SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 9328/57/2019-46641/2019/570021306/Z44

Košice 12.12.2019

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
a 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“), podľa § 3 ods. 3 písm. a)
bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ 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“)
mení a dopĺňa
integrované povolenie
vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 919-27430/2007/Haj/570021306 zo dňa 22.08.2007
v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 1872-5321/2008/Haj/570021306/Z1
zo dňa 11.02.2008,č. 5233-0575/2008Wit/570021306/Z2 zo dňa 25.06.2008, č. 522520668/2008/Haj/570021306/Z3 zo dňa 19.06.2008, č. 7142-29735/2008/Haj/570021306/Z4
zo dňa 25.09.2008, č. 8645-35891/2008/Haj/570021306/Z5 zo dňa 05.11.2008, č. 732037234/2008/Mer/570021306/Z6 zo dňa 24.11.2008, č. 461-11321/2009/Haj/570021306/Z7
zo dňa 06.04.2009, č. 3092-4751/2009/Haj/570021306/Z8 zo dňa 10.02.2009, č. 717327391/2010/Wit/570021306/Z9 zo dňa 20.09.2010, č. 4676-13486/2011/Haj/570021306/Z10
zo dňa 10.05.2011, č.. 5210-18765/2011/Hut/570021306/Z11 zo dňa30.06.2011, č. 629931034/2011/Haj/570021306/Z12 zo dňa 14.11.2011, č. 2962-8240/2013/Haj/570021306/Z14
zo dňa 25.03.2013, č. 3005-17214/2013/Haj/570021306/Z13 zo dňa 08.07.2013, č. 5341-
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27835/2013/Val,Wit/570021306/ZSP16 zo dňa 16.10.2013, č. 5288-25735/2013/Mil/
570021306/Z15 zo dňa 30.09.2013, č. 5954-35757/2013/Haj/570021306/Z17 zo dňa
14.01.2014, č. 659-2263/2014/Mer,Val/570021306/ZSP18 zo dňa 04.02.2014, č. 382814825/2014/Mer/570021306/ZSP19 zo dňa 21.05.2014, č. 5084-21200/2014/Haj/570021206/
Z20 zo dňa 30.07.2014, č. 7146-32869/2014/Haj/570021306/Z21 zo dňa 28.11.2014,
č. 1051-4070/2015/Mer,Val/570021306/ZK22 zo dňa 9.2.2015, č. 3292-3884/2016/Haj/
570021306/Z23 zo dňa 15.02.2016, č. 3350-15561/2016/Haj,Mer/570021306/Z24-SP,
č. 4003-17104/2016/Haj,Mer/570021306/Z25-SP zo dňa 07.06.2016, č. 4371-24768/2016/
Val,Mer/570021306/Z26-SP zo dňa 11.08.2016, č. 4565-19085/2016/Val/570021306/Z27
zo dňa 16.06.2016, č. 5369-26225/2016/Haj,Mer/570021306/Z28-SP zo dňa 02.09.2016,
č. 5873-33164/2016/Val,Mer/570021306/Z29-SP zo dňa 24.10.2016, 8096-5403/2017/Haj/
570021306/Z30, č. 8096-5403/2017/Haj/570021306/Z30 zo dňa 07.03.2017, č. 675-4702/
2017/Bre,Haj/570021306/Z31-SP zo dňa 13.03.2017, č. 4165-21475/2017/Haj/570021306/
Z32 zo dňa 04.07.2017, č. 4481-24243/2017/haj/570021306/Z33 zo dňa 01.08.2017,
č. 7556-38580/2017/Val/570021306/Z34 zo dňa 08.12.2017, č. 4051-16627/2018/Mer/
570021306/Z35-SP zo dňa 25.05.2018, č. 4049-16627/2018/Mer/570021306/Z36-SP zo dňa
28.05.2018, č. 5021-26096/2018/Bre/570021306/Z37-SP zo dňa 17.08.2018, č. 677033741/2018/Bre/570021306/Z38-SP zo dňa 04.10.2018, č. 7353-8544/2018/Haj/570021306/
Z39 zo dňa 13.11.2018, č. 9427-5863/2019/Haj/570021306/Z40 zo dňa 04.03.2019, č. 311812454/2019/Bre,Haj/570021306/Z41-SP zo dňa 04.04.2019, č. 4796-18965/2019/Wit,Haj/
570021306/Z42-SP zo dňa 24.05.2019 a č. 5789/57/2019/Haj-27114/2019/570021306/Z43
zo dňa 02.08.2019 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť
v prevádzke:

Koksovňa
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
okres: Košice II

prevádzkovateľovi:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
36 199 222

Predmetom zmeny integrovaného povolenia prevádzky podľa § 3 ods. 3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na prevádzku
automatizovaných meracích systémov emisií po uskutočnení projektu ,3915 BK - Upgrade
jestvujúceho merania emisií na TZL na komínoch VKB3)“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
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Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:
1) V časti Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania
prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému,
bod 1 Kontrola emisií do ovzdušia sa za podmienku č. 1.7 dopĺňa podmienka č. 1.8
s nasledovným znením:
1.8 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kalibráciu a validáciu AMS (QAL2)
v nasledujúcich prípadoch:
- po výmene analyzátora tuhých znečisťujúcich látok alebo jeho časti ktorá má vplyv
na kalibračnú funkciu, a to: žiarič, snímač a k tomu prislúchajúca elektronika
v analyzátore TZL pracujúcom na optickom princípe, sonda, snímač analyzátora TZL
pracujúceho na elektrodynamickom princípe,
- po výmene analyzátora plynných látok alebo jeho časti, ktoré majú vplyv na kalibračnú
funkciu, a to: kompletný prevodník, optická, elektronická časť,
- po výmene prietokomeru alebo jeho časti ktorá má vplyv na kalibračnú funkciu, a to:
meracia sonda prietokomeru pracujúceho na princípe merania diferenčného tlaku,
meracia sonda a k nej prislúchajúca elektronika prietokomeru pracujúceho na
ultrazvukovom princípe,
- po zmene spôsobu vyhodnocovania emisií v dôsledku zmeny legislatívy,
- po zmene princípu úpravy plynnej vzorky,
- po zmene miesta odberu plynnej vzorky, miesta merania TZL alebo prietoku,
- po aplikácií zmien noriem do roka od ich platnosti,
- po zistení neplnenia požiadavky platnosti kalibračného rozsahu, skúšky variability počas
skúšky funkčnosti AMS (AST, QAL2) uvedenom v správe z periodickej kontroly AMS,
pričom doba na odstránenie nedostatkov začína plynúť dátumom vydania správy.
- po zistení neplnenia podmienky platnosti validovaného kalibračného rozsahu spôsobené
zhoršenou spoľahlivosťou AMS, ktoré nebolo spôsobené poruchou technológii.
Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva
v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie
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 a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa
§ 3 ods. 3 písm. a) bod 2 č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe vykonaného konania podľa
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu
integrovaného povolenia pre prevádzku ,,Koksovňa“ na základe žiadosti prevádzkovateľa
U. S. Steel Košice, s. r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice zo dňa 09.10.2019.
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Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie
v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného
povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka
správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.
Prevádzkovateľ doložil správu o úplnej kontrole AMS pre blok A+B VKB3
(č.03/203/2019 zo dňa 16.9.2019) a správu o úplnej kontrole AMS pre blok C
VKB3(č.03/203/2019 zo dňa 16.9.2019).
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa
v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích
systémov emisií ,,Upgrade jestvujúceho merania emisií na TZL na komínoch VKB3“ a súhlas
na skúšobnú prevádzku meracích systémov podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013
Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5
písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány
o začatí konania listom č. 9328-38890/57/2019/Z44 zo dňa 28.10.2019 doručeným v dňoch
31.10. - 4.11.2019. IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013
Z. z. o IPKZ určil 30 dňovú lehotu na podanie vyjadrenia k prerokovávanej veci, odo dňa
doručenia upovedomenia o začatí konania.
Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena
v činnosti prevádzky IŽP Košice podľa § 11 ods. 9 a 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
V rámci integrovaného povoľovania bolo k predloženej žiadosti doručené stanovisko
Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO listom č. OU-KEOSZP3-2018/057414 zo dňa 15.11.2019 v ktorom uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny
integrovaného povolenia.
Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, IŽP Košice zistil, že
povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní
stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto
rozhodol tak, ako je uvedené 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 IŽP 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:
1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 16, Košice – Šaca
Na vedomie:
1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostedia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košic

