SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 385-4438/2019/Wit/570020504/Z11-ODS

Košice 18.02.2019

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 (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ”) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ a podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona 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“)
dopĺňa
integrované povolenie
vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 331/32-OIPK/2005-Ha/570410504 zo dňa 25.07.2005
v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 1309/193-OIPK/2006-Ha/
570020504/PZ1 zo dňa 30.05.2006, č. 2873/406-OIPK/2006-Ha/570020504/Z2 zo dňa
12.12.2006, č. 3428-13468/2007/Wit/570020504/Z3 zo dňa 23.04.2007, č. 5421962/2008/Wit/570020504/Z4 zo dňa 31.01.2008, č. 4922-15486/2008/Haj/570020504/Z5
zo dňa 06.05.2008, č. 7368-30455/ 2008/Haj/570020504/Z6 zo dňa 29.09.2008, č. 736830455/2008/Haj/570020504/Z6 zo dňa 29.09.2011, č. 9804-1338/2011/Haj/570020404/Z7
zo dňa 04.02.2011, č. 6884-34302/2013/Val/570020504/Z8 zo dňa 12.12.2013, č. 276319919/2017/Haj/570020504/Z9 zo dňa 19.06.2017 a č. 7029-35259/2017/Haj/570410504/Z10
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zo dňa 14.11.2017 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť
v prevádzke:
Dynamolinky
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 činností prevádzky je podľa § 3 ods. 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ povolenie odstránenia stavby ,,RaM Dynamoliniek – demontáže
a búracie práce“podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje odstránenie stavby
,,RaM Dynamoliniek – demontáže a búracie práce“
umiestnenej na pozemku a v stavbe - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 53/40 (1118),
v katastrálnom území Železiarne, ktorá je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 753
vydaného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 05.12.2018, vo vlastníctve
spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199
222 (ďalej len „stavebník “)
stavebníkovi:
Obchodné meno:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Sídlo:
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
IČO:
36 199 222
Podmienky pre odstránenie stavby:
1. Stavba bude odstránená do 31.12.2019 podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej
autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jánom Petržalom, č. osvedčenia 0102*A*21,4 a č. 0102*A*3-1 Ing. Jánom Semančákom, č. osvedčenia 0103*A*3-1 v novembri
2018, arch. č. 762.2.
2. Stavba bude odstraňovaná dodávateľsky, oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou,
ktorej názov a sídlo je potrebné písomne oznámiť na IŽP Košice najneskôr do 15 dní po
ukončení výberového konania.
3. Pred začatím búracích prác je potrebné odpojiť stavbu od inžinierskych sietí.
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4. Práce spojené s odstránením stavby nesmú byť vykonávané výbušninami.
5.

Pri vykonávaní búracích prác je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa
bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

6. Počas vykonávania odstraňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil
škodu
na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri
uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.
7. Búracie práce vykoná stavebník na vlastné náklady.
8.

V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný
postupovať v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore rozvoji verejného
zdravia
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
v znení
neskorších
predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.

9.

Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri odstraňovaní stavby
nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“)
a za dodržania podmienok Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie,
ŠSOH vo svojom vyjadrení č. OU-KE-OSZP3-2018/053757-2 zo dňa 27.12.2018:
zakazuje sa podľa § 13 písm. a),b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na
inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako
v súlade s týmto zákonom,
držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady
len osobe oprávnene nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia
§ 77 zákona o odpadoch,
stavebný odpad využiteľný akom zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo
spracovateľom týchto odpadov,
nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných
odpadov,
iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,
stavebník doloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu
realizácie odstránenia stavby povoľujúcemu orgánu do 10 dní od ukončenia prác.

a)

b)

c)
d)
e)
f)

10. Pri odstraňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavbe, dodržiavať príslušné
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ustanovenia § 43d a § 43e stavebného zákona, ktoré upravujú základné a všeobecné
technické požiadavky na výstavbu.
11. S prácami na odstránení stavby možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania o odstránení stavby ,,RaM Dynamoliniek –
demontáže a búracie práce“:
Účastníci konania nepodali žiadne námietky ani pripomienky proti odstráneniu stavby
,,RaM Dynamoliniek – demontáže a búracie práce“.
Integrované povolenie 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, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.
a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods.. 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona, na základe konania
vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je povolenie pre
odstránenie stavby ,,RaM Dynamoliniek – demontáže a búracie práce“, na základe žiadosti
prevádzkovateľa - stavebníka U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54
Košice, IČO: 36 199 222 doručenej IŽP Košice dňa 06.12.2018.
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.
Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 4
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ povolenie odstránenia stavby ,,RaM Dynamoliniek –
demontáže a búracie práce“ podľa § 3 ods. 4 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 poplatok nevybral.
Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia
predložil nasledovné doklady:
a) čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 753 zo dňa 05.12.2018,
c) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 05.12.2018,
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d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.
Stavba ,,RaM Dynamoliniek – demontáže a búracie práce“ je umiestnená na pozemku
a v stavbe - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 53/40 (1118), v katastrálnom území Železiarne
vo vlastníctve stavebníka.
IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, mesto Košice
a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 9711-46440/2018/Wit/Z11-ODS zo dňa
16.01.2019, doručenými dňa 17.01.2019 a dňa 18.01.2019. IŽP Košice určil lehotu
na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. IŽP Košice na základe posúdenia
predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky
podľa § 11 ods. 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania.
V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj konanie o odstránení stavby
,,RaM Dynamoliniek – demontáže a búracie práce“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej
dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov
konania a dotknutých orgánov:
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OUKE-OSZP3-2018/053757-2 zo dňa 27.12.2018,
- Mesto Košice, stanovisko č. MK/A/2019/07896 zo dňa 31.01.2019,
- Mestská časť Košice – Šaca, stanovisko č. 90/2019/PRED/Iž zo dňa 22.01.2019.
K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj konanie o odstránení
,,RaM Dynamoliniek – demontáže a búracie práce“ boli dotknutým orgánom vznesené
nasledovné pripomienky a námety:
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH vo svojom vyjadrení
č. OU-KE-OSZP3-2018/053757-2 zo dňa 27.12.2018 uviedol, že k vydaniu povolenia
o odstránení stavby nemá námietky za dodržania uvedených podmienok:
a) zakazuje sa podľa § 13 písm. a),b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom
mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade
s týmto zákonom,
b) držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len
osobe oprávnene nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona
o odpadoch,
c) stavebný odpad využiteľný akom zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo
spracovateľom týchto odpadov,
d) nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných
odpadov,
e) iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,
f) stavebník doloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie
odstránenia stavby povoľujúcemu orgánu do 10 dní od ukončenia prác.
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IŽP Košice pripomienky a námety uvedené v bodoch a) až f) dotknutého orgánu
zapracoval do podmienky č. 9 časť I. tohto rozhodnutia.
Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania,
ktorého súčasťou je aj konanie o odstránení stavby ,,RaM Dynamoliniek – demontáže a búracie
práce“nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie o odstránení stavby ,,RaM Dynamoliniek – demontáže
a búracie práce“.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení
účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného
povolenia prevádzky neovplyvní 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., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Ing. Igor Bazár riaditeľ pre riadenie projektov a realizáciu stavieb
2. U. S. Steel Košice, s r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Ing. Miloš Fodor generálny manažér pre enviroment
3. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
4. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice
Na vedomie:
1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice

