
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Košice 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

Rumanova 14,  040 53 Košice 
 
  
 
Č. j. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105                                           V Košiciach, dňa  09. 05. 2006 
 
     

  
 

      R O Z H O D N U T I E 
  

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 
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 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. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),   podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1 a 7,     
písm. b) bod 3, písm. c) bod 3 a 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania 
vykonaného podľa zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)  
vydáva 

 
 

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e 
 

ktorým  povoľuje  vykonávanie činností v prevádzke: 
             
                                                                                                 

EUROCAST Košice, s.r.o. 
                                      Vstupný areál  U.S. Steel,  044 54 Košice 
                                                             okres:  Košice II  
   
 
Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa: 
 
obchodné meno:  EUROCAST Košice, s.r.o.  
sídlo:                   Vstupný areál U. S. Steel,  044 54 Košice 
IČO:                     36 577 707   
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Súčasťou integrovaného povolenia činností  prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ: 
 
a) v oblasti ochrany ovzdušia 
- podmienky súhlasu o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov  
   znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a o ich užívaní, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1   
   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 
-  určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa § 8  ods. 2 písm. a)       
   bod 7 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ,    
 
b) v oblasti povrchových a podzemných vôd   
-  podmienky  súhlasu   na   vykonávanie činností,  ktoré  môžu ovplyvniť  stav povrchových  vôd     
   a  podzemných  vôd podľa  § 8 ods. 2  písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 
 
c) v oblasti odpadov  
-  podmienky súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovania odpadov podľa  § 8 ods. 2    
   písm. c) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 
- podmienky súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8   
   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. 
 
           Prevádzka je umiestnená na  pozemkoch  v katastrálnom území  Košice - Železiarne,  obec  
Košice - Šaca na parcelách KN č. 168/22, 174/1, 174/3, 174/5-15, 174/31-34, 176/1-9, 176/13-14, 
176/26-28, ktoré má prevádzkovateľ v prenájme.  
  
           Prevádzka bola vybudovaná ako súčasť hutníckeho kombinátu zabezpečujúca spracovanie 
surového železa, železného šrotu a  farebných kovov zlievarenskými technológiami                   
a prevádzkuje od roku 1966.  
 
I.  Údaje o prevádzke 
 
A. Zaradenie prevádzky 
 
1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:   
 
a) Povoľované priemyselné činnosti sú podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ   
     kategorizované ako 2.4 Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t  
     za deň a 2.5.b Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin, neželezných kovov  vrátane  
     pretavovaných produktov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia  
     väčšou  ako  4 t  za deň  pre olovo  a  kadmium alebo  20 t za deň pre všetky ostatné kovy        
     a podľa prílohy č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva  zákon              
     č.  245/2003 Z. z. o  IPKZ  v skupine NOSE - P: 104.12, 
 
b)  Ostatné   priamo s  tým  spojené činnosti,  ktoré   majú  technickú  nadväznosť  na   činnosti      

vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného    
prostredia, okrem prípravy úžitkovej vody, teplej úžitkovej vody, pary,  chladiacej cirkulačnej 
vody, DEMI vody  a  pitnej vody používanej  na pitné a sociálne účely, ktoré sú dodávané    
zo spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a čistenia odpadových vôd, ktoré sú odoberané tou 
istou spoločnosťou. 
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2.  Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia: 
         
           Jednotlivé  technologické   zariadenia   prevádzky   sú   zmysle   zákona   č. 478/2002 Z. z.  
o ochrane  ovzdušia a vyhlášky  MŽP SR  č. 706/2002 Z. z. o  zdrojoch  znečisťovania  ovzdušia,   
o emisných limitoch, o technických  požiadavkách  a všeobecných podmienkach prevádzkovania,  
o  zozname znečisťujúcich látok,  o kategorizácii zdrojov  znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách  
zabezpečenia   rozptylu   emisií   znečisťujúcich   látok  v  znení  neskorších  predpisov (ďalej len  
„vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z. z.“) zaradené nasledovne: 
     - Elektrická indukčná pec JUNKER, elektrická oblúková pec a automatická formovacia linka      
        ako jestvujúce veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, kategórie 2.4.1 Zlievarne železných  
        kovov  - výroba liatiny a liatinových výrobkov s projektovanou výrobnou kapacitou viac  
        ako 20 t za deň, 
     - Linka na povrchovú úpravu odliatkov ako jestvujúci veľký zdroj znečisťovania ovzdušia,  
        kategórie 6.3.1 Nanášanie náterov (povlakov) na povrchy, lakovanie s  projektovanou  
        spotrebou organických rozpúšťadiel viac ako 5 t za rok, 
     - Ostatné stacionárne zdroje v prevádzke určené na zabezpečenie súvisiacich činností ako  
        jestvujúce stredné zdroje znečisťovania ovzdušia kategórií 2.4.2 Zlievarne železných  
        kovov - výroba liatiny a liatinových výrobkov s projektovanou výrobnou kapacitou   
        od 1 do 20 t vrátane za deň,  2.8.2  Tavenie neželezných kovov vrátane zlievania zliatin,    
        pretavovania a  rafinácie kovového šrotu s projektovanou taviacou kapacitou pre ostatné    
        neželezné  kovy  do  20 t  vrátane,   2.9.2  Povrchové   úpravy  kovov,   nanášanie   povlakov    
       a súvisiace činnosti (bez používania organických rozpúšťadiel),  2.99.2  Ostatné priemyselné    
       výroby  a  spracovania  kovov, pri ktorých podiel hmotnostného toku znečisťujúcej uvedený   
        v prílohe č. 3  vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z.  pre  nové zdroje  je  pre  organické plyny  
        a pary od  0,2 do 10 kg .h-1  vrátane  a  pre  ostatné  znečisťujúce  látky  od  0,1  do 10 kg.h-1    
        vrátane, 3.99.2 Ostatné priemyselné výroby nekovových  minerálnych  produktov, pri ktorých  
        podiel   hmotnostného  toku znečisťujúcej látky  uvedený v prílohe  č. 3  vyhlášky MŽP  SR  
        č. 706/2002 Z. z. pre nové zdroje je pre organické plyny  a pary od  0,2 do 10 kg .h-1 vrátane  
        a pre ostatné znečisťujúce látky od 0,1 do 10 kg.h-1 vrátane. 
     - Ostatné stacionárne zdroje v prevádzke určené na zabezpečenie súvisiacich činností ako  
         jestvujúce malé zdroje znečisťovania ovzdušia.    
 
3.  Zaradenie zariadenia na zhodnocovanie odpadov  
 
           Prevádzka je  podľa  prílohy č. 2 k  zákonu č. 223/2001 Z. z. o  odpadoch a  o zmene      
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kategorizovaná ako zariadenie        
na zhodnocovanie odpadov činnosťami R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov         
a kovových zlúčenín a R 13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností    
R1 až R12. 
 
 
B.  Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy   
       v prevádzke 
 
           Prevádzka EUROCAST Košice, s.r.o., v ktorej sa vyrábajú odliatky zo sivej liatiny, 
oceľoliatiny, tvárnej liatiny a neželezných kovov z  druhotných surovín metalurgickými  
postupmi  v  zlievarenských objektoch umiestnených v severovýchodnej časti  areálu U. S. Steel 
Košice, s.r.o., je  členená na nasledovné stavebné objekty: 
SO 01 - Zlievareň I   
SO 02 - Zlievareň II  



strana 4 k rozhodnutiu č. 119/20- OIPK/2006-Ko/57045105 
 

 

 
 

                                                                                               
 

 

SO 03 - Modeláreň 
SO 04 - Nákup a expedícia, skladové priestory 
 
           Členenie prevádzky na prevádzkové súbory (ďalej tiež „PS“) je nasledovné:      
 
PS Zlievareň I 
 
           PS Zlievareň I je určená na výrobu tvarových odliatkov hmotnostných skupín od 1do 140 kg 
zo sivej liatiny, tvárnej liatiny a oceľoliatiny v nasledovných technologických uzloch:     

- tavenie, 
- príprava a doprava formovacích zmesí, 
- odlievanie na Automatickej formovacej linke (ďalej tiež „AFL“), 
- výroba jadier,  
- otryskávanie  a čistenie odliatkov. 
- lakovanie a sušenie odliatkov 

 
Tavenie  
 
           Vsádzka obsahujúca druh surového železa (najmä nízkomangánové  PIG-NOD, SOREL, 
zlievarenské PIG-Si 18, oceliarenské s obsahom  Mn  do  0,3 %   PIG-Mn20,  oceliarenské           
s obsahom  Mn  0,3-0,9 % PIG-P2),  oceľový šrot, vratný materiál  (vtoky,  naliatky,  zmätočné 
výrobky, výmet), predočkovadlá, očkovadlá, modifikátory, dezoxidovadlá,  troskotvorné   prísady   
a   legúry  sa  taví  v elektrickej  indukčnej peci  typu  MFT  Ge 6000 JUNKER, s  menovitým  
taviacim výkonom 5 350 kg.h-1 sivej liatiny, tvárnej liatiny alebo oceľoliatiny (ďalej tiež „liatiny“).  
Hmotnosť vsádzky na jednu tavbu je 6 000 kg,  doba tavby je 60 - 90 minút. Vyrobená tekutá 
liatina je vypúšťaná cez  odpichový  otvor do liacich  panví,  z  ktorých je následne  odlievaná          
na  Automatickej  formovacej  linke do pripravených foriem. Na chladenie elektrickej indukčnej   
pece sa používa cirkulačná chladiaca  voda  odoberaná od  spoločnosti U. S. Steel  Košice, s.r.o. 
Na prípravu a opravu výmurovky taviacich pecí a panví sa  používajú  šamotové tvárnice, 
šamotová  malta,  žiarobetón a kalcinovaná sóda. Znečistené odpadové plyny  vznikajúce  počas  
tavby sú odsávané do ovzdušia cez mokrý prúdový odlučovač typu  OPP-B 1000- 2-TPE 1           
s projektovaným objemovým prietokom odpadového plynu 9 400 m3.hod-1 a výduch o výške 25 m. 
Zachytený prach vo forme kalu je zo sedimentačnej nádrže odlučovača odstraňovaný 
vyhrabávacím mechanizmom, ukladaný do vodotesných kontajnerov a vyvážaný na skládku nie 
nebezpečného odpadu.  
 
 
Príprava a doprava formovacích zmesí  
 
           Formovacia  zmes je pripravovaná z predpísaných surovín a z regenerovanej vratnej 
formovacej zmesi, ktorá sa získava z  použitej formovacej zmesi po jej oddelení od odliatku       
vo vytriasacom priestore tvorenom dvomi vytriasacími roštami, článkovým dopravníkom             
a  klinovým ulamovačom  vtokov a  naliatkov. Oddelená vratná formovacia zmes prepadáva      
cez vytriasacie rošty do suterénu na pásový dopravník, kde sú z  nej pomocou magnetických 
separátorov oddelené feromagnetické zložky, upravuje sa na požadovanú zrnitosť pomocou 
rozprašovača a rotačného sita  a  po ochladení vo  fluidnom chladiči sa dopravuje do dvoch  
zásobníkov o objeme 2 x 50 m3. V prípade nevyhovujúceho chemického zloženia je vratná 
formovacia zmes dopravovaná do zásobníka odpadovej formovacej zmesi umiestneného 
mimo výrobnú halu a odtiaľ vyvážaná na skládku nie nebezpečného odpadu.   



strana 5 k rozhodnutiu č. 119/20- OIPK/2006-Ko/57045105 
 

 

 
 

                                                                                               
 

 

           Základnými surovinami  na prípravu formovacej zmesi pre AFL sú nový kremičitý piesok, 
vratná formovacia zmes, spojivá (zlievarenské bentonity, uhlíkaté prísady, povrchové tvrdidlá, 
nátery a  suroviny pre prípravu náterov (zirkónové liehové nátery, grafitové náterové pasty 
a denaturovaný lieh). Všetky suroviny sú dopravované zo zásobníkov do dvoch násypiek 
umiestnených nad miešačmi formovacej zmesi, v ktorých sa pripraví formovacia zmes podľa 
požadovaného zloženia a  pásovým dopravníkom sa dopraví do zásobníkov formovacej zmesi 
umiestnených nad AFL, kde sa homogenizuje. Odber vody na prípravu formovacej zmesi 
zabezpečuje prevádzkovateľ od U. S. Steel Košice, s.r.o. potrubnými rozvodmi.  
           Prašná vzdušnina z  vyklepávania foriem, vibračného dopravníka, vytriasacieho roštu, 
rotačného sita, fluidného chladiča, plnenia a miešania formovacích zmesí, napĺňania 
a vyprázdňovania zásobníkov, presypov pieskov na dopravné pásy  a dopravných  pásov vratnej 
formovacej zmesi je odsávaná do ovzdušia cez látkový filter typu AC PULL 570/48 
s projektovaným objemovým prietokom odsávanej vzdušniny 120 000 m3.h-1 a s garantovanou 
výstupnou koncentráciou TZL 10 mg.m-3 a výduch o výške 25 m.  
 
 
Odlievanie na Automatickej formovacej linke   
 
           AFL je určená  na  výrobu  pieskových  foriem  s  jadrom   a   kovových  odliatkov  zo   sivej 
liatiny, oceľoliatiny a tvárnej liatiny s nasledovnými  parametrami: 
- sivá liatina s projektovaným výkonom 70 foriem.h-1 a spotrebou formovacej zmesi 47,4 t.h-1,  
- oceľoliatina s projektovaným výkonom 70 foriem.h-1 a spotrebou formovacej zmesi 10,0 t.h-1,  
- tvárna liatina s projektovaným výkonom 50 foriem.h-1 a spotrebou formovacej zmesi 23,2 t.h-1.             
           Pomocnými materiálmi pri výrobe foriem a jadier sú separátory na báze alupigmentov, 
vosku a minerálnych olejov, opravné a tesniace pasty. Formovacia zmes pripravená v miesičoch je 
zo zásobníkov umiestnených nad AFL odoberaná podľa potreby a  pomocou  stlačeného vzduchu  
nastreľovaná a vtláčaná do vrchnej a spodnej časti formovacích kovových rámov AFL, ktoré sa     
po vložení jadra automaticky skladajú, zaisťujú proti oddeleniu  a dopravnými vozíkmi presúvajú 
na liace pole, kde je do nich nalievaný tekutý kov z  liacich panví pomocou liaceho žeriavu.          
Po prechode chladiacou líniou je formovacia zmes na vytriasacom rošte spolu s odliatkom 
vytlačená z formovacích kovových rámov, oddelená od odliatku a dopravovaná späť do miešačov 
ako vratná formovacia zmes. Odliatky zbavené piesku sú závesným dopravníkom dopravované        
do technologického uzla Otryskávanie a čistenie odliatkov. Odpadové plyny vznikajúce v zóne 
odlievania odliatkov sú odvádzané do ovzdušia oceľovým výduchom o výške 25 m bez čistenia.  
  
          Nebezpečné   látky   v  technologickom   uzle  AFL  sú  skladované  tak,  ako  je   uvedené 
v tabuľke č. 1.  
 
