.r.o.
sídlo:
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
IČO:
36 199 222
v prevádzke: „Pocínovňa“, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.
.

strana 2 k rozhodnutiu č. 7951-40100/2018/Wit/570620805/KR-Z10

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby ,,Bezchrómová pasivácia EC2“, ktorá
obsahuje nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory:
Stavebné objekty:
SO 013.1 – Elektroobjekt
SO 015.1 – Stavebné úpravy haly
SO 017.1 – Rekonštrukcia EO
Prevádzkové súbory:
PS 01.1 – Linka EC2
PS 10.1 – Rozvodňa T616.1 (6kV)Prevádzkové potrubia
PS 11.1 – Napájacie rozvody VN
PS 12.1 – Stanovište transformátorov 6/0,4 kV
PS 13.1 – Napájacie rozvody NN
PS 14.1 – Pasové prívody DS
PS 15.1 – Prevádzkové rozvody silnoprúdu
IŽP Košice vydal zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 826310291/2016/Val,Wit/570620805/ZSP10 zo dňa 29.03.2016, ktorej súčasťou bolo povolenie
stavby ,,Bezchrómová pasivácia EC2“ a rozhodnutie č. 5381-30354/2017/Wit/570620805
/SkP-Z10 zo dňa 23.11.2017, ktorým povolil dočasné užívanie stavby ,,Bezchrómová
pasivácia EC2“ na skúšobnú prevádzku v termíne do 1 roka odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia pre uvedene stavby do skúšobnej prevádzky v spojení s konaním o
zmene stavby ,,Bezchrómová pasivácia EC2“.
Podmienky pre užívanie stavby ,,Bezchrómová pasivácia EC2 podľa § 82 ods. 4
stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):
1. Stavebník je povinný pri užívaní stavby ,,Bezchrómová pasivácia EC2“ dodržiavať
všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu
životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom
rozhodnutím IŽP Košice č. 2760/256-OIPK/2005-Ha/570620805 zo dňa 22.12.2005
v znení neskorších zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností
v prevádzke „Pocínovňa“.
2. Stavebník je podľa súhlasu Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné
prostredie, ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2018/032726 zo dňa 25.07.2018 povinný pri
užívaní stavby dodržiavať tieto povinnosti:
a) viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade s vyhláškou Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných
Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov
oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore
technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
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b) dodržiavať určené emisné limity a preukazovať ich dodržiavanie v súlade
s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z.
z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v ich
okolí,
c) v súlade s § 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov oznámiť písomne každoročne do 15. februára
okresnému úradu údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia
za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku za všetky prevádzkované veľké
a stredné zdroje,
d) v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov oznamovať údaje uvedené v bode 3) do Národného emisného
informačného systému aj elektronicky,
e) každú zmenu predmetného zdroja je stavebník – prevádzkovateľ povinný
bezodkladne oznámiť okresnému úradu, ktorý posúdi, či si vyžaduje osobitný
súhlas orgánu ochrany ovzdušia.
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba
,,Bezchrómová pasivácia EC2“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej
stavebným úradom v stavebnom konaní so schválenými nepodstatnými zmenami
zapracovanými v projektovej dokumentácii zmien stavby v rozhodnutí IŽP Košice č. 538130354/2017/Wit/570620805/SkP-Z10 zo dňa 23.11.2017, ktorým IŽP Košice povolil
dočasné užívanie stavby ,,Bezchrómová pasivácia EC2“ na skúšobnú prevádzku v termíne
do 1 roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia pre uvedene stavby do skúšobnej
prevádzky v spojení s konaním o zmene stavby ,,Bezchrómová pasivácia EC2“.

Odôvodnenie

IŽP Košice, ako príslušnému orgánu štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ a ako špeciálnemu stavebnému úradu podľa § 120 stavebného zákona bol dňa
11.09.2018 doručený návrh stavebníka U. S. Steel Košice, s. r.o., Vstupný areál U. S. Steel,
044 54 Košice vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavby ,,Bezchrómová pasivácia
EC2“, v prevádzke „Pocínovňa“.
Dňom podania žiadosti bolo začaté kolaudačné konanie stavby ,,Bezchrómová
pasivácia EC2“.
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IŽP Košice vydal
zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 826310291/2016/Val,Wit/570620805/ZSP10 zo dňa 29.03.2016, ktorej súčasťou bolo povolenie
stavby ,,Bezchrómová pasivácia EC2“ a rozhodnutie č. 5381-30354/2017/Wit/570620805
/SkP-Z10 zo dňa 23.11.2017, ktorým povolil dočasné užívanie stavby ,,Bezchrómová
pasivácia EC2“ na skúšobnú prevádzku v termíne do 1 roka odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia pre uvedene stavby do skúšobnej prevádzky v spojení s konaním o
zmene stavby ,,Bezchrómová pasivácia EC2“.
Správny poplatok vo výške 530 eur bol uhradený podľa položky č. 62a písm. g)
Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených dokladov v súlade
s ustanovením § 80 stavebného zákona a § 18 a § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní listom č. 7951-33369/57/2018/Wit/KR-Z10 zo dňa 09.10.2018 oznámil
začatie kolaudačného konania v predmetnej veci účastníkovi konania, obci, dotknutým
orgánom a ostatným osobám a súčasne k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 24.10.2018, na ktorom bola podľa
§ 80 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
daná prítomným možnosť vyjadriť sa k prerokovávanej veci.
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba
,,Bezchrómová pasivácia EC2“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej
stavebným úradom v stavebnom konaní so schválenými nepodstatnými zmenami
zapracovanými v projektovej dokumentácii zmien stavby v rozhodnutí IŽP Košice č. 538130354/2017/Wit/570620805/SkP-Z10 zo dňa 23.11.2017, ktorým IŽP Košice povolil
dočasné užívanie stavby ,,Bezchrómová pasivácia EC2“ na skúšobnú prevádzku v termíne do
1 roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia pre uvedene stavby do skúšobnej
prevádzky v spojení s konaním o zmene stavby ,,Bezchrómová pasivácia EC2“.
K návrhu na vydanie kolaudačného stavby ,,Bezchrómová pasivácia EC2“ boli
k predloženému návrhu doložené a doručené nasledovné doklady a stanoviská dotknutých
orgánov:
- splnomocnenie č. 086/2014 zo dňa 01.04.2014,
- protokol o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 27.02.2017,
- vyhodnotenie splnenia podmienok pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku,
- zápis o priebehu a vyhodnotení skúšobnej prevádzky,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
k užívaniu stavby č. 2017/02629-03//PPL-Ba zo dňa 18.05.2017,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH
č. OU-KE-OSZP3-2017/025148-2 zo dňa 25.05.2017,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. 2017/9915, IPKE/IPKE BOZP
1/KON/2018/3591, 2018/13983, IKO-87-05-2.1/ZS-C22,23-18 zo dňa 14.11.2018,
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- súhlas Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO č. OUKE-OSZP3-2018/032726 zo dňa 25.07.2018.
V priebehu kolaudačného konania stavby ,,Bezchrómová pasivácia EC2“ boli vznesené
pripomienky a námety zo strany tohto dotknutého orgánu:
1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO vo svojom
súhlase č. OU-KE-OSZP3-2018/032726 zo dňa 25.07.2018 uviedol povinnosti, ktoré
je stavebník povinný pri užívaní stavby dodržiavať:
a) viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade s vyhláškou Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných
Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov
oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore
technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
b) dodržiavať určené emisné limity a preukazovať ich dodržiavanie v súlade
s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z.
z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v ich
okolí,
f) v súlade s § 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov oznámiť písomne každoročne do 15. februára
okresnému úradu údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia
za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku za všetky prevádzkované veľké
a stredné zdroje,
g) v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov oznamovať údaje uvedené v bode 3) do Národného emisného
informačného systému aj elektronicky,
h) každú zmenu predmetného zdroja je stavebník – prevádzkovateľ povinný
bezodkladne oznámiť okresnému úradu, ktorý posúdi, či si vyžaduje osobitný
súhlas orgánu ochrany ovzdušia.
IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do podmienky č. 2 tohto
rozhodnutia.
Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety
k vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby ,,Bezchrómová pasivácia EC2“.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého návrhu, vyjadrení
účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného kolaudačného konania stavby
,,Bezchrómová pasivácia EC2, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba je schopná
bezpečnej a nerušenej prevádzky, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
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Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú
inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice
odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia
účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych
opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť
preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:
Účastníci konania
1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Peter Petričko, Generálny manažér pre Inžinierke činnosti
USSE, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
Na vedomie:
Obec, dotknuté orgány a ostatné osoby
1. Mesto Košice, stavebný úrad, Pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostedia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01
Košice
8. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Pocínovňa, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
9. U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel, útvar ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
10. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
11.Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26
Košice
12. Mesto Košice, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
13. Mestská časť Košice – Šaca, 040 16, Košice – Šaca
14 Ing. Ján Polačok, Industry & Project Engineering s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 014
Michalovce

