SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 7511-35976/2019/Haj/570020304/Z38

Košice 04.10.2019

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,
§ 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 4 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
integrované povolenie
vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 zo dňa 28.07.2005
v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 3465/510-OIPK/2006-Ko/
570020304/Z1 zo dňa 10.11.2006, č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2 zo dňa 19.02.2007,
č. 1168-17055/2007/Kov/570020304/Z3 zo dňa 15.09.2007, č. 7060-30877/2007/Kov/
570020304/Z4 zo dňa 26.09.2007, č. 8259-37941/2007/Kov/570020304/Z5 zo dňa
21.11.2007, č. 4173-18198/2008/Wit/570020304/Z6 zo dňa 16.05.2008, č. 8336-37640/2008/
Kov/570020304/Z7 zo dňa 13.11.2008, č. 6810-27989/2010/Hut/570020304/Z8 zo dňa
29.09.2010, č. 5440-19092/2011/Haj/570020304/Z9 zo dňa 25.07.2011, č. 5039-24763/2013/
Ber/570020304/Z11 zo dňa 20.09.2013, č. 4638-23445/2015/Haj,Mer/570020304/Z12-SP
zo dňa 18.08.2015, č. 4037-23061/2015/Ber,Wit/570020304/Z13-SP zo dňa 19.08.2015,
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č. 4815-19882/2015/Haj570020304/Z14 zo dňa 08.07.2015, č. 6012-28043/2015/Mer,Pal/
570020304/Z15-SP zo dňa 02.10.2015, č. 6007-27847/2015/Wit,Ber/570020304/Z16-SP
zo dňa 02.10.2015, č. 6008-27848/2015/Wit,Haj/570020304/Z17-SP zo dňa 02.10.2015,
č. 6009-27849/2015/Wit,Haj/570020304/Z18-SP zo dňa 02.10.2015, č. 6307-33326/2015/
Mer,Haj/570020304/Z19-SP zo dňa 25.11.2015, č. 7096-6593/2016/Haj/570020304/Z21
zo dňa 01.03.2016, č. 7182-6765/2016/Haj,Mer/570020304/Z20-SP zo dňa 08.03.2016,
č. 4093-18567/2016/Haj,Mer/570020304/Z22-SP zo dňa 20.06.2016, č. 5883-30429/57/2016/
Haj,Wit/570020304/Z23-SP zo dňa 04.10.2016, č. 5011-26741/2017/Mer/570020304/Z24-SP
zo dňa 23.08.2017, č. 6373-29331/2017/Haj/570020304/Z25-SP zo dňa 22.09.2017, č. 632228663/2017/Val/570020304/Z26-SP zo dňa 20.09.2017, č. 6323-29285/2017/Val/570020304/
Z27-SP zo dňa 21.09.2017, č. 6776-31895/2017/Mer/570020304/Z28-SP zo dňa 07.11.2017,
č. 8560-41681/2017/Ant/570260304/Z29-SP zo dňa 22.01.2018, č. 2504-6303/2018/Haj/
570020304/Z30-SP zo dňa 28.02.2018, č. 5215-27272/2018/Ber/570020304/Z31 zo dňa
10.08.2018, č. 8630-43553/2018/Bre/570020304/Z32-SP zo dňa 10.12.2018 č. 3355-15033/
2019/Ber/570020304/Z34 zo dňa 29.04.2019, č. 3292-15964/2019/Haj/570020304/Z33
zo dňa 02.05.2019, č. 3291-17141/2019/Haj/570020304/Z35 zo dňa 13.05.2019, č. 589325769/2019/Haj/570020304/Z36 zo dňa 12.07.2019 a č. 7185-32051/2019/Haj/570020304/
Z37 zo dňa 04.09.2019 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť
v prevádzke:

„Príprava výroby“
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 podľa § 3 ods. 3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na vydanie zmeny
súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení
na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia ,,Rudný most
pre VP3“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení nasledovne:
1)