Tabuľka  č. 1   Skladovanie nebezpečných látok na AFL       
       Miesto 
  skladovania     Nebezpečná látka   Skladovacia     

     kapacita     Typ nádrže Zabezpečenie ochrany  
životného prostredia 

  AFL/pracovisko   
      Weisfilmu 

     Náterová látka         
    Weisfilm  Z 70       2 x 0,05 m3             Záchytná vaňa   

         o objeme 0.09 m3 
     Náterová látka   
  Tenosil 301 MPX        0,2 m3          Záchytné plechové     

vane o objeme   2 x 0.45 m3   AFL/pracovisko   
   náterov jadier 
        Náterová látka   

          Grapex        0,05 m3 

   Jednoplášťová      
      nadzemná  
 (pôvodné obaly) 
             Záchytná vaňa   

  plechová o objeme 0.25 m3 

   Hydraulický olej          1,2 m3    Jednoplášťová      
 nadzemná nádrž   

   Záchytná betónová vaňa        
          o objeme 8.1 m3     Hydraulická     

     stanica AFL 
    Bisol – separátor        0,2 m3    Jednoplášťová      

  nadzemná (sud) 
          Záchytná vaňa   
  plechová o objeme 0.25 m3 
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Výroba jadier 
 
           Jadrá potrebné na výrobu liatinových odliatkov sa vyrábajú v Jadrovni metódou Cold-box                
na troch strojoch typu SPC 7, SPC 30 a LL 20 umožňujúcich plne automatizovanú výrobu jadier. 
Strojné zariadenie Jadrovne tvoria ešte rýchlomiesič jadrovej zmesi a splynovače typu LG-1. 
Vstupnými surovinami pre výrobu jadier sú kremičitý piesok, vratná jadrová zmes, spojivá         
na báze fenolformaldehydových živíc, tvrdidlá, katalyzátory na báze amínov a uhlíkaté prísady. 
Odpadové   plyny  z  vytvrdzovania  jadier sú odsávané do ovzdušia  cez  pračku (absorbér) 
amínov  typu  SCRUBER model 5000  o maximálnom objemovom prietoku odpadových plynov  
3 000 m3.h-1, v ktorej sa ako absorbent používa 5 % - ný roztok kyseliny fosforečnej a výduch 
o výške 24 m.  Pračka je vybavená automatickým udržiavaním hodnoty pH absorbenta 
pridávaním 75 % - nej kyseliny fosforečnej  zo zásobnej  nádrže. Pri hodnote pH absorbenta  > 5 
sa absorbent vymieňa a použitý absorbent je ako odpadová kvapalina odovzdávaný                     
na zneškodnenie oprávnenej osobe.  
           Nebezpečné   látky  v  technologickom   uzle  Výroba   jadier  sú   skladované  tak,  ako  je 
uvedené v tabuľke č. 2.  
 
Tabuľka č. 2  Skladovanie nebezpečných látok v technologickom uzle Výroba jadier v Zlievarni I 
   Miesto skladovania  Nebezpečná látka Skladovacia 

kapacita     Typ nádrž  Zabezpečenie ochrany  
životného prostredia 

Denaturovaný lieh 0,2 m3     Jednoplášťová 
nadzemná (sud) 

Záchytná vaňa plechová  
 o objeme 0.25 m3 

Katalyzátor DMI     140 kg    Jednoplášťová     
  nadzemná (sud) 

Záchytná vaňa plechová  
 o objeme 0.24 m3 

Kyselina fosforečná 
75 %-ná      60 kg    Jednoplášťová    

  nadzemná (sud) 
Záchytná vaňa plechová  

 o objeme 0.05 m3 

          Jadrovňa/  
  jadrové stroje SPC 
 

        Pojivá  
   ECOCURE 30 
   ECOCURE 60 

  2 x 200 kg 
  Jednoplášťová      
     nadzemná  
  (plastové sudy) 

             Záchytná vaňa   
           o objeme 0.25 m3 

    Jadrovňa/pračka  
           amínov  

Kyselina fosforečná 
5 %-ná      400 kg  Jednoplášťová    

    nadzemná 
Havarijná nádrž   

betónová o objeme 1,37  m3 
 
 
Otryskávanie  a čistenie odliatkov  
  
           Zvyšky formovacej zmesi zachytenej na povrchu odliatkov vyrobených v technologickom  
uzle AFL sa odstraňujú otryskávaním povrchu odliatkov oceľovým granulátom na  otryskávacej  
linke  typu STEM. Vznikajúca  prašná  vzdušnina je odsávaná do ovzdušia cez látkový filter typu 
CDR-16 STEM s projektovaným  prietokom odsávanej vzdušniny 11 500 m3.h-1 a  výduch 
o výške 24 m.  Na dočistenie povrchu odliatkov od naliatkov, vtokov a  ďalších  povrchových  
nerovností  sa  používajú  pneumechanické  a  elektromechanické  zariadenia (pneumatická 
obvodová brúska, zbíjacie kladivo,  elektrické   uhlové a  rezacie  brúsky, kotúčové stojanové 
brúsky) bez zabezpečenia odsávania  TZL.  
  
 Lakovanie a sušenie odliatkov 
 
           Lakovňa odliatkov je určená na povrchovú úpravu odliatkov ich máčaním vo farbe 
v namáčacej vani umiestnenej v uzavretej namáčacej kabíne s  odkvapávacím tunelom.    
Odpadové plyny z namáčacej kabíny a odkvapávacieho tunela sú odsávané do ovzdušia cez  
látkové filtre zo sklenených vlákien typu KS PA GRUN3, umiestnené pod roštovou podlahou 
a dva výduchy o výške 25 m. Sušenie odliatkov sa vykonáva v teplovzdušnej atmosférickej 
tunelovej sušiarni, vyhrievanej parnými ohrievačmi s automatickou reguláciou teploty. Doprava 
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odliatkov  je  zabezpečená  kontinuálnym  reťazovým dopravníkom so závesnými hákmi             
určenými na zavesenie odliatkov. Odpadové plyny sú  odvádzané do ovzdušia cez rekuperátor  
bez čistenia, výduchom o výške 25 m.   
 
           Nebezpečné   látky  v  technologickom  uzle Lakovanie a sušenie  odliatkov sú skladované  
tak, ako je uvedené v tabuľke č. 3.     
 
Tabuľka  č. 3   Skladovanie nebezpečných látok v  Lakovni odliatkov    
    Miesto skladovania Nebezpečná látka Skladovacia  

kapacita Typ nádrže  Zabezpečenie ochrany 
  životného prostredia 

     Farba  syntetická   
      S 2000, S 2013  1 500 kg     

Jednoplášťová 
nadzemná 

(plechové obaly 
15 a 20 kg) 

Záchytná plechová vaňa  
o objeme 0,248 m3       Lakovňa odliatkov/ 

   príručný sklad farieb  

     Riedidlo S 6001        200 kg   Jednoplášťová     
 nadzemná (sud) 

Záchytná plechová vaňa    
o objeme 0,432 m3 

    Lakovňa odliatkov/ 
     priestor máčania  
          odliatkov 

     Farba  syntetická   
      S 2000, S 2013  
      Riedidlo S 6001 

        15 kg    
        20 kg 

  Jednoplášťová     
     nadzemná 
 (plechové obaly) 

Záchytné plechové vane 
o objemoch  

            1 x 0,045 m3 
            1 x 0,216 m3 

            4 x 0,18 m3 

 
           Nebezpečné látky sa skladujú aj v objekte  Údržby tak, ako je uvedené v  tabuľke č. 4. 
 
Tabuľka č. 4  Skladovanie nebezpečných látok v objekte Údržby v Zlievarni I  
    Miesto skladovania Nebezpečná látka Skladovacia  

 kapacita Typ nádrže  Zabezpečenie ochrany  
životného prostredia 

  Hydraulická stanica       Hydraulický olej 0,04 m3    Jednoplášťová     
 nadzemná (sud) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,24 m3 

      Dielňa údržby          Mazivá, oleje    0,04 m3     

Jednoplášťová 
nadzemná 
(plechové  

a PVC obaly) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,13 m3 

      Umývací stôl          Emulzný olej 
        Trichloretylén         0,08 m3    Jednoplášťová     

 nadzemná (sud) 
Záchytná plechová 

vaňa o objeme 0,22 m3 
 
 
PS Zlievareň II 
 
           Zlievareň II je určená na výrobu tvarových odliatkov z liatin s lamelárnym grafitom (LLG), 
s gulôčkovým grafitom (GG), vysokolegovaných liatin, nelegovaných oceľoliatin, 
nízkolegovaných oceľoliatin, vysokolegovaných oceľoliatin, špeciálnych zliatin na báze Co-Cr, 
resp. Ni-Cr a  zliatin neželezných kovov na báze Cu a Al  v nasledovných technologických 
uzloch:      
      -  tavenie 

-  sušenie piesku 
-  príprava a doprava formovacích a jadrových zmesí 
-  výroba foriem 
-  výroba jadier 
-  odlievanie do foriem  
-  apretácia a úprava odliatkov 
-  tepelné spracovanie odliatkov 
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Tavenie  
 
           Vsádzka obsahujúca druh surového železa (najmä nízkomangánové  PIG-NOD, SOREL, 
zlievarenské PIG-Si 18,   oceliarenské   s   obsahom    Mn   do  0,3 %   PIG-Mn20,   oceliarenské  
s   obsahom   Mn  0,3-0,9 % PIG-P2),    oceľový  šrot   (legovaný, nelegovaný,  vysokolegovaný)  
vratný materiál z  výroby  jednotlivých  druhov  liatin  a  špeciálnych  zliatin,  predzliatin  
používaných  na výrobu zliatin neželezných kovov na  báze  medi,  predočkovadlá, očkovadlá, 
modifikátory, dezoxidovadlá, legovacie  prísady, nauhličovadlá,  oxidačné  prísady,  troskotvorné   
prísady (vápno, kazivec) a koagulátor trosky sa taví podľa predpísanej receptúry v nasledujúcich 
taviacich peciach: 
- Elektrická  oblúková  pec (EOP) typu ZABRZE s menovitým taviacim výkonom 5 600 kg.h-1  
oceľoliatiny bola uvedená do prevádzky v roku 1973. Hmotnosť vsádzky na jednu tavbu je    
6 000 kg a doba tavby je 120 - 180 minút. Vyrobená tekutá oceľoliatina sa vylieva do panví,       
z  ktorých sa odlieva do pieskových foriem pripravených vo Formovni. Odpadové  plyny  
vznikajúce počas  tavby sú odsávané do ovzdušia  cez  mokrý  hladinový  odlučovač typu MHL 6 
s projektovaným  objemovým prietokom odpadového plynu 30 000 m3.h-1 a výduch o výške 25 m. 
Zachytený prach vo forme kalu je zo sedimentačnej nádrže odlučovača vyhrabávaný,                    
ukladaný do vodotesných kontajnerov a vyvážaný na skládku nie nebezpečného odpadu. 
- Elektrická indukčná pec ISTOL 2x2/1,2-06 (ISTOL 2x2) je určená na výrobu sivej liatiny, 
tvárnej liatiny a oceľoliatiny používanej na výrobu odliatkov v množstvách, pri ktorých celková 
potreba tekutej liatiny nepresahuje 2 t. Menovitý taviaci výkon pece je 1 800 kg.h-1 tekutej 
liatiny. Hmotnosť vsádzky na jednu tavbu  je 2 000 kg a doba tavby je  60 - 90 minút. Odpadové 
plyny vznikajúce počas tavby sú odsávané do ovzdušia z priestoru  nad pecou cez kovový zvon  
bez čistenia výduchom o výške 25 m. 
- Elektrická indukčná pec ISTOL 0,5/0,3-1(ISTOL 2x,0,5) je určená na výrobu zliatín medi, 
hliníka, zinku, cínu alebo sivej liatiny a oceľoliatiny používanej na výrobu odliatkov v malých 
množstvách a na výskumné účely. Menovitý taviaci výkon pece je 400 kg.h-1 tekutej liatiny. 
Hmotnosť vsádzky na jednu tavbu je 500 kg a doba tavby je 60 - 90 minút. Základ vsádzky 
okrem surového železa, oceľového šrotu, vratných materiálov tvoria ferozliatiny a predzliatiny 
farebných kovov (bronz, mosadz, meď, hliník). Odpadové plyny vznikajúce počas tavby             
sú odsávané do ovzdušia z priestoru nad pecou cez kovový zvon  bez čistenia  výduchom   
o výške 27 m.    
           Nebezpečné  látky  v  technologickom  uzle  Tavenia  sú  skladované  tak, ako  je  uvedené 
v tabuľke č. 5.  
 
Tabuľka č. 5  Skladovanie nebezpečných látok v technologickom uzle  Tavenie  v  Zlievarni II 
    Miesto skladovania Nebezpečná látka Skladovacia  

 kapacita Typ nádrže  Zabezpečenie ochrany  
životného prostredia 

  Elektrická oblúková   
         pec (EOP)       Hydraulický olej 0.2 m3  Jednoplášťová     

 nadzemná (sud) 
Záchytná plechová 

vaňa o objeme 0,38 m3 
 
Sušenie piesku  
 
           Sušenie  nového  zlievarenského piesku  určeného  na  prípravu  jadrovej  a  formovacej 
zmesi sa vykonáva v rotačnej bubnovej sušiacej peci vykurovanej koksárenským plynom, 
zabezpečujúcej  zníženie  vlhkosti  zlievarenského   piesku   z   8 - 12 %    na   1,5 %.  Vysušený 
piesok o teplote 70 - 80 °C je dopravovaný potrubnou pneumatickou dopravou do 10 betónových 
zásobníkov o celkovej kapacite 2 100 m3, umiestnených v budove mimo haly zlievarne, kde sa 
samovoľne ochladí na cca 30 °C a podľa potreby je dopravovaný do zásobníkov nového piesku  
umiestnených nad mixérmi miešačov formovacej zmesi. Odpadové  plyny zo sušiacej pece sú 
odsávané do ovzdušia cez mokrý hladinový odlučovač typu MHK 3 s projektovaným objemovým 
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prietokom 15 000 m3.h-1 a výduch o výške 25 m. Odlúčený prach je vo forme kalu splavovaný   
vodou do zbernej kanalizácie, ktorou je odvádzaný na čerpaciu stanicu a odtiaľ prečerpávaný               
do dvoch sedimentačných nádrží (SN), vzdialených cca 60 m od výrobnej haly Zlievarne II, 
o objeme 2 x  625 m3. Po usadení kalu je odpadová priemyselná voda odvádzaná do kanalizačnej 
siete U. S. Steel Košice, s.r.o. a do čistiarne odpadových vôd (ČOV Sokoľany). Usadený kal je 
vyvážaný autami na skládku nie nebezpečného odpadu. 
  
  
Príprava a doprava formovacích a jadrových zmesí  
 
           Formovacie  a  jadrové  zmesi  sú  vyrábané  na  piatich  pracoviskách  podľa  požiadaviek        
na  ich  zloženie  a  ďalšie  použitie  pri  príprave  jadier  a foriem  určených na výrobu odliatkov.  
Pripravujú sa miešaním vratnej formovacej zmesi, nových  pieskov rôzneho chemického zloženia 
používaných ako ostrivo, spojív (vodné sklo, zlievarenský  bentonit, fenolformaldehydové živice, 
furánové  živice),   tvrdidiel   (kvapalný CO2,   paratoluénsulfónová   kyselina,  dimetylizokyanáty 
v  organickom   rozpúšťadle),  katalyzátorov a  ďalších   prísad  podľa  technologickej   receptúry 
v miešačoch rôznych typov, z ktorých sú po dosiahnutí požadovanej kvality pásovými dopravníkmi 
dopravované  do  zásobníkov  formovacej  zmesi  umiestnených  nad  formovacími  strojmi alebo 
zásobníkov  určených  pre  ručnú  výrobu foriem. Vratná  formovacia  zmes sa získava vytĺkaním 
odliatych foriem na mechanických vytriasacích roštoch. Následne  sa preosieva na polygónových 
sitách a  po odstránení  kovových  úlomkov   magnetickým   separátorom   a  vykonanej   analýze         
na vhodnosť  opätovného  použitia  sa  vracia  do  výrobného procesu.  Na chladenie a odprášenie 
vratnej  formovacej  furánovej   zmesi  sa  používa  zariadenie typu CRKS 500 s pneupodávačom      
typu  SF  500.  Chladič   piesku   tvoria   trubky  s  chladiacou  vodou,  pomedzi   ktoré  pomocou 
vibračného  zariadenia  prepadáva ochladzovaná vratná  furánová  formovacia  zmes.  Vznikajúca 
prašná vzdušnina je odsávaná do ovzdušia cez kazetové filtre typu KF 60 a výduch o výške 25 m.  
Ochladená  furánová formovacia  zmes prepadáva do komorového podávača,  z ktorého je  podľa  
potreby  dopravovaná  do  zásobníkov  vratnej  formovacej  zmesi.  Zlepence   formovacej  zmesi 
zachytené  na  polygónovom  site  za  vytriasacím  roštom  a  formovacia  zmes   nevyhovujúceho 
chemického  zloženia  sú  skladované  v  kontajneroch  a  vyvážané na skládku nie nebezpečného 
odpadu.  Doprava  jednotlivých  komponentov je  v tomto  technologickom  uzle riešená sústavou 
pásových dopravníkov.  Prašná  vzdušnina  je  z  miest  presypov dopravných pásov, vytriasacích 
roštov a polygónových sít odsávaná do ovzdušia cez mokré hladinové odlučovače rôznych typov, 
uvedené v tabuľke č. 6. U typov odlučovačov  MHE  a  MHK  je  odlúčený prach vo forme kalov 
splavovaný vodou  do zbernej  kanalizácie,  ktorou  je  odvádzaný  na čerpaciu  stanicu, odkiaľ je  
prečerpávaný  do  dvoch  sedimentačných  nádrží (SN).  U  typov  odlučovačov  MHG a MHL  je 
kal zo sedimentačnej  nádrže  odlučovača  vyhrabávaný,  ukladaný  do  vodotesných  kontajnerov 
a vyvážaný na skládku nie nebezpečného odpadu.  
 
Tabuľka č. 6  Zdroje znečistenia a typy odlučovacích zariadení v technologickom uzle Príprava  
a doprava formovacích a jadrových zmesí v Zlievarni II  
 
                        Zdroj znečistenia                     Odlučovacie zariadenie   
                     Miešače formovacích zmesí                                     MHK 5  
                        Vytriasací  rošt 1,6 t                                     MHK 3 
      Vytriasací   rošt 5 t    OL, Vytriasací  rošt 5 t    SL                                   2 x  MHK 5 
      Vytriasací   rošt 10 t  SL,  Vytriasací  rošt 10 t  OC                                  2 x  MHG 6 
                        Pásová doprava SL  V7                                     MHG 6 
                        Pásová doprava V55, OL                                     MHL 6 
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           Nebezpečné látky  v  technologickom  uzle  Prípravy a dopravy  formovacích  a  jadrových 
zmesí sú skladované tak, ako je uvedené v tabuľke č. 7.  
 
Tabuľka č. 7  Skladovanie nebezpečných látok v  technologickom uzle Príprava a  doprava    
formovacích a jadrových zmesí v Zlievarni II      
       Miesto 
  skladovania     Nebezpečná látka Skladovacia    

   kapacita     Typ nádrže Zabezpečenie ochrany  
životného prostredia 

    Kaltharz U 2040      1 m3 Záchytné plechové 
     vane o objeme 2 x 1 m3 

   Aktivátor 500 T 1     2 x 1 m3 Záchytná plechová 
         vaňa o objeme 1 m3 

     Aktivátor 3423      1 m3 Záchytná plechová 
        vaňa o objeme 0,99 m3 

  Aktivátor 100 T 5 B       1 m3  Záchytná plechová 
   vaňa o objeme 0,99 m3 

       Priestor  
   za  miešačmi    
    typu IMF 15 

      Náter PTL 85     0,2 m3 

    Jednoplášťové       
       nadzemné    
       (plastové.   
      kontajnery) 

 Záchytná plechová 
        vaňa o objeme 0,2 m3 

Liehový náter 
    Zirkofluid 3139        1,6 m3 

    Jednoplášťová      
       nadzemná  
    (kovová nádrž) 

Záchytná plechová 
 vaňa o objeme 0,4 m3 

    Formovňa/  
príprava náterov Liehový náter 

  Magnezitschlichte    
           5848 
       Arkofluid 7148    

    1,6 m3 
    Jednoplášťová      
        nadzemná  
    (kovová nádrž) 

Záchytná plechová 
 vaňa o objeme 0,34 m3 

 
Výroba foriem  
 
           Výroba  foriem sa  vykonáva na dvoch pracoviskách.  Formy pre  odliatky väčších sérií sa 
vyrábajú  z  bentonitových   zmesi  v  strojovej   formovni   na  formovacích  strojoch  Foromat 40 
a Rotomat 40. Výroba foriem pre odliatky veľkých sérií sa vykonáva na pracovisku kontinuálneho  
miešača  typu  AMD 20  o výkone 15 t.h-1  vyrobenej CT zmesi  a  na  pracovisku  kontinuálneho 
miešača typu IMF 15 o výkone 15 t.h-1 vyrobenej  furánovej  zmesi. Vyrobené formy po ošetrení 
ochranným náterom sa použijú na výrobu odliatkov.  
 
Výroba jadier 
 
           Výroba  jadier  sa  vykonáva  ručným  alebo  strojovým  spôsobom.  Pri  ručnej  výrobe sa 
jadrá vyrábajú  z furánovej  zmesi  a  ich  vytvrdzovanie  prebieha samovoľne v jadrovníku, alebo 
z  CT zmesi  alebo  z  fenolformaldehydovej zmesi  (tzv. Novanolová zmes) a ich vytvrdzovanie sa 
vykonáva  plynným CO2.   Pri  strojovej   výrobe sa jadrá vyrábajú  vo  vstreľovacom   stroji  typu   
KS-25/2  a  vytvrdzujú  sa  vo  vytvrdzovacom   automate  typu    LW FDA 415   plynným   CO2.  
Pri strojovej výrobe jadier sa  používa  CT zmes  alebo  fenolformaldehydová zmes. V záverečnej  
fáze výroby sa na jadrá nanáša ochranný náter zvyšujúci ich odolnosť voči oteru.    
           Nebezpečné  látky v  technologickom  uzle Jadrovňa  sú  skladované  tak,  ako  je uvedené 
v tabuľke č. 8. 
 
Tabuľka č. 8  Skladovanie  nebezpečných   látok v Jadrovni 
   Miesto skladovania  Nebezpečná látka Skladovacia 

kapacita      Typ nádrže  Zabezpečenie ochrany  
životného prostredia 

Náter 
CARBOPHEN  1 m3     Jednoplášťová 

nadzemná (sudy) 
 Záchytná plechová 

   vaňa o objeme 1 m3          Jadrovňa 
 Živica NFC 0,2 m3 Jednoplášťová 

nadzemná (sud) 
Záchytná plechová 

   vaňa o objeme 0,26 m3 
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Odlievanie do foriem 
 
           Liatina vyrobená  v taviacich  peciach  sa  odlieva  do   foriem  položených  na podložkách  
umiestnených  v strednej  časti  výrobnej  haly  Zlievarne II.  Liatina   je  dopravovaná  na  miesta 
odlievania mostovými  žeriavmi v predhriatych liacich panvách, na ktorých predohrev sa používa 
koksárenský plyn alebo zemný plyn naftový.   
 
 
Apretácia  a  úprava  odliatkov   
  
           Na odstránenie zvyškov formovacej zmesi z povrchu odliatkov sa používajú dve bubnové  
tryskacie zariadenia PTB 3 a PTB 5 a dve čistiace komory CKM 3 a CKM 4. Prašné vzdušniny   
z týchto zariadení sú odsávané do ovzdušia cez  štyri  mokré   hladinové odlučovače typu MHG 2  
(pre  každé  otryskávacie zariadenie zvlášť) s  projektovaným  prietokom 10 000 m3.h-1 a štyri 
samostatné výduchy o výške 25 m. 
           Na dočistenie povrchu odliatkov od naliatkov, vtokov a ďalších povrchových  nerovností  sa  
používajú  pneumechanické a elektromechanické  zariadenia  (napr.  obvodové brúsky, zbíjacie 
kladivá,  elektrické uhlové a rezacie brúsky, stojanové kotúčové brúsky).  Znečistená vzdušnina 
z brúsenia na stojanových brúskach umiestnených v kabínkach je odsávaná do ovzdušia  cez mokrý 
hladinový odlučovač typu MHE 3 s maximálnym objemovým prietokom odpadových plynov       
15 000 m3.h-1 a výduch o výške 25 m, z brúsenia na stojanových brúskach typu SB 75 
a kyvadlových brúskach typu KB 75 je odsávaná do ovzdušia  cez mokrý hladinový odlučovač 
typu MHE 2 s maximálnym objemovým prietokom odpadových plynov 10 000 m3.h-1 a výduch 
o výške 25 m. V prípade zistenej chyby na odliatku sa odliatky upravujú okrem brúsenia             
aj zváraním, resp. rezaním plameňom na pracovisku Zvárania a pálenia legovaných ocelí,          
na ktorom sú vznikajúce odpadové plyny odsávané do ovzdušia cez podlahové rošty a mokrý 
hladinový odlučovač typu MHK 6 s maximálnym objemovým prietokom odpadových plynov 
30 000 m3.h-1 a výduch o výške 25 m.      
           Na hrubovanie odliatkov vykonávané na pracovisku Hrubovňa sa používajú  kovoobrábacie  
stroje (napr. sústruhy, frézky, vodorovné vyvŕtavačky, kotúčové píly) bez odvádzania vzdušniny 
do ovzdušia.  
           Okrem bubnových tryskacích zariadení  a   čistiacich komôr  sú  všetky  ostatné zariadenia 
malými zdrojmi znečistenia.  
 
          Nebezpečné  látky   v  technologickom  uzle  Apretácia a úprava  odliatkov  sú  skladované  
tak,  ako  je uvedené v tabuľke č. 9 
 
Tabuľka č. 9   Skladovanie  nebezpečných   látok  v   technologickom   uzle   Apretácia odliatkov 
(otryskávanie a čistenie)  v Zlievarni  II 
   Miesto skladovania  Nebezpečná látka Skladovacia 

kapacita Typ nádrže  Zabezpečenie ochrany  
životného prostredia 

Emulzný olej  0,04 m3     Jednoplášťová 
nadzemná (sud) 

Záchytná plechová 
   vaňa o objeme 0,075  m3      Deliareň/Hrubovňa Odpadový emulzný 

olej 0,18 m3     Jednoplášťová 
nadzemná (sud) 

Záchytná plechová 
   vaňa o objeme 0,19 m3 

   Farby syntetické     0,06 m3 
   Jednoplášťová    
       nadzemná   
      (plechovky)   

Záchytná plechová 
   vaňa o objeme 0,19 m3      Stredisko Čistiareň  

Penetral ALP      0,2 m3         Jednoplášťová    
   nadzemná (sud) 

Záchytná plechová 
   vaňa o objeme 0,37 m3 
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Tepelné spracovanie 
  
           Vyrobené   apretované  odliatky  určené  k použitiu s vyšším  mechanickým namáhaním sa 
tepelne upravujú pri  teplote do 1 100 °C v dvoch vozových plynových žíhacích peciach  
s príkonom jednej pece 2,2 MW, spaľujúcich  ako  palivo  koksárenský  plyn  a  zemný plyn 
naftový. Odpadové  plyny sú  z  každej žíhacej  pece odvádzané do ovzdušia bez čistenia cez 
rekuperátor a samostatný výduch o výške 25 m.   
          V objekte Údržby  Zlievarne II  sa nebezpečné  látky skladujú  tak, ako je uvedené  
v tabuľke č. 10. 
  
Tabuľka č. 10   Skladovanie nebezpečných látok v objekte Údržba Zlievarne II  
    Miesto skladovania Nebezpečná látka Skladovacia  

 kapacita Typ nádrže  Zabezpečenie ochrany  
životného prostredia 

    Mazadla, oleje  0,08 m3  

 Jednoplášťová    
 nadzemná 
(plechové 

a plastové obaly) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,24 m3 

   Prevodové oleje 0,2 m3 Jednoplášťová    
 nadzemná (sud) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,24 m3 

      Dielňa údržby 
 

  Hydraulický olej     0,1 m3     Jednoplášťová    
 nadzemná (sud) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,13 m3 

      Umývací stôl    Trichlóretylén         0,1 m3      Jednoplášťová    
   nadzemná (sud)  

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,22 m3 

 
 
Modeláreň  
 
           Modeláreň, umiestnená v uzavretom zastrešenom objekte,  je určená na výrobu modelov 
pre potreby AFL v Zlievarni I  a pre pracoviská formovní v Zlievarni II. Modely sa  pripravujú  
najmä z dreva, z liacich hmôt zo zmesi epoxidu a plniva, biresinových hmôt  a  axonových  hmôt.  
Drevené  modely pripravované pomocou drevoobrábacích strojov sa v lakovni striekajú  alebo 
natierajú náterovými látkami (lakovanie modelov) a voľne sušia v priestore haly. Odpadové 
plyny  vznikajúce  pri  lakovaní  a sušení modelov sú odsávané do ovzdušia cez podlahové kovové 
rošty s filtrami na zachytávanie TZL a výduch o výške 13 m. Zachytávanie emisií organických 
látok nie je riešené. Prašná vzdušnina vznikajúca v priestore drevoobrábacích strojov je odsávaná 
do ovzdušia cez cyklón umiestnený vedľa objektu Modelárne.  
           Nebezpečné látky nachádzajúce sa v objektoch Modelárne sú skladované tak, ako je 
uvedené v tabuľke č. 11    
 
Tabuľka č. 11  Skladovanie nebezpečných látok v objektoch  Modelárne  
         Miesto    
    skladovania    Nebezpečná látka Skladovacia 

  kapacita Typ nádrže  Zabezpečenie ochrany  
životného prostredia 

 Odlievacie hmoty  
50 kg 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,054 m3 

Pojivá Biresin 24 
         Biresin 26 
         Biresin CM 725 

50 kg 

Plastové 
a plechové 

nádoby (1- 15 kg) 
 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,054 m3 

    EPOXID 371      200 kg        Jednoplášťová 
nadzemná (sud) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,21 m3 

    EPOXID 372      200 kg        Jednoplášťová 
nadzemná (sud) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,21 m3 

       Epoxydáreň 
 
 

       Tvrdidlo P 11     100 kg   Plastové nádoby 
(5- 15 kg) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,13 m3 
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         Miesto    
    skladovania    Nebezpečná látka Skladovacia 

  kapacita Typ nádrže  Zabezpečenie ochrany  
životného prostredia 

    Náterové hmoty  0,05 m3     Plechovky  
 (5- 15 kg) 

Záchytné plechové 
vane o objeme 2 x 0,13 m3          Lakovňa  

    Náterové hmoty       0,01 m3   Plechovky 
 (1- 15 kg) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,13 m3 

       Sklad olejov           Oleje         0,2 m3 20 l   PVC     
nádoby 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 1 m3 

     Mazadlá, oleje         0,2 m3 Plastové nádoby 
(5- 15 kg) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,054 m3          Brúsiareň 

  WUPROFIX PND        10 kg Plechovky Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,129 m3 

     Farba akrylová         30 kg Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,129 m3 

     Farba  C 2001        20 kg Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,129 m3 

 Lak nitrocelulózový        10 kg  Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,135 m3 

    Fermež ľanová        30 kg Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,135 m3 

     Lak POLYNA        40 kg 

Jednoplášťová 
nadzemná 

(plechovky) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,135 m3 

        Sklad farieb 

    Riedidlo C 6000        0,2 m3 Jednoplášťová 
nadzemná (sud) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,2 m3 

 
 
           Nebezpečné látky sú skladované aj v ďalších samostatných skladoch tak, ako je to 
uvedené v nasledovných tabuľkách č. 12, 13 a 14. 
 
