Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia prevádzky:

Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli
U. S. Steel Košice, s.r.o.
podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia

Máj 2021
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A. Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
1. Základné informácie
1.1
1.2
1.3

Názov prevádzkovateľa
Právna forma
Druh žiadosti

1.4
1.5

Adresa sídla prevádzkovateľa
Poštová adresa (pokiaľ sa líši
od vyššie uvedenej)
www adresa
Štatutárny zástupca,
funkcia v spoločnosti

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12

U. S. Steel Košice, s.r.o.
s.r.o.
Jestvujúca prevádzka podľa zákona o IPKZ
Nová prevádzka podľa zákona o IPKZ
Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie
po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
-

X
-

www.usske.sk
Ing. Miloš Fodor - Generálny manažér pre environment

IČO
Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
Výpis z obchodného registra
alebo z inej evidencie
Splnomocnená kontaktná osoba

36 199 222
OKEČ: 90001, NOSE-P: 109.06
vložka č.:
Príloha č.
11711/V
Ing. Olívia Melegová, t. č. 055/673 4857, 0917 097 872
e-mail : omelegova@sk.uss.com

Identifikácia spracovateľa
predkladanej žiadosti

U. S. Steel Košice, s. r. o., útvar GM pre environment,

2. Informácie o povoľovanej prevádzke
2.1

Názov prevádzky

Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel
Košice, s.r.o.

2.2

Adresa prevádzky

2.3

Umiestnenie prevádzky

2.4

Počet zamestnancov

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Kraj: Košický kraj
Okres: Košice II.
Katastrálne územie: Železiarne
Skládka sa nachádza na území haldového hospodárstva USSK juhovýchodná časť
Na základe zmluvného vzťahu počas prevádzkovania skládky.

2.5

Dátum začatia a predpokladaného ukončenia
činnosti prevádzky

Začiatok prevádzky: 10/2010
Ukončenie prevádzky: do naplnenia kapacity

Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá
podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
2.7 Hodnota príslušného rozhodovacieho
parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1
zákona o IPKZ)
2.8 Projektovaná hodnota vyššie uvedeného
rozhodovacieho parametra
2.9 Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba
(hod.)
2.10 Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy
č. 2 k zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
2.6

5.4. Skládky odpadov
Skládka odpadov s príjmom viac ako 10 ton odpadov za deň a s
celkovou kapacitou väčšou ako 25 000 ton odpadov
Kapacita skládky 569 100 m3
Prevádzkovaná kapacita: 569 100 m3
D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka
odpadov)

2.11 Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia
podľa zákona vyhlášky MŽP SR č. 410/2012
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší
2.12 Trieda skládky odpadov
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malý zdroj znečistenia ovzdušia (ZZO) v zmysle bodu 6.99
Ostatné priemyselné technológie

Skládka odpadov na nebezpečný odpad

3. Ďalšie informácie o prevádzke
3.
1
3.2

Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné
prostredie
Cezhraničné vplyvy

Nie
Práve prebieha
Nie
X Áno

X Áno
Príloha č.
Odkaz na opis ďalej
v žiadosti

4. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky – bez zmeny
5. Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia
5.1

5.2

5.3

5.4

Názov prevádzky podľa
platného integrovaného
povolenia
Číslo platného
integrovaného povolenia

Hodnotenie vplyvov na
životné prostredie zmenou
zariadenia
Zdôvodnenie žiadosti
o zmenu integrovaného
povolenia

Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o.
4733-15215/2010/Mil,Mer/570021710, zo dňa 28.5.2010, zmenené následnými
vydanými rozhodnutiami:
- 8723-33075/2010/Mil/570021710/Z1, zo dňa 15.11.2010
- 4120-13841/2011/Mil,Mer/570021710/Z2, zo dňa 12.05.2011
- 5789-21098/2011/Mil/570021710/Z3, zo dňa 20.07.2011
- 5722-29373/2013/Mil/570021710/Z4, zo dňa 04.11.2013
- 512-8788/2014/Mil/570021710/Z5, zo dňa 21.03.2014
- 1055-5839/2016/Mer,Mil/570021710/Z6-KR, zo dňa 07.03.2016
- 1131-5405/2017/Ned,Val/570021710/Z7, zo dňa 02.03.2017
- 5637-24995/2017/Ant/570021710/Z8, zo dňa 07.08.2017
- 10039/57/2019-2545/2020/570021005/Z9, zo dňa 30.01.2020
- 9035/57/2020-42716/2020/570021710/Z10, zo dňa 11.12.2020
Nie
Áno
Práve prebieha
Príloha č.
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:
v oblasti odpadov
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku prevádzky na
zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona NR SR č.
39/2013 Z. z. o IPKZ.
Z dôvodu udelenia predĺženia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov, doplnenia zavážacieho plánu skládky odpadov (Príloha
č. 5 a 6 prevádzkového poriadku PRP/AE/0006) a organizačných zmien žiadame o
vydanie zmeny prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie „Nová
skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o.“ v časti III.
Podmienky Povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové
podmienky, bod 4.1. S prevádzkovým poriadkom bol zároveň aktualizovaný aj
Technologický reglement (TR/AE/0001). Z dôvodu zjednotenia povinností
prevádzkovateľa skládky požadujeme úpravu dátumu vydania zmeny
prevádzkového poriadku aj v časti III. Podmienky Povolenia, F. Opatrenia na
predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia
týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, bod 1.
Z dôvodu zmeny legislatívy žiadame aktualizáciu znenia bodov, resp. zrušenie
bodov v časti II. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, bod 3; v časti III.
Podmienky Povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, bod 1.12b, 1.12c, 1.12d,

Strana 4 z 8
1.14, 1.15, 2.1, 3.4; v časti D. Opatrenia na minimalizáciu, zhodnotenie a
zneškodnenie odpadov z vlastnej činnosti, v bode 1 a 9; v časti I. Požiadavky na
spôsob a metódy monitorovania prevádzky, bod 5.1, 11.1 a bod 11.6.

L

Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K)
všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

P. č. Zhrnutie
1. Identifikácia žiadateľa :
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
2.
Zdôvodnenie žiadosti :
- predmetom podania žiadosti o zmenu IP pre prevádzku „Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel
Košice, s.r.o.“ podľa zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je :
v oblasti odpadov
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku prevádzky na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3
písm. c) bod 4 zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Z dôvodu udelenia predĺženia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, doplnenia
zavážacieho plánu skládky odpadov (Príloha č. 5 a 6 prevádzkového poriadku PRP/AE/0006) a organizačných
zmien žiadame o vydanie zmeny prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie „Nová skládka
nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o.“ v časti III. Podmienky Povolenia, A. Podmienky
prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky, bod 4.1. S prevádzkovým poriadkom bol zároveň
aktualizovaný aj Technologický reglement (TR/AE/0001). Z dôvodu zjednotenia povinností prevádzkovateľa
skládky požadujeme úpravu dátumu vydania zmeny prevádzkového poriadku aj v časti III. Podmienky Povolenia,
F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií
odlišných od podmienok bežnej prevádzky, bod 1.
Z dôvodu zmeny legislatívy žiadame aktualizáciu znenia bodov, resp. zrušenie bodov v časti II. Údaje o prevádzke,
A. Zaradenie prevádzky, bod 3; v časti III. Podmienky Povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, bod 1.12b, 1.12c,
1.12d, 1.14, 1.15, 2.1, 3.4; v časti D. Opatrenia na minimalizáciu, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov z vlastnej
činnosti, v bode 1 a 9; v časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky, bod 5.1, 11.1 a bod 11.6.

M

Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody
a pôdy v prevádzke – bez zmeny

2.

Určenie emisných limitov – bez zmeny

3.

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník – bez
zmeny
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4.

Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo
zneškodnenie

Z dôvodu zmeny legislatívy a to nahradením vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.
z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov navrhujeme upraviť znenie v časti III. Podmienky
povolenia, D. Opatrenia na minimalizáciu, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov z vlastnej
činnosti, v bode 1, nasledovne:
1. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s vyprodukovanými
nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 284/2001 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg
odpadov“), uvedenými v prílohe č. 3 integrovaného povolenia, ktoré spočíva v ich triedení,
zhromažďovaní a dočasnom skladovaní max. 1 rok na určených miestach v prevádzke tak, ako
je uvedené v bode B.20 časť II. integrovaného povolenia, vrátane ich prepravy v územnom
obvode Okresného Obvodného úradu životného prostredia Košice – mesto.
Z dôvodu zmeny legislatívy a to nahradením zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov novým NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov navrhujeme upraviť znenie časti III. Podmienky povolenia,
v časti A. podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre zneškodňované odpady a používané
média a energie, v bode 3.4 a v časti D. Opatrenia na minimalizáciu, zhodnotenie a
zneškodnenie odpadov z vlastnej činnosti, v bode 9, nasledovne:
3.4 Prevádzkovateľ nesmie vykonávať skládkovanie:
- kvapalných odpadov,
- odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce,
vysoko horľavé alebo horľavé,
- infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,
- opotrebovaných pneumatík a drvených opotrebovaných pneumatík, okrem pneumatík,
ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov,
pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm,
- odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa
prílohy č. 5 k zákonu č. 79/2015 223/2001 Z. z. o odpadoch.

9. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti
ustanovené v § 26 20 zákona č. 79/2015 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu o
prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a
podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listov
nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového
hospodárstva.

5.

Podmienky hospodárenia s energiami – bez zmeny

6.

Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov – bez zmeny

7.

Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu
znečisťovania – bez zmeny

8.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky
– bez zmeny
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9.

Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať
a poskytovať do informačného systému

Z dôvodu zmeny legislatívy a to nahradením vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní
odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti vyhláškou MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o
skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti a upresnenia povinnosti
prevádzkovateľa skládky navrhujeme upraviť znenie časti II. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie
prevádzky, bod 3 a v časti III. Podmienky Povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, bod
1.12b, 2.1, nasledovne:
3. Zaradenie skládky odpadov:
Prevádzka je zaradená podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 372/2015 Z. z. o skládkovaní
odpadov a o dočasnom uskladnení kovovej ortuti (ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 382/2018
372/2015 Z. z.“) do triedy: skládky odpadov na nebezpečný odpad.
1.12b Ročná výška ÚFR sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 5 k vyhláške MŽP
SR č. 382/2018 372/2015 Z. z..
2.1 Prevádzkovateľ je oprávnený do prevádzky skládky odpadov prevziať odpad, len ak sa
zároveň s každou dodávkou odpadu predloží:
- doklad o množstve a druhu dodaného odpadu; v prípade dodávky odpadov od
externých dodávateľov nebezpečných odpadov aj sprievodný list a identifikačný list
nebezpečného odpadu,
- v zmysle bude 9 prevádzkového poriadku PRP/AE/0006 protokol z analytickej
kontroly odpadu podľa § 6 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 372/2015 Z. z.
Na základe platného znenia zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podľa § 24 ods. 4 a 5 navrhujeme upraviť znenie v časti III. Podmienky
povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, bod 1.12c a 1.12d, nakoľko sú prostriedky ÚFR
vedené na osobitnom účte ministerstva v Štátnej pokladnici, a to z pôvodného znenia:
„1.12c Prostriedky ÚFR sa vedú na osobitnom účte alebo osobitných účtoch prevádzkovateľa
skládky odpadov. Prevádzkovateľ skládky odpadov je pred odvedením prvej splátky ÚFR
povinný zabezpečiť vytvorenie osobitného účtu alebo osobitných účtov, ktoré sú viazané v
prospech ministerstva v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktoré bude prostriedky
ÚFR každoročne odvádzať, a zároveň zabezpečiť viazanosť použitia odvedených prostriedkov
ÚFR na účel uvedený v podmienke č. 1.12 časť III. integrovaného povolenia.“,
1.12.d Prevádzkovateľ skládky odpadov nesmie disponovať s prostriedkami ÚFR, ktoré ním
boli odvedené na tvorbu ÚFR a pripísané na osobitný účet. Uvedené sa nevzťahuje na
disponovanie s úrokmi ako výnosmi z prostriedkov ÚFR.“
na znenie:
„1.12c Prevádzkovateľ skládky odpadov odvádza prostriedky ÚFR vo výške vypočítanej
ustanoveným spôsobom (§105 ods. 3 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch) ročne do
31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Prostriedky ÚFR sa vedú na osobitnom účte
v Štátnej pokladnici.
„1.12.d Prostriedky ÚFR možno použiť po vydaní súhlasu podľa §97 ods. 1 písm. j) zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch na činnosť, na ktorú bol tento súhlas vydaný. Ministerstvo vydá
prevádzkovateľovi skládky odpadov písomné potvrdenie, v ktorom určí rozsah disponovania
prostriedkami účelovej finančnej rezervy potrebnými na zabezpečenie tejto činnosti.
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Ministerstvo si ako podklad pre písomné potvrdenie vyžiada záväzné stanovisko IŽP Košice
ako povoľujúceho orgánu.“.
Na základe platného znenia zákona NR SR č. 79/2015Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podľa § 24 ods. 4 a 5 navrhujeme zrušiť znenie v časti III. Podmienky
povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, bodov 1.14 a 1.15 a v časti I. Požiadavky na spôsob
a metódy monitorovania prevádzky, bod 11.6, nakoľko sú prostriedky ÚFR vedené na
osobitnom účte ministerstva v Štátnej pokladnici, nasledovne:
1.14 Prostriedky ÚFR možno použiť po vydaní súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona
č. 39/2015 Z. z. o IPKZ na činnosť, na ktorý bol tento súhlas vydaný. Prostriedky ÚFR možno
čerpať do výšky určenej v písomnom potvrdení, ktorým IŽP Košice vopred potvrdí
oprávnenosť čerpania týchto prostriedkov.“
1.15 Pri zmene prevádzkovateľa skládky odpadov je prechádzajúci prevádzkovateľ skládky
odpadov povinný prostriedky ÚFR previesť v plnej výške na účet ÚFR nového
prevádzkovateľa skládky odpadov, a to 45 dní odo dňa, keď ku zmene prevádzkovateľa
odpadov došlo.
11.6 Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať na IŽP Košice ním podpísaný výpis z
osobitného účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom sústreďuje
finančné prostriedky viazané ako ÚFR, ktorý dokladuje pohyby na tomto účte za
predchádzajúci kalendárny rok do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
V zmysle platného znenia vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a
dočasnom uskladnení kovovej ortuti navrhujeme upraviť v časti III. Podmienky povolenia, I.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky, 5.1, bod 1 z pôvodného znenia:
„5.1 Prevádzkovateľ skládky je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:
1. Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov:
 štruktúru a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to:
plochu pokrytú odpadom, objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky,
zloženie odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie
voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.“,
na znenie:
„5.1 Prevádzkovateľ skládky je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:
1. Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov:
 Štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre plán stavu skládky
odpadov, a to: plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania
odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity, ktorá je ešte na
skládke k dispozícii s definovaním stavu pre konečnú kapacitu, ktorá je rozhodujúca pre
výpočet voľnej kapacity skládky odpadov. Za konečnú kapacitu skládky odpadov sa
považuje údaj z platného rozhodnutia povoľujúceho orgánu.“.
V zmysle platného znenia zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o IPKZ podľa §26 ods. 1 písm. d)
navrhujeme zrušiť v znení citáciu písm. e) a nahradiť ju písm. d) v časti III. Podmienky
povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky, v bode 11.1,
nasledovne:
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11.1 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade
s § 26 ods. 1 písm. d) e) 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 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

10.

Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti
v prevádzke – nevyžaduje sa

N

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

P. č.

Zoznam účastníkov konania
1.
2.
3.

O

Ing. Miloš Fodor, GM pre environment USSK, Vstupný areál U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice
Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice-Šaca

Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie zmeny povolenia.
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Dátum:

Podpísaný:

26.05.2021

(zástupca organizácie)
Vypísať meno podpisujúceho :
Pozícia v organizácii :

Ing. Miloš Fodor
Generálny manažér pre environment

Pečiatka alebo pečať podniku:

