Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky

Oceliareň I
podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia
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Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia
A

Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1. Základné informácie
1.1
1.2
1.3

Názov prevádzkovateľa
Právna forma
Druh žiadosti

U. S. Steel Košice, s. r. o.
spol. s. r. o.
Jestvujúca prevádzka podľa zákona o IPKZ
X
Nová prevádzka podľa zákona o IPKZ
Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné
konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12

2.

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

Identifikácia spracovateľa
predkladanej žiadosti

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
www.usske.sk
Ing. Miloš Fodor
Generálny manažér pre environment - pre IPKZ
36 199 222
OKEČ 27.10, NOSE-P 104.12
vložka č. : 11711/V
Príloha č.
Ing. Peter Kolcun
(t. č. +421(0)55 673 8432,
mobil: +421(0) 917 952 459
e-mail: pkolcun@sk.uss.com
útvar GM pre environment úsek Viceprezidenta pre
inžinierske činnosti a inovácie spoločnosti U. S. Steel
Košice, s.r.o.,

Informácie o povoľovanej prevádzke
Oceliareň I
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
Kraj: Košický
Okres: Košice II.
Katastrálne územie: Železiarne
V západnej časti areálu spoločnosti U. S.
Steel Košice, s.r.o.
Divízny závod Oceliareň
Prevádzka: Oceliareň I
Bez zmeny
Bez zmeny

2.1
2.2
2.3

Názov prevádzky
Adresa prevádzky
Umiestnenie prevádzky

2.4
2.5

Počet zamestnancov
Dátum začatia a predpokladaného ukončenia
činnosti prevádzky a stavby
Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra 2. Výroba a spracovanie kovov
v danej kategórii podľa Prílohy č.1 k zákonu 2.2 Prevádzky na výrobu surového železa
alebo ocele (z prvotných alebo
č.39/2013 Z.z.- o IPKZ

2.6

2.7

2.8
2.9

druhotných
surovín)
vrátane
kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou
ako 2,5 t/hod
Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra výroba ocele väčšia ako 2,5 t/hod
v danej kategórii podľa Prílohy č.1 k zákonu
č.39/2013 Z.z.- o IPKZ
Projektovaná hodnota vyššie uvedeného
Bez zmeny
rozhodovacieho parametra
Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná
Bez zmeny
doba (hod.)
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2.10

Zoznam vykonávaných činností podľa Prílohy
č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 Z.z.

2.11

Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia
podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.

2.12

Trieda skládky odpadov

3.
3.1
3.2

4.
4.1

4.2

4.3

R4 – Recyklácia alebo spätné získavanie
kovov a kovových zlúčenín
R13 – Skladovanie odpadov pre použitím
niektorej z činností R1 až R12
2.3.1. Výroba ocele (konvertory)
s projektovanou výrobnou kapacitou viac
ako 2,5 t/h
Nevzťahuje sa

Ďalšie informácie o prevádzke
Hodnotenie vplyvu prevádzky na
životné prostredie
Cezhraničné vplyvy

Nie
Práve prebieha
Nie
X Áno

X

Áno
Príloha č.
Odkaz na opis
ďalej v žiadosti

Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia
Názov prevádzky
podľa platného
integrovaného
povolenia
Číslo
platného
integrovaného
povolenia

Oceliareň I

Hodnotenie
vplyvov na ŽP
zmenou
zariadenia

Nie

č. 3545-9587/2007/Haj/570021206, zo dňa 29. 03. 2007 zmenené
následnými vydanými rozhodnutiami:
- 4736-32233/2007/Haj/570021206/Z1, zo dňa 09.11. 2007
- 6131-26182/2008/Kov/570021206/Z2, zo dňa 11.08. 2008
- 7748-30499/2008/M il/570021206/Z3, zo dňa 22.09. 2008
- 6779-37158/2008/Haj/570021206/Z4, zo dňa 14.11. 2008
- 5337-11744/2010/Haj/570021206/Z5, zo dňa 20.04. 2010
- 7855-29592/2010/Mil/570021206/Z6, zo dňa 18.10. 2010
- 820-10456/2012/Mer,Haj/570021206/Z7, zo dňa 16.04. 2012
- 9459-6953/2012/Pal/570021206/Z8, zo dňa 07. 03. 2012
- 2458-8894/2013/Hut/570021206/Z9, zo dňa 03.04. 2013
- 4962-35774/2013/Haj/570021306/ZZ10, zo dňa 14. 01. 2014
- 7424-33739/2013/Mer,Haj/570021206/ZK11, zo dňa 09.12. 2013
- 2113-311758/2014/Haj/570021306/ZZ12, zo dňa 14.04. 2014
- 4338-19040/2014/Haj/570021206/Z13, zo dňa 04.07. 2014
- 5081-21198/2014/Haj/570021206/Z14, zo dňa 27.09. 2014
- 2798-12349/2015/Haj/570021206/Z15, zo dňa 04.05. 2015
- 6765-33411/2015/Mer,Pal/570021206/Z16-SP, zo dňa 03.12.2015,
- 7741-35475/2015/Haj/570021206/Z17, zo dňa 03.12.2015,
- 3717-13776/2016/Haj/570021206/Z18, zo dňa 10.05.2016
- 4595-13761/570/2016/Pal/570021206/Z18-PK, zo dňa 27.4.2016
- 7377-36717/57/2016/Bre/570021206/Z20, zo dňa 28.11.2016
- 1521-2835/2017/Mil/570021206/Z19, zo dňa 22.5.2017
- 4634-19127/2018/Haj/570021206/Z21, zo dňa 21.6.2018
- 4284-19712/2018/Mer/570021206/KR-Z16, zo dňa 26.6.20108
- 6926-31236/2018/Ber/570021206/Z22, zo dňa 18.9.2018
- 7102/57/2019/Val-29148/2019/570021206/Z23, zo dňa 19.8.2019
- 5522/57/2020-21433/2020/Wit,Hut/570021206/Z24-SP, z 16.7.2020

Práve prebieha

X

Áno
Príloha č.
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4.4

Zdôvodnenie
žiadosti o zmenu
integrovaného
povolenia

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:
1) Zložiek ŽP:
- v oblasti ochrany ovzdušia
• konanie o udelenie súhlasu na vydanie a zmenu súboru technickoprevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa
§ 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ,
• konanie na konkretizáciu podmienok uplatňovania technických
požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania veľkého
stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia § 3 ods. 3 písm. a) bod 16
zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ
- v oblasti povrchových a podzemných vôd
• konanie o udelenie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné
povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav
povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4
zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ,
2) Vydanie zmeny v podmienkach povolenia prevádzky:
Návrh zmien v rámci upresnenia a doplnenia údajov pre špecifikované
podmienky prevádzkovania na predmetnej prevádzke, ako aj návrh zmien
súvisiacich so zmenou legislatívy.

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:
Predmetom podanej žiadosti je splnenie podmienok, ktoré určuje zákon č. 39/2013 Z.z. o IPKZ
pre požadovanú zmenu v činnosti prevádzky Oceliareň I spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o..
Týmto podaním v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ, žiadame:
1) v zmysle písm. a) bod 4 a bod 16 v oblasti ochrany ovzdušia
-

o udelenie súhlasu na vydanie a zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov
a technicko-organizačných opatrení,

-

na konkretizáciu podmienok uplatňovania technických požiadaviek a všeobecných
podmienok prevádzkovania veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

2) v zmysle písm. b) bod 4 v oblasti povrchových a podzemných vôd
-

o udelenie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona,
ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd

3) ďalej v žiadosti predkladáme návrh zmien súvisiacich s aktuálnou zmenou legislatívy.
Ostatné povinné údaje žiadosti sú bez zmeny.
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M

Návrh podmienok povolenia

Požadované zmeny sa týkajú:
IP č. 3545-9587/2007/Haj/570021206, zo dňa 29.03.2007 zmenené a doplnené následnými vydanými
rozhodnutiami.

I. Údaje o prevádzke
A.

Zaradenie prevádzky

P. č.

Mesiac a rok
realizácie

Opis podmienky
Bez zmeny

B.

Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

bod č. 4 Skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami
Žiadame o úpravu zoznamu v Tab. č.1
Miesto
skladovania a
zaobchádzania
so znečisťujúcimi
látkami
Manipulačná
plocha
plynočistiareň
kyslíkových
konvertorov OC1
Hydraulická
stanica – odsírenie
surového železa
OC1

Znečisťujúca
látka

Skladovacia
kapacita

oleje
plastické
mazivo
odpadové oleje

2 x 0,2 m

3

3

0,2 m

3

2 x 0,2 m

Typ nádrže

Zabezpečenie ochrany
životného prostredia

(sudy, resp.
menšie
prepravné
obaly)

izolovaná betónová podlaha s
ochranným náterom (Sikafloor
Multicryl) a sudy uložené na
stojanoch so záchytnými vaňami
3

hydraulický olej

3

3m

oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná

o objeme 5 x 0,2 m
izolovaná betónová podlaha s
čadičovou dlažbou s
cementovým lôžkom,
vyspádovaným do zbernej

oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná

nádrže o objeme 3 m
izolovaná (náter FAROX01)
betónová podlaha vyspadovaná
do zberného žľabu a zberných
nádrží o objeme 2 x 3,3 2,1

3

Olejová pivnica
ZPO2

prevodové a
hydraulické
oleje

3

3

1,6 m , 2 m ,
3

0,16 m ,
3

3

4 m , 6,3 m
odpadové oleje
mazací tuk

3

6,3 m

3

2 x 0,125 m ,
3

0,63 m
Sklad PHM

nafta motorová,
olej

3

4 x 0, 2 m

oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná
oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná
sudy,
bandasky

3

a 4,6 m s prečerpávaním do 25
3

m nádrže

uložené v typizovanom
kontajneri TYP 155.36 pre 4
sudy so záchytnou vaňou o
objeme 0,2 0,374 m
izolovaná (náter FAROX01)
betónová podlaha s havarijnou
3

Stáčacia stanica
olejov a tukov
ZPO2

oleje, plastické
mazivo

pôvodné obaly

3

6x5m,
3

3 x 0,63 m

3

nádržou o objeme 184 m

Odôvodnenie:
Dôvodom zmeny je aktualizácia uvedených nádrží a zrušenie Manipulačnej plochy na PLČ KOC1.
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II.

Podmienky povolenia

A.

Podmienky prevádzkovania

bod č. 4. – žiadame o zmenu údajov v texte uvedeného bodu.
- TPPaTOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia
„Odsírovanie surového železa na Oceliarni 1“ ev.č. HPOVZ/BN/0012
- TPPaTOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia
„Vákuovacia stanica na prevádzke KK OC1“ ev.č. HPOVZ/BN/0014 vypracovanými podľa
všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia.
Odôvodnenie:
Dôvodom zmeny je aktualizácia uvedeného predpisu na ochranu ovzdušia súvisiaca so zapracovaním
záverov kontroly SIŽP a so zmenou na zdroji z dôvodu realizácie investičnej výstavby.

B.
P. č.

Emisné limity
Opis podmienky

Mesiac a rok
realizácie

Bez zmeny

C.
P. č.

Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník
Opis podmienky

Mesiac a rok
realizácie

Bez zmeny

D.
P. č.

Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov
Opis podmienky

Mesiac a rok
realizácie

Bez zmeny

E.
P. č.

Podmienky hospodárenia s energiami
Opis podmienky

Mesiac a rok
realizácie

Bez zmeny

F.
P. č.

Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárie
a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky
Opis podmienky

Mesiac a rok
realizácie

Bez zmeny

G.
P. č.

Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu
znečisťovania
Opis opatrenia

Mesiac a rok
realizácie

Bez zmeny

H.
P. č.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky
Opis opatrenia
Bez zmeny

Mesiac a rok
realizácie
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I.

Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať
a poskytovať do informačného systému

Návrh uvedených zmien
Kapitola I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba
evidovať a poskytovať do informačného systému, bod 1. Kontrola emisií do ovzdušia za podmienku
č.1.6 žiadame doplniť podmienku č.1.7 s nasledovným znením:
1.7 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
a k nej prislúchajúca elektronika prietokomeru pracujúca 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 aplikácii 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.
Odôvodnenie
Dôvodom zmeny je upresnenie požiadavky vykonávania zmien vyhodnocovania AMS pre Sekundárne
odprášenie OC1 v zmysle legislatívnych požiadaviek a platných STN a upresnenie požiadaviek výkonu
QAL2.
Kapitola II. Podmienky povolenia - časť I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania
prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému v podmienke č.6.3
– žiadame o zmenu uvedenej podmienky v súvislosti so zmenenou povinnosťou oznamovania údajov do
národného registra znečisťovania.
Návrh uvedených zmien
Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s §26 ods. 1
písm. d) zákona č.39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. mája
nasledujúceho kalendárneho roka v termíne stanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ďalej v podmienke č. 6.6 - žiadame o zrušenie uvedenej podmienky.
6.6 Prevádzkovateľ je povinný viesť Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov v rozsahu
ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a zaslať ho na
príslušný okresný úrad životného prostredia a na IŽP Košice do 28. februára nasledujúceho kalendárneho
roka.
Odôvodnenie
Uvedené zmeny žiadame na základe zmien legislatívnych požiadaviek.
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Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti
v prevádzke

J.
P. č.

Opis opatrenia

Mesiac a rok
realizácie

Bez zmeny

Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke

K.
P. č.

Opis opatrenia

Mesiac a rok
realizácie

Bez zmeny

Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi,
prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová
prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

N

P. č.

Zoznam účastníkov konania

2.

Ing. Miloš Fodor, Generálny manažér pre environment - úsek Viceprezidenta pre inžinierske
činnosti a inovácie spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice
Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

3.

Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 15 Košice

1.
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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)

Dátum: 15.2.2021

Vypísať meno podpisujúceho:

Ing. Miloš Fodor

Pozícia v organizácii:

Generálny manažér pre environment

Pečiatka alebo pečať podniku:

P

Prílohy k žiadosti:
– _Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na
zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia pre Odsírovanie
surového železa na Oceliarni 1
č. HPOVZ/BN/0012 - (4 x)
- STPPaTOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia pre
Vákuovaciu stanicu na prevádzke KK OC1, DZ Oceliareň
č. HPOVZ/BN/0014 - (4 x)
- 1 x CD (list, žiadosť a uvedené STPP v el. forme)