Tabuľka  č. 12  Skladovanie nebezpečných látok v sklade ropných látok 
         Miesto    
     skladovania Nebezpečná látka Skladovacia  

 kapacita Typ nádrže  Zabezpečenie ochrany  
 životného prostredia 

Hydraulický olej 
RENOLÍN  HM 46 0,18 m3 Jednoplášťová 

nadzemná (sud) 
Záchytná plechová 

vaňa o objeme 0,24 m3 

Ložiskové oleje 0,17 m3 Jednoplášťová 
nadzemná (sud) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,13 m3 

Prevodový olej PP 13 0,18 m3 Jednoplášťová 
nadzemná (sud) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,22 m3 

Olej RENEP 0,205 m3 Jednoplášťová 
nadzemná (sud) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,22 m3 

Petrolej 0,027 m3 Jednoplášťová 
nadzemná (sud) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 1,7 m3 

Riedidlo C 6000 0,2 m3 Jednoplášťová 
nadzemná (sud) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 1,72 m3 

Trichlóretylén 50 kg Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,22 m3 

Technický benzín 0,045 m3 

   Jednoplášťová 
nadzemná  

(plast. obal)  Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,22 m3 

Izopropylalkohol 1000 kg Jednoplášťová 
nadzemná (sudy) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 1 m3 

Nafta motorová 0,4 m3 Jednoplášťové 
nadzemné (sudy) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,2 m3 

Olej  EMILZÍN  H 0,18 m3 Jednoplášťová 
nadzemná (sud) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,6 m3 

Sklad ropných látok 

LIEH VDL , náter 2 m3 
Jednoplášťová 

nadzemná  
(plast. kontajner) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 1 m3 
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          Miesto  
      skladovania Nebezpečná látka Skladovacia  

 kapacita Typ nádrže  Zabezpečenie ochrany  
 životného prostredia 

Hydraulický olej 0,2 m3 Jednoplášťová 
nadzemná (sud) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,2 m3 

Prevodový olej 
SPIRAX A 90 0,2 m3 Jednoplášťová 

nadzemná (sud) 
Záchytná plechová 

vaňa o objeme 0,2 m3 

Riedidlo akrylové 
VN 1223 200 kg  

Jednoplášťová 
nadzemná  

(plechovice) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 1,72 m3 

Sklad ropných látok 

Tužidlo akrylové 70 kg 
Jednoplášťová 

nadzemná  
(plechovice) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 1,72 m3 

 
Tabuľka č.  13  Skladovanie nebezpečných látok v sklade S 162 
           Miesto    
      skladovania Nebezpečná látka Skladovacia  

 kapacita Typ nádrže  Zabezpečenie ochrany  
životného prostredia 

SPEFUR A 560-H  2 200 kg Jednoplášťová 
nadzemná (sudy) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,24 m3 

SPECATIL SH 70  1 000 kg Jednoplášťová 
nadzemná (sudy) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,13 m3 

KALTHARZ U 204 10 000 kg Záchytné plechové vane 
o objeme1 m3 a 0,22 m3 

AKTIVATOR 3423   2 000 kg Záchytná plechová 
vaňa o objeme 1 m3 

   AKTIVATOR 500 T 1           5 000 kg 

Jednoplášťová 
nadzemná (plast. 
kontajner, sudy) 

 Záchytná plechová 
vaňa o objeme 1 m3 

    ZIRKOFLUID 3139     
          KBV, náter         3 200 kg 

   Jednoplášťová 
      nadzemná       
   (kovová nádrž) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 1 m3 

 
   ZIRKOFLUID PASTE   
   2780 

           200 kg    Jednoplášťová 
   nadzemná (sud) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,22 m3 

MAGNEZITSCHLICHTE 
5848, náter            720 kg    Jednoplášťová 

  nadzemná (sudy) 
Záchytná plechová 

vaňa o objeme 0,22 m3 

    CARBOPHEN 5692,    
                 náter         2 600 kg 

    Jednoplášťová 
   nadzemná (plast.   
   kontajnery, sudy) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 1 m3 

  AKTIVATOR 100 T 5 B         1 000 kg 
    Jednoplášťová 
   nadzemná (plast.    
   kontajner 1000 l) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 1 m3 

   AKTIVATOR 100 T 3           1 000 kg 
   Jednoplášťová 
   nadzemná (plast.    
   kontajner 1000 l) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 1 m3 

 BAKELITE PF 6919 GN          1 000 kg 
    Jednoplášťová 
   nadzemná (plast.     
    kontajner, sudy) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 1 m3 

     LOXIA 4031, náter               72 kg     Jednoplášťová 
    nadzemná (sud) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,28 m3 

   NOVANOL 165, náter             420 kg      Jednoplášťová 
   nadzemná (sudy) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,28 m3 

      SPECOTIN 354 N         3 000 kg     Jednoplášťová 
   nadzemná (sudy) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,25 m3 

   WEISFILM Z 70, náter            100 kg     Jednoplášťová 
    nadzemná (sud) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,09 m3 

      Tvrdidlo  PTL 85            0,4 m3     Jednoplášťová 
   nadzemná (sudy) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,09 m3 

       Sklad S 162 

           Vodné sklo          5 200 kg 
     Jednoplášťová 
         nadzemná  
    (plast.  kontajner)           

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 1 m3 
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Tabuľka č. 14  Skladovanie nebezpečných látok v sklade S 161 a v sklade modelov 
    Miesto skladovania Nebezpečná látka Skladovacia  

 kapacita Typ nádrže  Zabezpečenie ochrany  
životného prostredia 

     ECOCURE 60 840 kg    Jednoplášťová 
 nadzemná (sudy) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,24 m3 

      ECOCURE 30    840 kg      Jednoplášťová 
 nadzemná (sudy) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,24 m3 

  Katalyzátor  AMÍN      700 kg   Jednoplášťová 
 nadzemná (sudy) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,24 m3 

  WEISFILM  Z -70,   
              náter      200 kg   Jednoplášťová 

 nadzemná (sudy) 
Záchytná plechová 

vaňa o objeme 0,09 m3 

       Sklad S 161 

   Kyselina fosforečná      360 kg 
  Jednoplášťová 
     nadzemná    
  (plastové sudy) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,24 m3 

        Sklad farieb  
     v sklade modelov        Farba syntetická    6 000 kg 

Jednoplášťová 
nadzemná  

     (plechovice) 

Záchytná plechová 
vaňa o objeme 0,19 m3 

 
 
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi v prevádzke 
 
           V prevádzke vznikajú nasledovné (kategorizované v súlade so všeobecne záväzným 
právnym predpisom odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov) 
nebezpečné odpady: 
 
   -  Zlievareň I,  odpady   katalógové  čísla:  06 01 06,  06, 04 04,  08 01 11,  08 01 17,  12 01 14,      
       13 01 10, 14 06 03, 15 01 10,  15 02 02, 16 06 01,  16 02 13, 16 05 07, 17 01 06, 17 02 04,  
       17 04 09, 17 06 05,  
   -  Zlievareň II,  odpady  katalógové  čísla:  06 04 04,  06 06 04,  08 01 11,  08 01 17,  12 01 14,   
       13 01 10, 13 02 08, 15 01 10, 15 02 02, 16 02 09, 16 02 13, 16 06 01, 17 04 09, 
   -   Hrubovňa - odpady katalógové čísla:   06 04 04,   12 01 09,   12 01 14, 15 02 02, 17 04 09,  
        13 02 05 
   -   Modeláreň - odpady katalógové čísla:  08 01 17, 14 06 03, 15 01 10, 15 02 02, 17 02 04.  
   
           Uvedené nebezpečné odpady sú zhromažďované na určených zberných miestach, 
umiestnených v zastrešených a  stavebne uzavretých výrobných halách, v sudoch alebo  
kontajneroch označených identifikačnými listami nebezpečného odpadu, pod ktorými sú uložené 
záchytné vane. Nebezpečné odpady sú zhromažďované oddelene od ostatných odpadov. Prepravu 
nebezpečných odpadov na ich zhodnotenie alebo zneškodnenie zabezpečuje prevádzkovateľ 
u oprávnenej osoby  na základe zmluvy.  
 
II.  Podmienky povolenia 
  
A    Podmienky prevádzkovania   
 
1.    Všeobecné podmienky 
 
1.1  Umiestnenie  zariadení  v  prevádzke  a  vykonávanie  jednotlivých  činností  musí  byť  také,  
       ako je uvedené v tomto rozhodnutí.  
 
1.2  Všetky  zariadenia   prevádzky  a  technické  prostriedky  použité  pri   vykonávaní    činností 
        v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave. 
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1.3  Prevádzka bude  prevádzkovaná  v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí. 
                     
1.4 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia  a  rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo  
       činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia,  
        podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne. 
  
1.5  Práva  a  povinnosti  prevádzkovateľa  prechádzajú  na  jeho  právneho  nástupcu.  Nový  
        prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa  
        účinnosti prechodu práv a povinností. 
 
1.6  Prevádzkovateľ je  povinný oboznámiť zamestnancov s  podmienkami a opatreniami tohto       
        rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané            
        odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje  
        povinnosti. 
 
1.7  Prevádzkovateľ   je   povinný   zapracovať   podmienky   tohto  povolenia  do prevádzkových  
        predpisov. 
 
1.8   Ak integrované  povolenie neobsahuje  konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky 
        a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.              
 
 
2.   Podmienky pre dobu prevádzkovania 
 
2.1  Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite. 
 
2.2  Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa. 
 
3.   Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky 
 
3.1  Prevádzkovateľ    nesmie   zvýšiť   výrobnú   kapacitu   liatiny   v   Zlievarni I  nad  hodnotu   

 47 000 t.rok-1, v  Zlievarni II nad hodnotu 62 000  t.rok-1 a výrobu zliatin z  neželezných   
 kovov nad hodnotu 200 t.rok-1 a nesmie prekročiť menovitý výkon taviacich pecí nad  
 hodnoty uvedené v bode B časť I. tohto rozhodnutia.  

 
3.2  Prevádzkovateľ má povolené používať suroviny, materiály, palivá a vodu pre technologické     

     účely tak, ako je uvedené v bode B časť I.  tohto rozhodnutia.    
 
3.3  Prevádzkovateľ má  povolené  používať  nasledovné  látky,  ktoré  nie  sú súčasťou hlavných 
       technologických  operácií  výrobného cyklu  a  používajú sa  k obsluhe objektov a  zariadení,   
       počas  ktorej   sa    spotrebujú,   resp.  zneškodňujú   operatívne,   bez   potreby   dlhodobého  
       uskladnenia: 

    - prevodové oleje, hydraulické oleje,  ložiskové  oleje,  motorové  oleje, plastické mazivá,    
       pohonné  látky, protizáderové hmoty, odmasťovacie  prípravky, odhrdzovače, tesniace  
       prostriedky,  riedidlá a čistiace prostriedky. 
 

3.4  Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií:                              
       elektrická energia, pitná voda, chladiaca cirkulačná voda, technologická para, stlačený  
       vzduch, stlačený kyslík, zemný plyn naftový, koksárenský plyn, technologická priemyselná  
       voda, acetylén, skvapalnený kysličník uhličitý.  
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4.  Podmienky prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie a zhromažďovanie odpadov  
      

  4.1 Prevádzkovateľ je povinný mať  prevádzku  na  zhodnocovanie a zhromažďovanie odpadov    
označenú informačnou tabuľou umiestnenou pred vstupom do prevádzky, na ktorej musia byť 
uvedené nasledujúce údaje: názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto 
podnikania prevádzkovateľa  povoľovanej   prevádzky,   prevádzkový  čas,   zoznam   druhov 
odpadov, s ktorými sa v prevádzke nakladá, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas  
na prevádzkovanie prevádzky, meno a  priezvisko zodpovednej osoby za prevádzkovanie  
prevádzky a jej telefónne číslo. 

 
4.2 V prípade  poškodenia informačnej tabule je  prevádzkovateľ  povinný zabezpečiť jej opravu,    
      alebo výmenu v  priebehu 14 pracovných dní.  
 
4.3 Prevádzkovateľ  je povinný  pri  preberaní odpadov do prevádzky vykonať:  

              -  kontrolu  dokladov   o  množstve   a  druhu   dodaného odpadu, ktorý  musí  byť  v  súlade 
            s technologickým reglementom zariadenia na zhodnocovanie odpadov, 
       - vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,                   

vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s Prevádzkovým poriadkom zariadenia                   
na  zhodnocovanie odpadov, 

        -  podľa  potreby  kontrolné  náhodné  odbery  vzoriek odpadu,  skúšky  a  analýzy odpadu     
s  cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o  pôvode, vlastnostiach a zložení 
odpadu; vzorky sa uchovávajú najmenej 1 mesiac, 

        -  výdaj potvrdenia držiteľovi odpadu o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a  času jeho 
prevzatia. 

 
4.4  Prevádzkovateľ  je  oprávnený  zhodnocovať  odpady  zaradené  podľa všeobecne záväzného   
       právneho predpisu  odpadového  hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov, a  to:  
       odpad katalógové  číslo  (ďalej len „kat. č.“)  12 01 01 - piliny a  triesky zo železných kovov,   
       kategória   odpadu  O - ostatný  (ďalej  len  „O“),  odpad  kat.  č.  12 01 03 - piliny  a   triesky  
       z  neželezných   kovov - O, odpad  kat. č. 17 04 01 - meď, bronz,  mosadz - O, odpad   kat. č.   
       17 04 02 - hliník - O, odpad  kat. č. 17 04 05 -  železo  a  oceľ - O  a  odpad  kat. č. 17 04 07 -  
       zmiešané kovy - O. 
    
4.5  Prevádzkovateľ  je  povinný  dodržať  maximálne  množstvá  skladovaných odpadov, surovín               
       a manipuláciu s nimi vykonávať tak, ako je to uvedené v bode B časť I  tohto rozhodnutia. 
 
4.6  Prevádzkovateľ je  povinný  zariadenie  na  zhodnocovanie odpadov  prevádzkovať  v súlade 
       s technologickým  reglementom  zariadenia na zhodnocovanie odpadov vypracovaným         
       v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.  
 
 
5.    Technicko-prevádzkové podmienky 
 
5.1  Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu  
       vznikať  emisie  znečisťujúcich  látok  do  ovzdušia,  iba v súlade: 
        - s platnými  Súbormi  technicko-prevádzkových  parametrov   a    technicko-organizačných      

 opatrení  na   zabezpečenie  ochrany   ovzdušia  pri    prevádzke    zdrojov   znečisťovania     
 (ďalej  len „Súbor  TPP  a  TOO“),  vypracovanými   a   schválenými    podľa    všeobecne     
 záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia,  
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        - 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. 
  
5.2 Všetky stavebné objekty, zariadenia a  technické  prostriedky používané pri činnostiach                     

 v povoľovanej   prevádzke  musí  prevádzkovateľ  udržiavať  v  dobrom  prevádzkovom       
 stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu  
 stavebných objektov, technologických zariadení  a  mechanizmov  v súlade s  podmienkami        
 sprievodnej dokumentácie a  prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne   
 záväzných  právnych predpisov.  

 
5.3  Prevádzkovateľ    je   povinný   prevádzkovať  a   udržiavať  v  dobrom  prevádzkovom stave     
       objektové rady a  kanalizačné prípojky nachádzajúce sa v objekte prevádzky, ktoré sú  
       súčasťou kanalizačnej siete prevádzkovanej spoločnosťou U.S. Steel Košice, s.r.o. v súlade  
       so schváleným kanalizačným poriadkom. 
 
5.4  Prevádzkovateľ   nesmie    prevádzkovať    jednotlivé    výrobné  zariadenia  s  inštalovanými  
       odlučovacími zariadeniami uvedené v časti I. tohto rozhodnutia,  v ktorých vznikajú emisie  
       znečisťujúcich látok  bez odvádzania emisií do týchto odlučovacích zariadení a bez toho, aby  
       nebola zabezpečená cirkulácia odlučovacej kvapaliny (absorbenta) v odlučovači, alebo  
       výrobcom  predpísaná  tlaková strata v prípade látkových filtrov, okrem časov pre  prechodové  
       stavy vymedzené v schválených súboroch TPP a TOO. Tieto časy je možné aktualizovať iba  
       so súhlasom IŽP Košice.  
 
5.5 Prevádzkovateľ je povinný po realizácii opatrení na zníženie emisií organických látok  
       u zdroja znečisťovania „Linka na povrchovú úpravu odliatkov máčaním a sušením“  
       prepracovať a predložiť na schválenie súbor TPP a TOO v lehote do 31. 12. 2007. 
  
6.   Podmienky  pre  skladovanie  a  manipuláciu s nebezpečnými látkami 
 
6.1  Všetky   vnútorné  a  vonkajšie   manipulačné    plochy   a   skladovacie   priestory,  kde sa     
       zaobchádza  s  nebezpečnými  látkami,  nebezpečnými odpadmi a obalmi  z  nebezpečných    
       látok musia byť zabezpečené tak,  aby  nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo  
       podzemných  vôd.  
 
6.2 Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť  
       vybavené   funkčnými   stavoznakmi  pre  vizuálne  sledovanie  hladiny  nebezpečných  látok  
       skladovaných v nádrži  a musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom. 
 
6.3  Prevádzkovateľ   musí   minimálne   1 x   za   zmenu   počas   stáčania   alebo   prečerpávania   
       nebezpečných látok prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov a  čerpadiel.                             
  
B.     Emisné limity  
 
1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia 
 
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé  znečisťujúce látky 
uvedené v tab. č. 15 neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre nasledujúce  znečisťujúce 
látky:  
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       - tuhé znečisťujúce látky (ďalej tiež „TZL“),    
       - oxid siričitý (ďalej tiež  „SO2“), 
       - oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež  „NOx  ako  NO2“), 
       - celkový organický uhlík (TOC),  
       - tuhé  znečisťujúce  anorganické látky 3. podskupiny  2. skupiny,  mangán  a  jeho zlúčeniny        
          vyjadrené ako Mn (ďalej tiež „Mn“), meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu (ďalej tiež „Cu“)  
       - organické   plyny   a    pary   1. podskupiny   4. skupiny   znečisťujúcich    látok  (ďalej  tiež  
         „VOC 1. podsk. 4. sk.“). 
 
 
   Tab. č. 15  Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia a pre fugitívne emisie: 
 
  Zlievareň I 

       Zdroj emisií    Miesto vypúšťania     
            emisií 

 Znečisťujúca   
         látka 

Emisný limit     
    mg.m-3 

 Vzťažné  
podmienky 

         TZL           75 
         NOx          400      Elektrická indukčná pec 

JUNKER (EIP JUNKER)            Výduch 
         Mn              5 

   1),2),3)  

Automatická formovacia 
linka (AFL)            Výduch           TZL           50    1),2),3) 

Príprava a doprava 
formovacích zmesí              Výduch            TZL          50    1),2),3) 

Jadrovňa /automatické  
stroje na výrobu jadier            Výduch          VOC 

(1.podsk. 4..sk.)          20    1),2),3),8) 

Otryskávacia linka STEM             Výduch           TZL          50    1),2),3)   

        TOC          75    Výduchy  V1 a V2  
    z kabíny máčania  
         odliatkov              TZL           3 

    
2),4),11),12)  

        TOC          50  Výduch  zo sušiaceho 
    tunela odliatkov             TZL           3    2),4),12) Linka na povrchovú 

úpravu odliatkov  
máčaním a sušením 

  Hala na povrchovú   
   úpravu odliatkov 

    Fugitívne     
       emisie     
   organických   
        látok 

        20 %         6) 

  
   Zlievareň II 

          Zdroj emisií    Miesto vypúšťania     
            emisií  

Znečisťujúca   
       látka 

Emisný limit  
    mg.m-3 

  Vzťažné  
podmienky 

TZL          75 
NOx        400 Elektrická oblúková pec 

(EOP) Výduch 
Mn            5  

  1),2),3),7) 
  

TZL          75 
NOx        400 Elektrická indukčná pec    

  ISTOL 2 x 2 

 
Výduch 

 Mn            5 

  
  1),2),3),7) 
  

        TZL          50 Elektrická indukčná pec  
          ISTOL 2 x 0,5               Výduch           Cu            5   1),2),3),7)  

TZL          50 
NOx        200 
SO2        800 

Bubnová sušiaca pec 
BS 1408 Výduch 

CO        100  

  2),3),9) 
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         Zdroj emisií     Miesto  vypúšťania     
              emisií  

Znečisťujúca   
       látka 

Emisný limit  
     mg.m-3 

   Vzťažné  
podmienky 

TZL          50 
NOx        200 
SO2        800 

Žíhacie vozové pece 
č.1 a č. 2 2 samostatné výduchy 

CO        100 

   2),3),9) 

Vytriasací rošt 1,6 t  vo    
 formovni sivej liatiny Výduch V9 TZL          50    1),2),3) 

Vytriasací rošt 5 t +   
kolesové miešače so 
zásobníkmi,  presypy  

   pásových  dopravníkov    
 vo formovni  sivej liatiny 

Výduchy V5 a V10 TZL          50    1),2),3) 

Vytriasací rošt 10 t 
  vo  formovni sivej liatiny Výduchy V11 a V12 TZL          50    1),2),3) 

Pásové dopravníky 
a polygónové sito  

vo formovni  sivej liatiny 
Výduch V7 TZL          50    1),2),3) 

Kontinuálny IMF miešač  
furánových zmesí Výduch  V54 TZL          50    1),2),3) 

Vytriasací rošt 10 t 
  vo formovni oceľoliatiny Výduchy V59 a V60 TZL          50    1),2),3) 

Vytriasací rošt 5 t 
  vo formovni oceľoliatiny Výduch V58 TZL          50    1),2),3) 

Pásová  doprava 
a polygónové sito  

vo formovni oceľoliatiny 
Výduch V55 TZL          50     1),2),3) 

Jadrovňa Výduchy V13 a V14 TZL          50    1),2),3) 
Bubnové tryskacie 
zariadenie PTB 3 Výduch V1 TZL          50    1),2),3) 

Bubnové tryskacie 
zariadenie PTB 5 Výduch TZL          50    1),2),3) 

Čistiaca komora CKM 3 Výduch V2 TZL          50    1),2),3) 
Čistiaca komora CKM 4 Výduch V3 TZL          50    1),2),3)  
Chladič vratnej furánovej 

formovacej zmesi  
CRKS 500 

Výduch  TZL          50    1),2),3)  

 
 
Modeláreň 

        
            1)  Hmotnostná    koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných  
                  stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a obsah kyslíka nie je stanovený. 

         Zdroj emisií     Miesto  vypúšťania     
              emisií  

Znečisťujúca   
       látka 

Emisný limit  
     mg.m-3 

   Vzťažné  
podmienky 

       TZL           3                Výduch         TOC       75/50     2),4),12) 

 Lakovňa modelov 
            Hala lakovne  

   Fugitívne      
      emisie  
  organických 
        látok 

       20 %             6) 
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            2)  Od 01.01.2007 emisný limit vyjadrený   ako   hmotnostná    koncentrácia  alebo hmotnostný tok   
                  sa  považuje  pri diskontinuálnom  oprávnenom meraní a pri technickom výpočte  za dodržaný,   
                  ak žiadna jednotlivá hodnota  po pripočítaní  odôvodnenej  hodnoty neistoty výsledku  merania   
                  alebo  výsledok   technického  výpočtu   po  pripočítaní  neistoty  výpočtu  neprekročí  hodnotu   
                  emisného limitu. 

   3)   Do 31.12.2006 sa emisný limit považuje za dodržaný ak súčasne 
          a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného  
               limitu, 
          b) žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobku  
               hodnoty emisného limitu. 

            4)  Hmotnostná   koncentrácia   vyjadrená   ako   koncentrácia  vo  vlhkom  plyne pri štandardných  
                  stavových  podmienkach (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC).  
            5) Emisný limit 50 mg.m-3  pre  TOC platí pre proces sušenia odliatkov, emisný limit      
                  75 mg.m-3 platí pre proces namáčania odliatkov. 
            6)   Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných organických rozpúšťadiel. 
            7)  Emisný limit 5 mg.m-3  pre Mn  a  Cu  platí pri hmotnostnom toku 25 g.h-1 a vyššom.     
            8)  Emisný limit 20  mg.m-3  pre 1. podskupinu  4. skupiny VOC  Cu  platí pri hmotnostnom toku  
                  0,1 kg.h-1 a vyššom.  
            9)   Hmotnostná   koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných  
                  stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a obsah kyslíka 3% obj. 
          10)   Hmotnostná   koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných  
                  stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a obsah kyslíka  17% obj. 
          11)  Emisný limit pre TOC platí od 1.11.2007 
          12)  Emisný limit  pri diskontinuálnom  oprávnenom meraní sa považuje za dodržaný, ak sú súčasne  
                  splnené tieto požiadavky: 
                  a) aritmetický priemer najmenej z troch jednotlivých meraní nepresiahne hodnotu emisného  
                       limitu, 
                  b)  žiadny hodinový priemer nepresiahne 1,5 násobok hodnoty emisného limitu.  
 
2.    Limitné  hodnoty  ukazovateľov   znečistenia   vo   vypúšťaných   odpadových    vodách      
        
       Prevádzkovateľ   je   povinný  zabezpečiť  odvádzanie   splaškových   odpadových  vôd, vôd  
       z  povrchového odtoku  a  priemyselných  odpadových  vôd  do  jednotnej  kanalizácie, ktorá     
       vyúsťuje na  ČOV  Sokoľany. Vzhľadom  na charakter  vypúšťania  opísaný v bode B časť I.    
       tohto    rozhodnutia  sa  emisné  limity   pre   vypúšťanie    priemyselných   odpadových  vôd                     
       do jednotnej kanalizácie  nestanovujú. Prevádzkovateľ  je povinný vypúšťať odpadové  vody        
       v  súlade  so  schváleným   kanalizačným  poriadkom  spoločnosti  U. S. Steel  Košice,  s.r.o.  
       a dodržiavať  maximálne  koncentračné  hodnoty  prípustného  znečistenia  odpadových  vôd  
       vypúšťaných do kanalizácie, ktoré sú v ňom uvedené pre  napájacie  miesta tak, ako je uvedené  
       v bode I.2 časť II. tohto rozhodnutia.   
 
3.    Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie  
  
3.1  Ekvivalentná   hladina   hluku    produkovaná    prevádzkou   neprekročí   na   hranici   areálu                        
       so   susediacimi    priemyselnými    areálmi    hodnotu   70 dB  a   na  verejnosti   dostupných  
       pozemkoch  hodnotu   50 dB  v  čase   od  06:00  do  22:00 hod.  a   pre   nočnú  dobu  40 dB     
       v čase od 22:00 do 6:00 hod.  
 
3.2  Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú. 
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C.   Opatrenia   na   prevenciu   znečisťovania,   najmä    použitím   najlepších    dostupných   
       techník  

1. Prevádzkovateľ je povinný do 31.10.2007 realizovať také opatrenia, ktorými zabezpečí  
dodržanie emisných limitov stanovených v tabuľke  č. 15  bod B.1 časť II. tohto rozhodnutia 
pre zdroje znečistenia „Linka na povrchovú úpravu odliatkov máčaním a sušením“.  
v Zlievarni I a „Lakovňa modelov“ v Modelárni. Dokumentáciu a projekt technického 
riešenia, ktoré si vyžadujú zmenu tohto integrovaného povolenia je prevádzkovateľ povinný 
predložiť na IŽP Košice v dostatočnom predstihu pred 31.10.2007 s ohľadom na 6 mesačnú 
lehotu konania a v prípade opatrení vyžadujúcich si  stavebné konanie,  je prevádzkovateľ 
povinný prihliadať aj na lehoty kolaudačného konania. 

2.  V prípade prijatia technického riešenia na splnenie opatrení bodu C.1 tohto rozhodnutia je 
prevádzkovateľ  povinný  vypracovať  a  predložiť sprievodnú  dokumentáciu  výrobcu,  
prípadne dodávateľa, alebo ich nástupcov inštalovaných zariadení na čistenie odpadových 
plynov z  linky na povrchovú úpravu odliatkov alebo dodávateľa ich rekonštrukcie, 
predpisujúcu záručné podmienky technických parametrov, obsluhy a údržby pre dodržiavanie 
emisných limitov uvedených v tab. č. 15  bod B.1 časť II.  tohto rozhodnutia na IŽP Košice 
v lehote do 1 mesiaca pred  termínom merania preukazujúcim dodržanie emisného limitu      
po vykonanej realizácii opatrení. 

3.   Prevádzkovateľ  je   povinný   využívať   technicky   dostupné    prostriedky  s    prihliadnutím 
      na trvanie a množstvo emisií, primeranosť výdavkov na obmedzenie emisií a na  vykonávanie   
      opatrení  na   obmedzenie   emisií   organických   rozpúšťadiel   s  cieľom  nahradiť v procese  
      máčania a  sušenia  odliatkov na „Linke  na povrchovú úpravu odliatkov máčaním a sušením“  
      a v  procese nanášania farieb na modely v „Lakovni modelov“  používanie farieb riediteľných   
      organickými rozpúšťadlami farbami vodou riediteľnými.  
  
4. Prevádzkovateľ je povinný v Zlievarni I, stredisko Čistiareň odvádzať prašnú vzdušninu  
     vznikajúcu pri obrusovaní odliatkov na pracovisku stojanových brúsok na odprášenie              
     do filtračného zariadenia. V prípade odvádzania čistenej vzdušniny do ovzdušia musí filtračné  
     zariadenie garantovať plnenie emisného limitu 50 mg.m-3 pre TZL, ktorého dodržanie musí  
     prevádzkovateľ preukázať jednorazovým oprávneným meraním vykonaným oprávnenou   
     osobou a doložením správy z merania IŽP Košice v lehote do 30. 06. 2007.  
 
D.   Opatrenia  na  minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov 
 
1.  Prevádzkovateľ   je   povinný    dodržiavať   postupy    na   zneškodnenie,   nakladanie   alebo      
     zhodnotenie odpadov, opatrenia  na  zníženie  produkovaných  odpadov  uvedené  vo  svojom  
     Programe    odpadového   hospodárstva,  schválenom   príslušným   orgánom   štátnej   správy   
     odpadového hospodárstva. 
 
2.  Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s  nebezpečnými  odpadmi uvedenými v prílohe č. 1 

tohto rozhodnutia  len v súlade s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí  a  v súlade    
so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva v lehote do 31.05.2009. 

        
3.   Prevádzkovateľ  je   povinný   zhromažďovať   odpady   utriedené  a označené podľa druhov     

v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového  hospodárstva,  ktorým  sa   
ustanovuje Katalóg odpadov  a   zabezpečiť   ich   pred  znehodnotením,  odcudzením  alebo   
iným nežiaducim únikom.  
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4.   Prevádzkovateľ   je   povinný  zhromažďovať   nebezpečné    odpady  oddelene od ostatných   
      odpadov podľa   ich  druhov, označovať  ich  určeným  spôsobom  a nakladať s nimi v súlade       
      so všeobecne záväzným právnym  predpisom odpadového hospodárstva, okrem odpadov,  
      ktorých triedenie a oddelené  zhromažďovanie nie je účelné vzhľadom  na ich ďalšie  
      zhodnocovanie v prevádzke a  ak je to v súlade so súhlasom  udeleným  príslušným  orgánom    
      štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva. 
 
5.  Prevádzkovateľ   je   povinný   odovzdávať   vznikajúce  odpady,  ktoré  nezhodnocuje sám,       
      na zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  len  osobám oprávneným  nakladať  s odpadmi   podľa   
      všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva.  
 
6.   Prevádzkovateľ  je  povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje   
      a   odpady z  elektrických a  elektronických  zariadení na  zhodnotenie, zneškodnenie alebo  
      spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich   
      zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  sám  na  základe  súhlasu  udeleného   príslušným   orgánom  
      štátnej správy  podľa  všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva. 
 
7.   Prevádzkovateľ  je  povinný mať zmluvne  zabezpečenú  prepravu   nebezpečných   odpadov       

u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho  
predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných   
odpadov. 

 
8.   Prevádzkovateľ   je   povinný   zhromažďovať   pevné   odpady,  ako  sú   filtračné   materiály         
      a znečistený textil vo vhodných  zberných   nádobách   alebo  kontajneroch, odpadové oleje 

v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene            
od ostatných druhov odpadov, odpady s obsahom ortuti v pôvodných obaloch v zberných  
nádobách a odpadové olovené batérie a akumulátory v označenom, oplotenom, uzatvorenom 
a zastrešenom priestore, v sklade na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, v úložnom 
priestore alebo uzamknutých kontajneroch. 

 
9.   Nebezpečné odpady a sklad, v ktorom sa  skladujú, musia  byť označené  určeným  spôsobom  
      v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva. 
 

  10. Nádoby,  sudy a  iné obaly, v ktorých  sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené      
od  zariadení  neurčených a  nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom  
alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by mohli        
spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti      
mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.  

           
11. Prevádzkovateľ  nesmie   riediť   alebo   zmiešavať   odpady  s  cieľom dosiahnuť   hraničné        

hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväzných       
právnych predpisoch odpadového  hospodárstva.  

 
12. Prevádzkovateľ je oprávnený ukladať odpady uvedené v bode A.4.4  časť II.  tohto  rozhodnutia       

v priestore alebo objekte   určenom  na  skladovanie  odpadov  pred   ich   zhodnotením  alebo       
zneškodnením,  umožňujúcom  ich  kontrolu a  zabezpečujúcom ochranu životného prostredia       
po  dobu   najviac  3  roky,  ak  sa  budú   zhodnocovať  a  po  dobu  najviac  1 rok, ak sa 
budú  zneškodňovať.  
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E.   Podmienky hospodárenia s energiami 
 
1.   Požiadavky ustanovené v bode A.5.2 časť II. tohto rozhodnutia sa vzťahujú aj na plynové                
      a elektrické spotrebiče a zariadenia.  
 
2.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie auditu energetickej účinnosti energeticky   

náročných  zariadení v prevádzke s ohľadom na mernú spotrebu energie na jednotku výrobku   
v lehote do 30. 06. 2007. Na základe vykonaného auditu prevádzkovateľ vypracuje program  
možností   znižovania  a  optimalizácie   spotreby   energií,   ktorý   predloží  na  IŽP  Košice      
najneskôr do 31. 12. 2007.  

 
3.   Prevádzkovateľ   je    povinný   udržiavať  elektrické     zariadenia     a   plynové     spotrebiče                      
      v  dobrom  technickom   stave,  vykonávať   ich    pravidelnú   kontrolu   a   údržbu,   odborné  
      prehliadky   a   skúšky  a  viesť  o  tom   evidenciu   tak,  ako   je   to   uvedené  v  sprievodnej  
      dokumentácii  ich výrobcov a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.  
 
 
 F.  Opatrenia  na   predchádzanie  havárií a na   obmedzenie následkov  v  prípade  havárií     
       a  opatrenia   týkajúce  sa   situácií  odlišných  od  podmienok  bežnej  prevádzky 
 
1.   Prevádzkovateľ   je   povinný   dodržiavať    plán    preventívnych   opatrení   na   zamedzenie     
      vzniku   neovládateľného   úniku    nebezpečných   látok  do  životného   prostredia  a  postup                  
      v   prípade   ich   úniku   (ďalej  len  „havarijný  plán“)  pre   zaobchádzanie  s  nebezpečnými  
      látkami, vypracovaný a schválený podľa  všeobecne  záväzného  právneho  predpisu vodného 
      hospodárstva a oboznámiť s nim zamestnancov. 
 

   2.   Prevádzkovateľ   je   povinný    pre   všetky    zariadenia  a stavby,  v  ktorých  sa  zaobchádza  
         s nebezpečnými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové  poriadky, plány údržby  

a opráv a plány kontroly a pravidelne s nimi oboznamovať ich  obsluhu v súlade s  osobitným  
         predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci. 

 
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a  zariadenia, v ktorých sa zaobchádza  

s  nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým,  
chemickým, biologickým,  poveternostným vplyvom a  proti  starnutiu (umelé látky),        
zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné  
zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce  
zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie   
nebezpečných látok, ktoré unikli pri  technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa  
vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských 
technických noriem. 

 
4.   Všetky zariadenia, v ktorých  sa   používajú,   zachytávajú,   spracovávajú   alebo  dopravujú   
      nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a  prevádzkované                              
      na zabezpečených  plochách tak, aby bolo zabránené  úniku  týchto  látok do pôdy,   
      podzemných, povrchových vôd  alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo  
      vodami z povrchového odtoku. 
 
5. Všetky jednoplášťové nadzemné zásobníky a prevádzkové nádrže na skladovanie  
      nebezpečných  látok  musia byť   umiestnené  v záchytnej   vani  o  objeme   nie   menšom    
      ako je objem  zásobníka alebo prevádzkovej nádrže  umiestnenej  v  záchytnej  vani.  Ak  je    
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      v záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových   nádrží,  je  na určenie  
      objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo prevádzkovej   
      nádrže, najmenej však 10 %  zo  súčtu  objemov všetkých  rezervoárov v záchytnej  vani,   
      ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa musí byť bezodtoková,  prípadný  
      prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie alebo skladovanie  
      nebezpečných látok, na ich ďalšie využitie alebo na vhodné zneškodnenie. 
 
6.  Záchytné vane nemôžu mať žiadny odtok; prípadné prepady musia byť  bezpečne zaústené   

do nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo   
zneškodnenia. 

 
   7.  Všetky  prevádzkové nádrže  a  zásobníky musia byť odolné proti chemickým účinkom  látok,  

      ktoré sú v nich  uskladnené. 
  
8.   Priestory okolo záchytných vaní musia  byť udržiavané v čistote.  
 
9.   Na miestach,  kde  sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť  k dispozícii prostriedky         

pre likvidáciu prípadných únikov.  Použité  sanačné  materiály  musia  byť do doby likvidácie       
uskladnené  tak,  aby bolo zabránené kontaminácií povrchových  a  podzemných  vôd.  

        
10.  Stáčanie  olejov a  kvapalných  nebezpečných  látok  môže   byť  vykonávané  iba  na  mieste  
       k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo  

 podzemných vôd. 
 
11.  Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícií  platné bezpečnostné listy všetkých používaných   
       chemických látok. 
 
12.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich    
       s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou. 
 
13.  Prevádzkovateľ je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie   skúšok   tesnosti   nádrží,  záchytných  
       vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od prvej   úspešnej  
       skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do  prevádzky po odstávke dlhšej  
       ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. 
 
14.  Prevádzkovateľ  je  povinný   mať   vymedzené  v schválených  súboroch TPP a TOO možné     
       nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov  

 znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.   
  
15.  Prevádzkovateľ  je povinný  pri  vymedzených  haváriách   podľa  bodu  F.14  časť  II.  tohto   
       rozhodnutia,  ktoré   nastali   ako  dôsledok   nezvládnutej   poruchy  neodstránenej  určeným  
       spôsobom  v určenom  čase podľa  schváleného  súboru  TPP  a  TOO, bezodkladne  zastaviť  
       alebo obmedziť prevádzku  zdroja znečisťovania ovzdušia,  jeho časti alebo zariadenia alebo 
       musí použiť mimoriadne  protihavarijné opatrenia, ktoré sú na to určené. 
 
 
G.   Opatrenia   na    minimalizáciu   diaľkového    znečisťovania   a   cezhraničného  vplyvu  
       znečisťovania 
 
       Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv. 
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H.   Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky 
 
       Prevádzka  nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky. 
 
 
I.   Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať 

a  poskytovať do  informačného  systému 
 
 
1.   Kontrola emisií do ovzdušia 
  
1.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené    
       v nasledujúcich tabuľkách. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne  
       musí o tom informovať IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia. Správu  
       o oprávnenom meraní predloží  bezodkladne, najneskôr do 60 dní od  vykonania  merania.  
       Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní. 
 
     
      Zlievareň I  
 

Zložka: ovzdušie                                                                                       Zdroj emisií:  EIP - JUNKER  
Miesto  merania:  Výduch za odlučovačom TZL napojeným na EIP-JUNKER                                  
Znečisťujúca 
látka 

 Parameter Frekvencia 
merania 

Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

             TZL Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2) 3),9) 

NOx 
Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2) 5),9) 

SO2 
Hmotnostná 
koncentrácia, IEF 1) 1) 4),9) 

CO Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2)  6),9) 

Mn Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2)  8),9) 

 
 

Zložka: ovzdušie                                                                        Zdroje emisií:  AFL – zóna odlievania 
Miesto  merania: Výduch  napojený na odsávanie AFL 
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

TZL 3),9) 
CO 

Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2) 6),9) 

 
 

Zložka: ovzdušie                                                Zdroj emisií:  Príprava  a doprava formovacích zmesí     
Miesto  merania: Výduch  napojený na výstup látkového filtra typu AC PULL                                                                     
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

TZL Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2)  3),9)  
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Zložka: ovzdušie                                                       Zdroj emisií: Automatické stroje na výrobu jadier    
Miesto  merania: Výduch  napojený na výstup pračky amínov                                                                     
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy,  
metodiky, techniky 

TZL Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2)  3),9) 

TOC Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2)  7),9) 

 
 

Zložka: ovzdušie                                                                  Zdroj emisií: Otryskávacia linka STEM   
Miesto  merania: Výduch napojený  na výstup z kazetového látkového filtra CDR-16 STEM   
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

TZL Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2) 3),9) 

 
 

Zložka: ovzdušie                   Zdroj emisií:  Linka na povrchovú úpravu odliatkov máčaním a sušením  
Miesto  merania: 2 výduchy z kabíny máčania a 1 výduch zo sušiaceho tunela   
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

TZL Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2) 3),9) 

TOC Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2) 7),9) 

    Fugitívne emisie              % 1 x za 6 rokov -                      - 
 
     
 
       Zlievareň II 
 

Zložka: ovzdušie                                                                                                       Zdroj emisií: EOP  
Miesto  merania:  Výduch napojený na potrubie za odlučovačom TZL z EOP                                  
Znečisťujúca 
látka 

 Parameter Frekvencia 
merania 

Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

             TZL 3),9) 
NOx 5),9) 
SO2 4),9) 
CO 6),9) 
Mn 

Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 

 

1) 
 

2) 
 

8),9) 
 
 

Zložka: ovzdušie                                                                        Zdroje emisií:  EIP ISTOL  2 x 2 
Miesto  merania: Výduch  napojený na kryt odsávania odpadových plynov nad taviacou vaňou  
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

TZL 3),9) 
NOx  5),9) 
CO 6),9) 
Mn 

Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2) 

8),9) 
 
 
 



strana 28 k rozhodnutiu č. 119/20- OIPK/2006-Ko/57045105 
 

 

 
 

                                                                                               
 

 

Zložka: ovzdušie                                                                        Zdroje emisií:  EIP ISTOL  2 x 0,5 
Miesto  merania: Výduch  napojený na kryt odsávania odpadových plynov nad taviacou vaňou 
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

TZL 3),9) 
CO  6),9). 
Cu 

Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2) 

8),9) 
 
 

Zložka: ovzdušie                                                               Zdroje emisií: Bubnová sušiaca pec BS 1408  
Miesto  merania: Výduch  napojený na potrubie za odlučovačom typu MHK 3 
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

TZL 3),8) 
NOx 5),9) 
SO2 4),9) 
CO 

Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2) 

6),9) 
 
 

Zložka: ovzdušie                                                             Zdroje emisií: Žíhacie vozové pece č. 1  a  č. 2  
Miesto  merania: Výduch  napojený na odvod odpadových plynov z priestoru žíhania  
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

TZL 3),8) 
NOx 5),9) 
SO2 4),9) 
CO 

Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2) 

6),9) 
 
 

Zložka: ovzdušie                                       Zdroj emisií:  Vytriasací rošt 1,6 t vo formovni sivej liatiny     
Miesto  merania: Výduch V9  napojený na výstup z odlučovača typu MHK 3                                                                     
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

TZL Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2)  3),9)  

 
 

Zložka: ovzdušie                                  Zdroj emisií: Vytriasací rošt 5 t + kolesové miešače,  presypy    
                                                                                       pásových dopravníkov vo formovni sivej liatiny     
Miesto  merania: Výduchy V5 a V10  napojené na výstup z odlučovača typu MHK 5                                                                     
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy,  
metodiky, techniky 

TZL Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2)  3),9) 

       
 

Zložka: ovzdušie                                       Zdroj emisií:  Vytriasací rošt 10 t  vo formovni sivej liatiny     
Miesto  merania: Výduchy  V11 a V12  napojené na výstup z odlučovača typu MHG 6                                                      
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

TZL Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2)  3),9)  
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Zložka: ovzdušie              Zdroj emisií: Pásová doprava + polygónové sito vo formovni sivej liatiny     
Miesto  merania: Výduch V7  napojený na výstup z odlučovača typu MHL 6                                                                     
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

TZL Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2)  3),9)  

 
 

Zložka: ovzdušie                                         Zdroj emisií:  Kontinuálny IMF miešač furánových zmesí     
Miesto  merania: Výduch  V54  napojený na výstup z odlučovača typu MHK 5                                                                     
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

TZL Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2)  3),9)  

 
 

Zložka: ovzdušie                                        Zdroj emisií:  Vytriasací rošt 10 t vo formovni oceľoliatiny    
Miesto  merania: Výduchy  V59 a V60  napojené na výstup z odlučovača typu MHG 6                                                                     
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

TZL Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2)  3),9)  

 
 

Zložka: ovzdušie                                       Zdroj emisií:  Vytriasací rošt 5 t vo formovni oceľoliatiny     
Miesto  merania: Výduch V58  napojený na výstup z odlučovača  typu MHK 5                                                                     
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

TZL Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2)  3),9)  

 
 

Zložka: ovzdušie             Zdroj emisií: Pásová doprava + polygónové sito vo formovni oceľoliatiny     
Miesto  merania: Výduch V55  napojený na výstup z odlučovača typu MHL 6                                              
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

TZL Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2)  3),9)  

 
 

Zložka: ovzdušie                                                                                                 Zdroj emisií: Jadrovňa     
Miesto  merania: Výduchy  V13 a V14  napojené na výstup z odlučovača typu MHK 6                                                                     
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

TZL Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2)  3),9)  

 
 

Zložka: ovzdušie                                                      Zdroj emisií: Bubnové tryskacie zariadenie PTB 3 
Miesto  merania: Výduch V1 napojený na výstup z odlučovača typu MHG 2                                                                     
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

TZL Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2)  3),9)  
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Zložka: ovzdušie                                                      Zdroj emisií: Bubnové tryskacie zariadenie PTB 5    
Miesto  merania: Výduch  napojený na výstup z odlučovača typu MHG 2                                                        
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

TZL Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2)  3),9)  

 
Zložka: ovzdušie                                                                        Zdroj emisií: Čistiaca komora  CKM 3     
Miesto  merania: Výduch  V2 napojený na výstup z odlučovača typu MHG 2                                                                     
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

TZL Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2)  3),9)  

 
Zložka: ovzdušie                                                                        Zdroj emisií: Čistiaca komora  CKM 4     
Miesto  merania: Výduch  V3 napojený na výstup z odlučovača typu MHG 2                                                                     
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

TZL Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2)  3),9)  

 
Zložka: ovzdušie                      Zdroj emisií: Chladič vratnej furánovej  formovacej zmesi CRKS 500 
Miesto  merania: Výduch  napojený na výstup z kazetového filtra typu KF 60                                                                     
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

TZL Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2)  3),9)  

 
 
    
       Modeláreň  
 

Zložka: ovzdušie                                                                                   Zdroj emisií: Lakovňa modelov    
Miesto  merania: Výduch napojený na odvod odpadových plynov z Lakovne  modelov                                                                    
Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 
Podmienky 
merania 

Použité metódy, 
metodiky, techniky 

TZL Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2)  3),9)  

TOC Hmotnostná 
koncentrácia, IEF* 1) 2)  7),9)  

Fugitívne emisie 
organických látok           % 1 x za 6 rokov - - 

 
*)  IEF - individuálny emisný faktor, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k  vyhláške MŽP SR           

         č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. Pre potreby bilancie emisií  
         a  kontrolu  podmienok  z  bodu B.1 časť II.  tohto rozhodnutia  je potrebné ako vzťažnú  
         veličinu použiť čas prevádzky  (hodina), aby  IEF bol vyjadrený ako hmotnostný tok (HT)        
         a  v  prípade  Lakovne odliatkov je IEF pre TOC stanovený  ako hmotnosť TOC  vztiahnutá na  
         plochu.  

          1)  Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti   
    určeného emisného limitu rovná 0,5–násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5–násobok   
    limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku. Interval periodického  
    merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného  
    emisného limitu nižší ako 0,5–násobok limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka,        
    v ktorom bolo vykonané posledné meranie. 
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       2)    Počet    jednotlivých    meraní    periodického   merania  a jeho podmienky  musia  byť  v   súlade  
              so všeobecne záväzným  právnym predpisom  o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.  
       3) Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN EN 13284-1          

 pri predpokladanej koncentrácii TZL do 50 mg.m-3, metodika  STN ISO 9096 pri  
 predpokladanej koncentrácii TZL (20-1000) mg.m-3,  

       4)    Metóda - prístrojová  NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,  metodika   
           STN ISO 7935, 

       5)  Metóda - prístrojová  NDIR, NDUV, (UV), Cl, iný  fyzikálny  princíp,   metodika  STN      
              ISO 10849,  
       6)    Metóda - prístrojová NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp STN ISO 12039,  
       7)    Metóda - prístrojová FID, FPD, STN EN 13526, STN EN 12619,  
       8) Metóda - atómová absorpčná spektrometria (ASA), atómová absorpčná spektrometria-   

 elektrotermická atomizácia (ASA-ETA), indukčne viazaná plazma-atómová emisná   
 spektrometria (ICP-AES) EN 14385, OTN ŽP 2028,    

       9)  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na  stálom   meracom  mieste,              
              ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania  z  hľadiska   
              reprezentatívnosti výsledku  merania, odberu  vzoriek, kalibrácie a iných technických  
              skúšok  a  činností,  bezpečnosti  a  ochrany zdravia  pri práci, požiarnej ochrany, ochrany  
              proti vplyvom  fyzikálnych  polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti  
              rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.   

               
1.2  Prevádzkovateľ  je   povinný   diskontinuálnymi   oprávnenými   meraniami  preukazovať, že  
       žiadna jednotlivá  hodnota  diskontinuálneho  merania  po  pripočítaní  odôvodnenej hodnoty  
       neistoty  (ďalej  len „neistota“)  výsledku   merania    neprekročí   hodnotu  emisného  limitu;  
       odôvodnená   hodnota   neistoty  nesmie   byť  vyššia  ako  20 %   pre   účely zistenia  údajov  
       o dodržaní určených  EL a 30 %  pre účely zistenia hmotnostných tokov. 
 
1.3  Ak  prevádzkovateľ   predpokladá,  že  nie  je  možné  vykonať  na   zdroji   diskontinuálne      
        merania podľa bodu I.1.1 časť II.  tohto rozhodnutia z dôvodu, že  nemožno zistiť  
        reprezentatívnu hodnotu emisnej veličiny meraním, požiada IŽP Košice o stanovisko.  
        Prevádzkovateľ je povinný žiadosť  s návrhom  riešenia  predložiť najneskôr do 6 mesiacov  
        od možného termínu vykonania  diskontinuálneho  merania. Hodnoty súvisiacich veličín  
        (uhol prúdenia,  záporné  prúdenie, diferenčný tlak  a  pomer  maximálnej  rýchlosti   plynu  
        k minimálnej  rýchlosti plynu)  potrebné  na  posúdenie  vhodnosti  miesta  odberu v zmysle   
        príslušných noriem  nemusí  zisťovať oprávnená osoba. 
  
1.4  Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania  oprávnených  
        meraní IŽP  Košice  a  príslušnému  obvodnému  úradu  životného  prostredia  najmenej  päť  
        pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného    
        merania   zmení,   najviac   však  o  päť  pracovných   dní, oznamovať  skorší  termín  
        oprávneného merania najmenej dva pracovné  dni  pred jeho začatím a neskorší termín   
        oprávneného   merania   najmenej   jeden  pracovný  deň   pred   pôvodne  plánovaným   
        termínom. 
 
1.5  Prevádzkovateľ  je  povinný  zabezpečiť  vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní 
       v takom  vybranom  prevádzkovom  režime,  počas  ktorého  sú  emisie  znečisťujúcich  látok  
       podľa teórie a praxe najvyššie.  
 
1.6  Prevádzkovateľ je povinný vykonať prvé jednorazové meranie emisií TZL na zdroji „Chladič  
       vratnej   furánovej   formovacej   zmesi CRKS 500“  v  Zlievarni II, za účelom  dokladovania  
       údajov o  dodržaní  určených  emisných  limitov, oprávnenou   osobou  v  zmysle  všeobecne  
       záväzných právnych predpisov o ochrane ovzdušia v lehote do 31.10.2006. 
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1.7  Prevádzkovateľ  je  po  realizácii  opatrenia  uvedeného v bode C.1 časť II. tohto rozhodnutia  
       povinný vykonať prvé  jednorazové  meranie  emisií znečisťujúcich látok stanovených v bode  
       B.1  časť II.  tohto  rozhodnutia pre znečisťujúce zdroje  „Linka na povrchovú úpravu  odliatkov  
       máčaním  a  sušením“  a  „Lakovňa modelov“  za  účelom  dokladovania  údajov  o  dodržaní  
       určených   emisných   limitov   okrem   fugitívnych  emisií  oprávnenou   osobou   v   zmysle  
       všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane ovzdušia do 31.10.2007. 
 
1.8  Prevádzkovateľ je  povinný vykonávať  merania  vstupov a  výstupov potrebných na výpočet 
       fugitívnych emisií pre znečisťujúce zdroje „Linka  na  povrchovú   úpravu  odliatkov  máčaním  
       a sušením “ a „Lakovňa modelov“ raz za šesť  rokov. Spôsob merania parametrov  a  výpočtu   
       fugitívnych  emisií  predloží  na   IŽP  Košice  najneskôr  jeden   mesiac  pred  uskutočnením   
       merania,  ktoré  je  povinný vykonať  po  realizácii  opatrení  na  zníženie emisií organických  
       rozpúšťadiel v lehote do 31. 10. 2007.  
 
 
 
 2.    Kontrola odpadových a povrchových vôd 
 
 
2.1   Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odbery  vzoriek  na  vykonávanie  analytických   rozborov   
        odpadových  vôd tak, ako  je to  uvedené  v nasledovnej tabuľke: 
 

       Ukazovateľ       Miesto merania/ 
      Kontrolný profil  

Frekvencia Podmienky 
Merania 

pH,  NL,  CHSKCr, vodivosť    stoka B4     šachta č. 86 1 x za týždeň 1), 2) 
pH, NL, NEL, CHSKCr,  
vodivosť   stoka B2     šachta D 46      1 x za týždeň            1), 2) 

   
      pH - reakcia  vody, NL - nerozpustené látky, NEL - nepolárne extrahovateľné látky,                       
       CHSKCr  - chemická spotreba  kyslíka 
   
      1)  Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených   ukazovateľoch  zo vzoriek  získaných    

        jednorazovým odberom bodovej vzorky.                     
       2)    Odporúčané metódy: 
 
       pH   potenciometrické stanovenie podľa STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny  
                       rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH, 
       NL    gravimetrické  stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou  
                       pórov 1,0 µm, sušenie pri 105 ºC podľa STN EN 872: 1999 Kvalita vody.   
                       Stanovenie nerozpustených látok. Metóda filtrácie cez filtre zo  sklenených vlákien   
                       (75 7365). Alebo gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s  veľkosťou  
                       pórov  0,85- 1,0 µm,  sušenie pri 105 ºC podľa STN 83 0540-3: 1982 Chemický a fyzikálny  
                       rozbor odpadových vôd. Stanovenie celkových nerozpustených a rozpustených látok.  
       NEL   spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa STN 83 0540-4:1982  
                       Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok,       
       CHSKCr odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej nefiltrovanej  

              vzorke podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej  spotreby  kyslíka  
              (75 7368),  

                       spektrofotometrické stanovenie CHSK  dichrómanom draselným v homogenizovanej  
                       nefiltrovanej vzorke  podľa STN 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby                       
                       kyslíka (CHSK). Skúmavková metóda pre malé objemy vzoriek                        
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2.2  Odbery a vyhodnocovanie vzoriek v predpísanej frekvencii môže prevádzkovateľ vykonávať   
                 laboratóriom  spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. 

 
3.   Kontrola odpadov 
 
      Prevádzkovateľ  je   povinný  viesť a  uchovávať evidenciu  o všetkých  druhoch  a  množstve          
      odpadov v povolenej prevádzke  a o nakladaní s nimi  na Evidenčnom  liste  odpadu  v súlade    
      so  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  odpadového  hospodárstva.  Evidenciu  musí   
      vykonávať  priebežne. 

4.   Kontrola hluku 
 
      Opatrenia na kontrolu hluku v okolí prevádzky sa neurčujú, pretože v integrovanom konaní  
      neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.  
 
5.   Kontrola spotreby energií 
      
      Prevádzkovateľ    zabezpečí     priebežné    vedenie   prevádzkovej   evidencie  s  mesačným      
      a  ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a  palív a  vypočítanej mernej  
      spotreby energií na 1 tonu vyrobenej  liatiny. 
 
6.   Kontrola prevádzky 
 
6.1   Prevádzkovateľ  je   povinný  nepretržite  monitorovať  prevádzku  v súlade  s podmienkami    
        určenými v rozhodnutí. 
 
6.2   Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom  umožňujúcim  kontrolu,  evidenciu 
        údajov   o   podstatných   ukazovateľoch   prevádzky,   všetkých    monitorovaných    údajov      
        požadovaných v bodoch I.1.1 a  I.1.2 časť II. tohto rozhodnutia a  evidované  údaje  uchovávať  
        najmenej 5 rokov, ak  nie  je  v  tomto  rozhodnutí a všeobecne záväznom  právnom predpise  
        stanovené inak.    
  
6.3   Prevádzkovateľ  je  povinný  viesť a  uchovávať evidenciu o množstve a druhu  používaných 
        surovín, médií, energií a výrobkov. 
 
6.4 Všetky vzniknuté  mimoriadne  udalosti, havárie,  havarijné situácie, závady, poruchy,  
        priesaky, úniky  nebezpečných  a  znečisťujúcich  látok  do ovzdušia,  vody  a  pôdy musia  
        byť zaznamenané v priebežnej  prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku,           
        informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia,                     
        odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch                                                
        a havárií. O každej havárii  musí byť  spísaný zápis a  musia byť o  nej vyrozumené                      
        príslušné orgány štátnej správy a  inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi  
        predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia. 
 
7.    Podávanie správ 
 
7.1  Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným  orgánom štátnej  
       správy vzniknuté  havárie,  iné  mimoriadne  udalosti  v  prevádzkach  a  nadmerný  okamžitý  
       únik emisií do  ovzdušia, vody a pôdy v súlade so  všeobecne záväznými právnymi predpismi  
       na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.  
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7.2   Prevádzkovateľ     je      povinný      preukazovať    dodržanie    emisných    limitov   správou                           
          z  diskontinuálneho oprávneného  merania  pre  jednotlivé  znečisťujúce látky a zdroje emisií    
          podľa požiadaviek ustanovených v bode  I.1 časť II. tohto rozhodnutia. 
 
  7.3   Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať  a  vyhodnocovať   údaje, informácie 
          v zmysle  všeobecne  záväzného   právneho  predpisu  o  kontrole   znečisťovania   životného   
          prostredia a každoročne  ich  za  predchádzajúci  kalendárny  rok  oznamovať do 15. februára   
          v  písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.    
  
   7.4  Prevádzkovateľ   je   povinný   uchovávať  záznamy  z   monitorovania,  ak  to nie  je v tomto 
          rozhodnutí určené inak,  5  rokov  a  každoročne do 31. januára  nasledujúceho  kalendárneho  
          roka  ohlasovať  výsledky  monitoringu  stanoveného v časti II.  v  bodoch   I.5   a   I.6  tohto  

       rozhodnutia za obdobie kalendárneho roka  na  IŽP  Košice. 
 

7.5  Prevádzkovateľ  je  povinný  ohlasovať IŽP Košice  plánované  zmeny  v  prevádzke,   najmä  
          zmenu   používaných   surovín   a  iných   látok  a   používanej   energie,   zmenu   výrobného   
          postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom. 
  

7.6  Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára  nasledujúceho kalendárneho roka  podať Hlásenie  
       o vzniku odpadu  a  nakladaní  s   ním  v  súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom  
       odpadového   hospodárstva   na   IŽP  Košice  a  príslušnému   obvodnému  úradu   životného  
       prostredia. 
 
7.7  Prevádzkovateľ   je   povinný  viesť   Evidenčný  list  zariadenia  na  zhodnocovanie odpadov       
       v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným  právnym predpisom odpadového hospodárstva   
       a  zaslať  ho  na  IŽP Košice  a  príslušný obvodný úrad  životného  prostredia  do 31. januára  
       nasledujúceho  kalendárneho roka. 
 

 
J.   Požiadavky   na    skúšobnú     prevádzku    pri    novej   prevádzke   alebo     pri   zmene 
      technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 
 
1.   Opatrenia na skúšobnú prevádzku 
 
      Zariadenia sú v trvalej prevádzke, a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú. 
 
2.   Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 
 
      Prevádzkovateľ  je   povinný   mať   spracované   postupy   a   opatrenia   pre  prevádzkovanie                      
      v prípadoch  zlyhania   činnosti  v  prevádzke  v  schválenej  dokumentácii  podľa   bodov F.1       
      a  F.14 v časti II.  tohto rozhodnutia (v havarijnom pláne  a  v súboroch TPP a TOO).  
  
          
K.  Opatrenia   pre   prípad   skončenia    činnosti    v   prevádzke,  najmä   na  zamedzenie     
      znečisťovania     miesta    prevádzky   a   jeho   uvedenie  do  uspokojivého stavu 
 
1.    Prevádzkovateľ   je    povinný   zmluvne    zabezpečiť   u   oprávnenej  osoby  podľa   zákona   
       o odpadoch  zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  nebezpečných  odpadov,  ostatných  odpadov 
       a   nebezpečných    látok  v   súlade   s  ustanoveniami   všeobecne    záväzných      predpisov   
       odpadového hospodárstva.  
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 2.   Prevádzkovateľ  je   povinný   ukončiť  spracovanie   surovín  a  výrobu   produktov  tak, aby  
       všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia boli vyprázdnené. 
 
3.    Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie. 
 
4.    Prevádzkovateľ   je  povinný   po   odstránení   technológie z  prevádzky  zabezpečiť odborné           
       posúdenie   stavu  znečistenia celého  areálu  a  na základe posúdenia  rozhodnúť o  vykonaní  
       dekontaminácie  areálu. 
 

 
 

O d ô v o d n e n i e 
 
 
           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 § 28 
ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 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. 245/2003 Z. z. o IPKZ“),  podľa § 8  ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b)    
bod 3, písm. c) bod 3 a 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ,  na  základe konania  vykonaného  
podľa  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa 
EUROCAST Košice, s.r.o. (do 31.12.2005 obchodný názov VSŽ Foundry s.r.o.) zo dňa 
30.11.2005. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku 
dňa 23.11.2005 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b vo výške 20 000,- Sk.  
 
           Prevádzka EUROCAST Košice, s.r.o.  je umiestnená na  pozemkoch  v katastrálnom 
území Košice - Železiarne, obec Košice - Šaca na parcelách KN č. 168/22, 174/1, 174/3, 174/5-15, 
174/31-34, 176/1-9, 176/13-14, 176/26-28,  ktoré má prevádzkovateľ v prenájme.     
 
           IŽP Košice v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom zo dňa             
13. 12. 2005  účastníkom konania, dotknutým orgánom  a  verejnosti začatie správneho konania   
vo veci vydania integrovaného povolenia  pre prevádzku EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný 
areál U. S. Steel, 044 54 Košice.    
 
           IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  doručil  týmto 
subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňom                 
14. 01. 2006 a  zverejnil podstatné  údaje  o  podanej  žiadosti  na  internetovej  stránke                      
a  na úradnej tabuli,  spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou 
a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti 
nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní 
sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný  
zabezpečiť zvolanie verejného zhromaždenia občanov a v súlade s § 13 zákona č. 245/2003 Z. z. 
o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. Na ústnom 
pojednávaní v danej veci konanom dňa 14. 02. 2006 sa zúčastnili IŽP Košice, EUROCAST 
Košice, s.r.o.,  Obvodný  úrad  životného  prostredia Košice, odbor ochrany prírody a krajiny, 
odbor odpadového hospodárstva. V súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona č. 245/2003 Z. z. 
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o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám 
posledná možnosť uplatniť svoje  pripomienky,  námety  a  doplnenia,  vyjadriť sa  k  podkladom  
rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia, bola prerokovaná žiadosť, 
podstatné podmienky rozhodnutia a  pripomienky  a  námety účastníkov  konania,  dotknutých  
orgánov  uplatňované  k žiadosti:  
 
      -  Krajský úrad životného prostredia Košice, ŠVS a ŠS VVaVK  listom č. 2006/00030 zo dňa    
         12. 01. 2006,   
      -  Obvodný úrad  životného  prostredia Košice, ŠSOPaK,  listom  č.OPaK   2005/02957-2/Krá   
         zo dňa 03. 01. 2006, 
      -  Obvodný  úrad  životného  prostredia Košice, ŠSOH    listom    č. ŠSOH 2006/00077-2-Ruz                  
         zo dňa  13. 01. 2006,       
      -  Obvodný úrad  životného prostredia Košice,  ŠSOO   listom  č.  2005/02956-2-KAS  zo dňa  
         27. 12. 2005, 
      -  Mesto Košice, listom č. A/2006/07989/457 zo dňa  05. 01. 2006,  
      -  Mestská  časť   Košice - Šaca,  ÚPSPVaR,  listom  č. ÚPSPVaR  1691-1/2005/FIL  zo  dňa  
         30.12.2005,  
      -  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, listom  č. 2005/06932-02- 
         241/PPL  zo dňa  11. 01. 2006. 
 
           Z účastníkov konania a  dotknutých orgánov mali  k vydaniu integrovaného povolenia 
pripomienky a námety: 
     
- KÚŽP Košice,  orgán ŠVS, ŠSVV a VK uviedol nasledovné pripomienky:  
  a)  v  záujme   vytvorenia   možností objektívnej  kontroly  bilancie  znečistenia  odpadových  vôd,   
       vypúšťaných   kanalizáciou  U. S. Steel  Košice,  s.r.o. na ČOV Sokoľany  požaduje  realizovať    
       priame  meranie  množstva  všetkých prúdov odpadových  vôd  odvádzaných z prevádzky pred  
       ich vyústením do kanalizácie so zaznamenávaním okamžitých a kumulatívnych hodnôt,    
  b)  na  str. 40  žiadosti   požaduje  uviesť  správne   aktuálne  údaje   o   množstve   vypúšťaných  
       odpadových   vôd   z   ČOV Sokoľany  do  Sokoľanského  potoka,  koncentračné  a  bilančné  
       hodnoty ich znečistenia, uvedené v rozhodnutí KÚ  v Košiciach, odbor  životného  prostredia  
       č. 2003/02118 z 25. 04. 2003, 
  c)  požaduje vykonávať skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných vaní a potrubných  rozvodov   
       skladov a ďalších objektov, v ktorých sú uložené nebezpečné látky (resp. sa s nimi manipuluje) 
       každých 5 rokov,  resp.  po  ich  rekonštrukcii  alebo  oprave  a  pri ich uvedení do prevádzky  
       po odstávke dlhšej ako rok,  
  d) v časti M žiadosti  žiada  navrhnúť  opatrenia  na  úseku „ochrany vôd“  priamo   vo   výrobe,  
       vytvárajúce   potrebný   tlak  na   postupné   znižovanie   množstva  odpadových  vôd   a   ich  
       znečistenia,    
  e)  požaduje v podmienkach integrovaného  povolenia konkrétne  stanoviť miesto odberu  vzoriek  
       odpadových   vôd   vypúšťaných   do   kanalizačnej   siete   U. S. Steel  Košice, s.r.o.,  rozsah      
       sledovaných ukazovateľov, ich maximálne koncentračné hodnoty a početnosť odberov vzoriek,  
  f)  na  str. 40  žiadosti  v  tab.  2.2.1  v  1.  riadku    požaduje   opraviť   údaj    o  množstve    vôd  
       z  povrchového odtoku na  hodnotu  94 608 m3.rok-1 a  uložiť  prevádzkovateľovi   povinnosť  
       vypracovať  do  jedného  roka  technický  návrh  oddeleného  vypúšťania vôd z povrchového         
       odtoku  z  prevádzky  mimo   kanalizáciu  U. S. Steel  Košice,  s.r.o. spolu s návrhom na jeho  
       realizáciu, v termíne najneskoršie do konca roka 2008,  
  g)  požaduje v súlade s § 3 Vyhlášky MŽP SR  č. 100/2005 Z. z. prevádzkovateľovi uložiť: 
       - vypracovanie a aktualizovanie prevádzkových  poriadkov, plánov údržby a opráv a  plánov  
         kontroly,     
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      -  pravidelne oboznamovať obsluhy stavieb a zariadení s prevádzkovými  poriadkami, plánmi  
         údržby a  opráv a  plánmi  kontroly  a s  plánmi  spracovanými  podľa § 8b  ods. 1  písm. b)  
         zákona NR SR č. 330/1997 Z. z. o  bezpečnosti  práce  a  ochrane zdravia  pri  práci v znení   
         neskorších predpisov,  
      - vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a  funkčnej spoľahlivosti 1 x za 10  rokov  
         pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné a 1 x za 20 rokov  pri  nádržiach,   
         ktoré  sú zvonku vizuálne kontrolovateľné a podľa výsledku prijať opatrenia  na odstránenie   
         zistených  nedostatkov a následne určiť termín ďalšej kontroly, 
      - viesť  záznamy  o  skúškach   nepriepustnosti,   prevádzke,  údržbe,  opravách   a  kontrolách 
         a predkladať ich na požiadanie orgánu štátnej vodnej správy, 
      - stavby a zariadenia  po ukončení  ich  prevádzky  riadne vyčistiť  a  vykonať  také opatrenia,  
         aby sa nemohli opätovne uviesť  do  prevádzky ani  náhodným spôsobom a  na  nevyhnutný    
         čas zabezpečiť naďalej prevádzkovanie vybudovaného monitorovacieho systému.  
 
           IŽP Košice uvedené pripomienky posúdil a rozhodol nasledovne: 
  
           Zaznamenávanie  okamžitých a kumulatívnych  množstiev vypúšťaných  odpadových  vôd  
požadované  v  pripomienke  a)  nie  je  v  súčasnosti   zabezpečené.  Kumulatívne   množstvo 
vypúšťaných odpadových vôd je určované  bilančne  na  základe  údajov  nameraných množstiev    
priemyselnej vody a pitnej vody na štyroch  odberových miestach vybavených meračmi prietoku,   
od  spoločnosti  U. S. Steel  Košice, s.r.o.,  ktorá  je   prevádzkovateľom   celej  kanalizačnej siete 
v areáli  a  inštalácia  meračov na  zisťovanie množstva vypúšťaných vôd by si vyžadovala súhlas 
uvedenej  spoločnosti a  značné finančné náklady  na stavebné práce, nakoľko kanalizačná sieť sa 
nachádza 6 - 8 m pod úrovňou terénu. Meranie okamžitých hodnôt  vzhľadom  na  diskontinuálne  
technologické  prevádzkové režimy nie je relevantné.  Z uvedených dôvodov IŽP Košice neuložil 
prevádzkovateľovi zabezpečiť samostatné meranie.    
           Na základe  pripomienky b) prevádzkovateľ vykonal opravu  nesprávne uvedených údajov 
v žiadosti na aktuálne a presné údaje. 
           Požiadavka  uvedená  v  pripomienke  c)  je  uplatnená  v  podmienke  povolenia  uvedenej  
v bode F.13 časť II. tohto rozhodnutia. 
           Požiadavke uvedenej v  pripomienke  d)  prevádzkovateľ  vyhovel  a  navrhol   nasledovné  
opatrenia  na zníženie množstva a znečistenia odpadových vôd z výrobnej činnosti prevádzky: 
- sledovanie  a  doplňovanie  vody  v  mokrom  hladinovom  odlučovači indukčnej pece JUNKER    
  zabezpečiť plavákovým systémom,          
- nakupovať   vysušené   zlievarenské   piesky, čím   sa   zníži   množstvo  vody   používanej  ako  
absorbent v mokrom hladinovom odlučovači  na zachytenie TZL z procesu sušenia pieskov.      
           Požiadavka uvedená v pripomienke e)  na stanovenie  maximálnych  koncentračných hodnôt    
ukazovateľov znečistenia odpadových vôd, miesta a početnosť ich odberov je uplatnená v bodoch  
B.2 a I.2 časť II. tohto rozhodnutia.  
           Požiadavke uvedenej v pripomienke  f)  na  opravu  údaja  o  množstve  dažďovej  vody bolo 
vyhovené,  nakoľko  sa   jednalo  o  formálnu  chybu.  Požiadavke   uložiť  prevádzkovateľovi   
povinnosť     vypracovať    do   jedného   roka   technický   návrh  oddeleného    vypúšťania   vôd 
z povrchového odtoku z  prevádzky mimo kanalizáciu  U. S. Steel  Košice, s.r.o.  spolu  s  návrhom  
na  jeho  realizáciu, v lehote  najneskoršie do 31. 12. 2008 nebolo  vyhovené,  nakoľko  realizácia 
uvedenej požiadavky by si okrem technického riešenia  a zabezpečenia  finančného krytia  takejto 
investície   vyžadovala   aj   riešenie   majetkovoprávnych   vzťahov,   keďže     odvádzanie    vôd 
z   povrchového   odtoku    by   viedlo   cez    pozemky  U. S. Steel  Košice, s.r.o.,   na   ktorých   je 
umiestnená   kanalizačná  sústava,   energetické  rozvody,  elektrické   rozvody,   železničné   trate 
a cestné komunikácie. Vody  z  povrchového  odtoku   z  priestorov  prevádzky  tvoria  len  2,5 %   
z   celkového   množstva  vôd  z  povrchového   odtoku  v  celom  areáli  U. S. Steel  Košice s.r.o. 
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Riešenie  odvádzania  vôd  z  povrchového  odtoku  je  možné  riešiť  len komplexne za celý areál 
U. S. Steel Košice, s.r.o.             
           Požiadavky  uvedené  v  pripomienke g)  sú  zohľadnené  v  bodoch  F.2 - F.5 a  v  bodoch  
F.12 - F.13 časť II. tohto rozhodnutia. 
 
           Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a  geografickou pozíciou nemá 
významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán 
nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a  IŽP Košice  neuložil 
opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania. 
 
           Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého 
stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky. 
 
           Emisné limity pre emisie do ovzdušia a všeobecné podmienky prevádzkovania, ktoré sú 
uvedené v časti II., bod B.1 tohto rozhodnutia, boli stanovené v súlade s požiadavkami všeobecne 
záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia a s ohľadom na inštalovanú technológiu          
na zníženie emisií znečisťujúcich látok. Emisné limity pre emisie do vôd sa neurčujú, nakoľko 
prevádzka nevypúšťa odpadové vody do povrchových a podzemných vôd.  
 
           IŽP Košice stanovil emisné limity pre hluk v súlade s ust. NV SR č. 40/2002 Z. z.             
o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, a zároveň nestanovil emisné limity pre vibrácie 
vzhľadom k tomu, že prevádzka  nie je  zdrojom nadmerných vibrácií. 

 
           Pri porovnaní prevádzky s najlepšími dostupnými technikami (BAT) IŽP Košice 
vychádzal z ustanovenia § 5  zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  a  prílohy č. 3, ktorá stanovuje 
hľadiská pri určovaní BAT a z  BREF-u, Referenčného dokumentu o najlepších dostupných 
technikách pre kováčske dielne a zlievarne, vydaného Európskou komisiou, Úradom pre IPPC 
v máji 2005. 
 
           Vzhľadom k tomu, že prevádzkovateľ dosahuje vyššiu spotrebu energie na jednotku 
produkcie liatiny ako sa uvádza v hore uvedenom dokumente BREF pre najlepšie dostupné 
techniky v EÚ, IŽP uložil podmienku v bode E.2 tohto rozhodnutia zameranú na získanie 
uceleného obrazu o spôsoboch využívania energie  pri výrobe  liatiny a formulovanie opatrení              
a cieľov, ktoré je treba dosiahnuť pri zvyšovaní efektívnosti výroby a na úsporu energie. 
 
           Súčasťou tohto konania boli konania podľa: 
- § 8 ods. 2 písm. a)  bod 1  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia 
   bod  1 -  konanie o udelenie súhlasu  o povolení stavieb veľkého zdroja znečisťovania a o ich      
                   užívaní,  
   bod 7 - konanie o  určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,  
                   v nadväznosti na § 22 ods.1 písm. a) zákona  č. 478/2002 Z. z. o  ochrane ovzdušia,   
                   ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  
                   v znení neskorších predpisov,   
- § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových  a  podzemných vôd  
   bod 3  -   konanie  o  udelenie   súhlasu  na  vykonávanie  činností,  ktoré  môžu  ovplyvniť stav  
                   povrchových vôd a podzemných vôd v nadväznosti na § 27 ods. 1 písm. c)  
                   zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona č. 372/1990 Zb.   
                   o priestupkoch v znení neskorších predpisov,  
- § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti odpadov 
   bod  3  -   konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 
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                   v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene   
                   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
   bod 8  -   konanie o určenie  podmienok súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi  podľa  
                   § 8 ods. 2  písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.  
 
           IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení 
účastníkov konania, dotknutých orgánov a  vykonaného ústneho pojednávania zistil stav 
a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia 
podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 

 
           Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané 
v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a  na ich základe vydané 
rozhodnutia správnych orgánov.  
 
 
P o u č e n i e: 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, odbor 
integrovaného povoľovania a kontroly 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. 

 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                   Mgr. Jozef Gornaľ                                                                                                            

                                                                         riaditeľ  inšpektorátu  
 
 
 
 
 
 
Doručuje sa: 
1.  EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel,  044 54 Košice 
2.  Mesto Košice zastúpené primátorom mesta Košice,  Tr. SNP 48a,  040 11 Košice   
3.  Starosta mestskej časti Košice-Šaca,  Železiarenská 9, 040 15 Košice - Šaca 
4.  U. S. Steel  Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel,  044 54 Košice 
 
Na vedomie: 
1. Krajský úrad životného prostredia, ŠVS, ŠSVVaVK, Komenského 52, 040 01 Košice      
2.  Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOH,  Adlerova 29,  040 22  Košice 
3.  Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOO,  Adlerova 29,  040 22  Košice 
4.  Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOPaK,  Adlerova 29,  040 22  Košice 
5.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20  Košice 
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Príloha č.1 k rozhodnutiu č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105  
 
Zoznam    nebezpečných   odpadov   podľa   vyhlášky   MŽP   SR   č. 284/2001 Z. z.,   ktorou   sa 
ustanovuje   Katalóg   odpadov  v znení   neskorších   predpisov, s ktorými  môže prevádzkovateľ 
nakladať: 
 
číslo            názov a kategória                                                                       množstvo v t.rok-1 

 
06 01 06      iné kyseliny, N                                                                                   2,6 
06 04 04     odpady obsahujúce ortuť, N                                                                       0,8 
08 01 11     odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá                        3,2   
                   alebo iné nebezpečné látky, N   
08 01 17     odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické  
                   rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky, N                                               2,2   
08 03 17     odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky, N                   0,12 
12 01 09     rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény, N                                  1,2  
12 01 14     kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky, N                                     3,6   
13 01 10     nechlórované minerálne hydraulické oleje, N                                            3,8  
13 02 05     nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje      3,2 
13 02 08     iné motorové, prevodové a mazacie oleje, N                                             2,6  
14 06 03     iné rozpúšťadla a zmesi rozpúšťadiel, N                   1,6 
15 01 10     obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované        6,5 
                   nebezpečnými látkami, N  
15 02 02     absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak                   4,2 
                   nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 
                   kontaminované nebezpečnými látkami, N 
16 02 09     transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB, N                                   0,3    
16 02 13     vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené          3,2   
                   v 16 02 09 až 16 02 12, N 
16 06 01     olovené batérie, N                                                                                       1,4 
16 05 07     vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok    4,6  
                   alebo obsahujúce nebezpečné látky, N     
17 01 06     zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc             18,0 
                   a keramiky obsahujúce nebezpečné látky, N    
17 02 04     sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované    2,6 
                   nebezpečnými látkami, N 
17 04 09     kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami, N                          51,0 
17 06 05     stavebné materiály obsahujúce azbest, N                                                     4,6  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