V časti „II. Záväzné podmienky, 1.3 Technicko-prevádzkové podmienky“ sa ruší
pôvodné znenie podmienky č. 1.3.2 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

1.3.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo
môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok
do ovzdušia, iba v súlade:
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- so súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení
na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania (ďalej len
„súbor TPP a TOO“), vypracovanými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu
ochrany ovzdušia a schválenými príslušným orgánom štátnej správy ochrany
ovzdušia,
- so súbormi TPP a TOO Rudný most č. 1, evidenčné číslo: HPOVZ/BL/0023
schválenými rozhodnutím IŽP Košice č. 7185-32051/2019/Haj/570020304/Z37 zo dňa
04.09.2019,
- so súbormi TPP a TOO Presýpacia stanica Aglomerácie, evidenčné číslo:
HPOVZ/BL/0024 schválenými rozhodnutím IŽP Košice č. 7185-32051/2019/Haj/
570020304/Z37 zo dňa 04.09.2019,
- so súbormi TPP a TOO Triediareň rúd a peliet, evidenčné číslo: HPOVZ/BL/0020
schválenými rozhodnutím IŽP Košice č. 7185-32051/2019/Haj/570020304/Z37
zo dňa 04.09.2019
- so súborom TPP a TOO Rudný most č. 2, evidenčné číslo: HP-OVZ-VP-11/07
schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 8259-37941/2007/Kov/570020304/Z5 zo dňa
21.11.2007,
- so súborom TPP a TOO Rudný most č. 3, evidenčné číslo: HPOVZ/BL/0025
schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 7511-35976/2019/Haj/570020304/Z38 zo dňa
04.10.2019,
- so súborom TPP a TOO Mlynica koksu a prísad ev. č. HPOVZ/BL/0012 schváleným
rozhodnutím IŽP Košice č. 3292-15964/2019/Haj/570020304/Z33 zo dňa 02.05.2019
- so súborom TPP a TOO Rozmrazovňa Rudisko ev. č. HPOVZ/BL/0011 schváleným
rozhodnutím IŽP Košice č. 4815-19882/2015/570020304/Haj/Z14 zo dňa 08.07.2015,
- so súborom TPP a TOO Spekáreň - Odprášenie koncov spekacích pásov SP3 a SP4
ev. č. HPOVZ/BL/0009 schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 3355-15033/2019/
Ber/570020304/Z34 zo dňa 29.04.2019,
- so súborom TPP a TOO Spekáreň - Odprášenie koncov spekacích pásov SP1 a SP2
ev. č. HPOVZ/BL/0021 schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 3291-17141/2019/
Haj/570020304/Z35 zo dňa 13.05.2019,
- so súborom TPP a TOO Aglomerácia – Spekací pás č. 4 s EO č. 4 a LF č.4
ev. č. HPOVZ/BL/0022 schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 5893-25769/2019/
Haj/570020304/Z36 zo dňa 12.07.2019,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby,
s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.
Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva
v platnosti v plnom rozsahu.
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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, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania
vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím
č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 zo dňa 28.07.2005 v znení neskorších zmien,
pre prevádzku „Príprava výroby“ na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice,
s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, doručenej na IŽP Košice dňa 23.07.2019.
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.
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa
v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technickoprevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany
ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia ,,Rudný most pre VP3“, podľa § 3 ods.
3 písm. a) bod 4 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. 7511/57/2019-28145/2019/Z38 zo dňa 31.07.2019 doručeným
elektronicky v dňoch 05. - 06.08.2019.
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 a doložené
stanovisko Mestskej časti Košice – Šaca, č. 706/2019/PRED/Iž zo dňa 07.08.2019, v ktorom
uviedla, že nemá námietky k predmetnej zmene integrovaného povolenia.

strana 5 k rozhodnutiu č. 7511-35976/2019/Haj/570020304/Z38

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia
účastníka konania a dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného
povolenia prevádzky nezhorší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

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:
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:
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostedia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice

