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R O Z H O D N U T I E  
 

 

 Slovenská inšpekcia ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Košice, odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŢP Košice“), ako príslušný orgán štátnej 

správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o ţivotné 

prostredie  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa  

§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 

ţivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „stavebný zákon“), podľa  § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod 3,  písm. c) bod 10,                    

písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa                  

§ 88a ods. 9 v spojení s § 84 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona  

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a  zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní                     

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)    

                                                                           
mení a dopĺňa 

 

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

 
vydané IŢP Košice rozhodnutím č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006 

v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŢP Košice č. 2872/407-OIPK/2006-Wi/570450105/Z1 

zo dňa 29.09.2006, č. 1624-2586/2007/Wit/570450105/Z2 zo dňa 25.01.2007, č. 2829-

6494/2007/Wit/570450105/Z3 zo dňa 26.02.2007,  č. 3733-24152/2007/Kov/570450105/Z4 zo 

dňa 02.08.2007, č. 6027-30873/2007/Kov/570450105/Z5 zo dňa 26.09.2007, č. 912-

9863/2008/Wit/570450105/Z6 zo dňa 31.03.2008, č. 3057-11014/2008/Mil/570450105/Z7 zo 

dňa 08.04.2008, č. 6153-20588/Haj/570450105/Z8 zo dňa 18.06.2008, č. 1090-

2178/2009/Wit/570450105/Z9 zo dňa 29.01.2009 a č. 556-2805/2009/Kov/570450105/Z11 zo 

dňa 06.02.2009   pre prevádzku:  

 

„EUROCAST Košice, s.r.o.“ 

Vstupný areál U. S. Steel 

044 54 Košice 
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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        

   

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činnosti prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona                 

č. 245/2003  Z. z. o IPKZ: 

 

     a) v oblasti ochrany ovzdušia: 

-  súhlas  na  vydanie  rozhodnutia  o povolení   a   dočasnom  uţívaní  stavby   stredného  zdroja   

    znečisťovania  ovzdušia na skúšobnú   prevádzku, 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 vôd a podzemných vôd  

- súhlas na uskutočnenie stavieb alebo zariadení, ktoré môţu 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  

-  vyjadrenie k dodatočnému povoleniu stavby týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa            

 § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ, 

     

     d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov:   
-  na zavedenie nových technologických postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona                   

 č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  

     

     e) v oblasti ochrany prírody   

- vyjadrenie k dodatočnému povoleniu stavby, podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona                      

 č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

 

    f) dodatočné povolenie a dočasné uţívanie stavby „Prevádzka pre občasné nanášanie 

náterových látok“ na skúšobnú prevádzku,  podľa § 8  ods. 3 zákona  č. 245/2003  Z. z. 

o IPKZ. 

 

              Integrované povolenie na vykonávanie činnosti vydané IŢP Košice rozhodnutím pod                       

č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006 v znení zmien vydaných rozhodnutiami 

IŢP Košice č. 2872/407-OIPK/2006-Wi/570450105/Z1 zo dňa 29.09.2006, č. 1624-

2586/2007/Wit/570450105/Z2 zo dňa 25.01.2007, č. 2829-6494/2007/Wit/570450105/Z3 zo dňa 

26.02.2007,  č. 3733-24152/2007/Kov/570450105/Z4 zo dňa 02.08.2007, č. 6027-

30873/2007/Kov/570450105/Z5 zo dňa 26.09.2007, č. 912-9863/2008/Wit/570450105/Z6 zo dňa 

31.03.2008, č. 3057-11014/2008/Mil/570450105/Z7 zo dňa 08.04.2008, č. 6153-

20588/Haj/570450105/Z8 zo dňa 18.06.2008, č. 1090-2178/2009/Wit/570450105/Z9 zo dňa 

29.01.2009 a č. 556-2805/2009/Kov/570450105/Z11 zo dňa 06.02.2009 (ďalej len „integrované 

povolenie“) sa 

 

                                                           mení a dopĺňa nasledovne: 
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I. Dodatočne povoľuje dočasné uţívanie stavby  
 

 

„Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“, 

 

 

   na skúšobnú prevádzku v termíne do 31.12.2009,  umiestnenej na pozemku parcelné č. 174/1 

174/5, v stavebnom objekte súpisné č. stavby 578 - výrobná hala, katastrálne územie Ţeleziarne, 

ktorý podľa výpisu z  listu vlastníctva č. 895 vyhotoveného Správou katastra  Košice  dňa 

22.10.2008 je vo vlastníctve EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 

Košice (ďalej len  „stavebník“), pre 

stavebníka: 

obchodné meno:  EUROCAST  Košice, s.r.o.   
sídlo:                    Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice 

IČO:                     36 577 707        

 

       Stavba „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“ bola zrealizovaná podľa  

projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní, ktorá sa člení na  tento stavebný objekt 

a prevádzkový súbor: 

 

Stavebný objekt: 

      SO 001  Stavebné úpravy haly Zlievarne II              

 

 Prevádzkové súbory:  

PS 01 Občasné nanášanie náterových látok  

      ČPS 01.TG   Prevádzkové zariadenia 

      ČPS 01.EE    Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

      ČPS 01.OK   Technologická oceľová konštrukcia 

      ČPS 01.PP    Prevádzkové potrubie 

      

         Mesto Košice vydalo  pod č. MK-08/227289-2/V/Sp zo dňa 24.11.2008 záväzné 

stanovisko, v ktorom súhlasí s vydaním rozhodnutia o dodatočnom povolení a dočasnom uţívaní 

stavby „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“ na skúšobnú prevádzku.  

   
          Podmienky pre dočasné uţívanie stavby „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových 

látok“  na skúšobnú prevádzku podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona a na odstránenie drobných 

nedostatkov, ktoré nebránia dočasnému uţívaniu stavby  na skúšobnú prevádzku podľa § 82 ods. 

3 stavebného zákona: 

1. Stavebník  je  povinný  pri dočasnom uţívaní stavby na skúšobnú prevádzku dodrţiavať 

všetky hygienické, bezpečnostné,  protipoţiarne predpisy a predpisy na ochranu 

ţivotného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom 

rozhodnutím IŢP Košice č.  119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006  

v znení neskorších zmien, ktorým boli určené podmienky na vykonávanie činností 

v prevádzke „EUROCAST Košice, s.r.o.“. 

2. Stavebník je povinný podať na IŢP Košice ţiadosť o vydanie povolenia pre uvedenie 

stavby „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“ do trvalej prevádzky 

(kolaudačné rozhodnutie)  v dostatočnom predstihu počas trvania skúšobnej prevádzky 

s ohľadom na lehoty kolaudačného konania, ktorá musí obsahovať náleţitosti a prílohy  
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podľa  §17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona . 

3. Zápis o priebehu a vyhodnotení skúšobnej prevádzky predloţí stavebník stavebnému 

úradu s návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

4. Stavebník je povinný ku kolaudačnému konaniu stavby predloţiť doklady o preukazovaní 

zhody jednotlivých výrobkov, ktoré majú súvislosť s poţiarnou bezpečnosťou - 

certifikáty zhody. 

      

           V  konaní o dodatočnom povolení a dočasnom uţívaní stavby „Prevádzka pre občasné 

nanášanie náterových látok“ na skúšobnú prevádzku bolo zistené, ţe stavba bola zrealizovaná 

podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v konaní o dodatočnom povolení 

a dočasnom uţívaní stavby na skúšobnú prevádzku spracovanej autorizovanými stavebnými 

inţiniermi Ing. Jánom Marenčíkom, č. osvedčenia 4143*A*3-1, Ing. Ľubomírom Nagyom,                            

č. osvedčenia 0269*SP*A2, Ing. Martinom Vargom, č. osvedčenia 1330*A*5-6, Ing. 

Radomírom Smutelovičom, č. osvedčenia 4605*Z*11 a Ing. Vladimírom Kleščom, č. osvedčenia 

1898*A*5-3, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka.  

 

II. Mení integrované povolenie  
 

vydané IŢP Košice rozhodnutím č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006 

v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŢP Košice č. 2872/407-OIPK/2006-Wi/570450105/Z1 

zo dňa 29.09.2006, č. 1624-2586/2007/Wit/570450105/Z2 zo dňa 25.01.2007, č. 2829-

6494/2007/Wit/570450105/Z3 zo dňa 26.02.2007,  č. 3733-24152/2007/Kov/570450105/Z4 zo 

dňa 02.08.2007, č. 6027-30873/2007/Kov/570450105/Z5 zo dňa 26.09.2007, č. 912-

9863/2008/Wit/570450105/Z6 zo dňa 31.03.2008, č. 3057-11014/2008/Mil/570450105/Z7 zo 

dňa 08.04.2008, č. 6153-20588/Haj/570450105/Z8 zo dňa 18.06.2008, č. 1090-

2178/2009/Wit/570450105/Z9 zo dňa 29.01.2009 a č. 556-2805/2009/Kov/570450105/Z11 zo 

dňa 06.02.2009  nasledovne: 

 

V časti I. Údaje o prevádzke,  časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu 

ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, PS Zlievareň II, sa na strane 15 dopĺňa nový odsek  

s týmto textom: 

 

Pracovisko pre občasné nanášanie náterových látok 

 

Pracovisko pre občasné nanášanie náterových látok je umiestnené v uzavretom 

stavebnom objekte a pozostáva z dvoch vedľa seba stojacich kombinovaných lakovacích 

a sušiacich kabín typu D-SK 30 a je koncovým pracoviskom pre povrchovú úpravu odliatkov 

pred expedovaním odliatkov. Betónové podlahy kabín sú opatrenou izolačným tesniacim 

systémom Indufloor odolným voči pôsobeniu pouţívaných chemikálii a s antistatickým náterom. 

Povrchová úprava odliatkov sa vykonáva  ručným striekaním tlakovým zariadením typ Wagner 

Leopard  pri teplote cca 22 ºC a sušenie prebieha pri teplote cca  80 ºC. 

Odpadové plyny z procesu  striekania a sušenia  sú z kaţdej kabíny odsávané radiálnymi 

ventilátormi o maximálnom výkone 30 000 m
3
.h

-1
  cez  2 filtre typu Paint Stop, ktoré slúţia na 

zachytávanie častíc náterových hmôt a sú umiestnené obojstranne v spodnej časti bočných stien 

kabín, do ovzdušia výduchom o výške 15 m. 

Ohrev vzduchu je zabezpečovaný vykurovacou jednotkou s  horákom na zemný plyn 

naftový o menovitom tepelnom príkone 0,37 MW. Spaliny sú odvádzane do výduchu pre 

odpadové plyny, ktorým sú spoločne s odpadovými plynmi odvádzané do ovzdušia. 
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Príručný sklad farieb o skladovacej kapacite 7 m
3
 slúţi na skladovanie farieb, riedidiel 

a vytvrdzovadiel pouţívaných na povrchovú úpravu  tak, ako je uvedené v tabuľke č. 14a. 

Podlaha skladu je opatrená náterom odolným voči pôsobeniu skladovaných chemikálii.  

 

Tabuľka č. 14a Skladovanie nebezpečných látok v objekte Pracovisko pre občasné nanášanie 

náterových látok 

 

Miesto 

skladovania 

Nebezpečná 

látka 

 Skladovacia 

kapacita  

m
3 

 

Typ nádrţe  
Zabezpečenie ochrany 

ţivotného prostredia 

Príručný sklad 

náterových látok 

Riedidlo C 

6 000 a farba 

SOLVATIC 
0,465

 
kovové sudy 

a plechové 

obaly 

2 jednoplášťové nadzemné 

záchytné vane o objeme 

0,23 m
3
 o objeme 0,26 m

3
, 

 

Riedidlo a farba 

SIKA Cor zink 

R 
0,265 

 plechové 

obaly 

jednoplášťová záchytná 

vaňa o objeme 0,26 m
3
 

Striekacie 

zariadenie 

umiestnené na 

stene strediska 

s miestom pre 

uloţenie 

prepravného obalu 

s farbou 

Farby podľa 

potreby 
0,196 

plechové 

obaly 

jednoplášťová záchytná 

vaňa o objeme 0,40 m
3
 

 

V časti II. Podmienky povolenia,  časti B. Emisné limity, bod 1. Emisie znečisťujúcich látok                  

do ovzdušia, na strane 19 sa dopĺňa tabuľka  č. 15 Emisné limity pre zdroje do ovzdušia a pre 

fugitívne emisie - Zlievareň II o nový zdroj emisií tak ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke, 

a pre ktorý platia vzťaţné podmienky uvedené pod tabuľkou: 

 

  Zlievareň II 

          Zdroj emisií 
   Miesto vypúšťania     

            emisií  

Znečisťujúca    

       látka 

Emisný limit  

    mg.m
-3
 

  Vzťaţné  

podmienky 

2 vykurovacie jednotky s  

horákom na zemný plyn 

naftový 2  x 0,37 MW 

2 samostatné oceľové 

výduchy 

CO 

NOx 

       100  

       200 
     1) 

2 ks kombinované 

lakovacie a sušiace kabíny 

typu D-SK 30 

 

2 samostatné oceľové 

výduchy 

TOC        100       2), 5) 

TZL            3       2), 4), 5)   

- 

fugitívne emisie 

organických 

látok 

      20 %       3) 

 

 

  1) Hmotnostná koncentrácia  vyjadrená  ako  koncentrácia  v suchom plyne pri štandardných          

       stavových  podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 
o
C) a referenčný obsah kyslíka 3 % obj.     

  2) Hmotnostná koncentrácia  vyjadrená  ako   koncentrácia  vo vlhkom plyne pri štandardných          

       stavových  podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 
o
C) a referenčný obsah kyslíka nie je  

       určený. 
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          3) Emisný limit pre fugitívne emisie je vyjadrený ako podiel fugitívnych emisií a hmotnosti    

vstupných rozpúšťadiel.  

          4)  Emisný limit pre TZL platí iba pre proces striekania. 

5) Pri vyhodnocovaní výsledkov meraní sa na účely preukázania dodrţania určených emisných 

limitov musia zrieďovacie plyny (spaliny zo spaľovania zemného plynu naftového)   odpočítať. 

  

V časti II. Podmienky povolenia, časť I. Poţiadavky na spôsob a metódy monitorovania 

prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a  poskytovať do  informačného  systému v bode 1. 

Kontrola emisií do ovzdušia sa do bodu 1.1 pre Zlievareň II dopĺňa nasledovná tabuľka:    

       

Zloţka: ovzdušie                   Zdroj emisií:  Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok  

Miesto  merania: 2 samostatné oceľové výduchy   

Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 

Podmienky 

merania 

Pouţité metódy, 

metodiky, techniky 

NOx 
Hmotnostná 

koncentrácia  
1) 2) 5),9) 

CO 
Hmotnostná 

koncentrácia 
1) 2) 6),9) 

TZL 
Hmotnostná 

koncentrácia 
 1) 2) 3),9) 

TOC 
Hmotnostná 

koncentrácia
 1) 2) 7),9) 

    Fugitívne emisie              % 
1 x za 6 

rokov 
-                      - 

 

       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 niţší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku. Interval  

            periodického merania šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste 

            platnosti určeného emisného limitu niţší ako 0,5-násobok limitného HT. Interval sa  

            počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.         

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. 

      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 - separácia GC - silikagél, FID analyzátor OTN ŢP 2 025.   

9) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste,  

      ktoré spĺňa poţiadavky 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, poţiarnej ochrany, ochrany  

      proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných poţiadaviek, najmä dostatočnosti  

      rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.     

 

V časti II. Záväzné podmienky,  J. Poţiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke 

alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke,                        
v bode 1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku sa na strane 34  dopĺňajú tieto body s týmto 

textom:    

 

1.9  Prevádzkovateľ je oprávnený uţívať  stavbu „Prevádzka pre občasné nanášanie  

          náterových látok“ na  skúšobnú prevádzku do 31.12.2009. Po tomto termíne môţe  

          prevádzkovateľ uţívať stavbu iba na základe kolaudačného rozhodnutia.  
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1.10  Prevádzkovateľ je povinný vykonať oprávnené merania preukazujúce dodrţanie emisných  

          limitov na stavbe  „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“ v súlade   so  

          všeobecne záväznými  právnymi predpismi ochrany ovzdušia.  

 

1.11  Prevádzkovateľ je povinný poţiadať o zmenu integrovaného povolenia za účelom udelenia  

         súhlasu na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do  uţívania. Prevádzkovateľ je  

         povinný spolu so ţiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predloţiť správu  

         z oprávneného merania o dodrţaní emisných limitov.  

 

1.12  Prevádzkovateľ je povinný podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia IŢP Košice  

          najneskôr 15.11.2009. 

 

1.13  Prevádzkovateľ je povinný najneskôr k dátumu podania ţiadosti na IŢP Košice o vydanie  

         súhlasu na trvalé uţívanie zdroja znečisťovania ovzdušia predloţiť Obvodnému úradu  

         ţivotného prostredia Košice, úseku ŠSOO návrh prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky  

         MŢP SR č. 61/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú poţiadavky na vedenie prevádzkovej  

         evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch (NEIS) pre nový zdroj  

         znečisťovania ovzdušia, návrh postupu výpočtu  mnoţstva znečisťujúcich látok podľa  § 12  

         ods. 15 vyhlášky MŢP SR č. 408/2003 Z. z.  o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia  

         emitovaných z  uvedeného nového zdroja  znečisťovania ovzdušia so ţiadosťou  

         o schválenie tohto postupu a správu  z oprávneného merania o dodrţaní emisných limitov. 

 

         Integrované povolenie vydané IŢP Košice rozhodnutím č. 119/20-OIPK/2006-

Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŢP Košice č. 

2872/407-OIPK/2006-Wi/570450105/Z1 zo dňa 29.09.2006, č. 1624-

2586/2007/Wit/570450105/Z2 zo dňa 25.01.2007, č. 2829-6494/2007/Wit/570450105/Z3 zo dňa 

26.02.2007,  č. 3733-24152/2007/Kov/570450105/Z4 zo dňa 02.08.2007, č. 6027-

30873/2007/Kov/570450105/Z5 zo dňa 26.09.2007, č. 912-9863/2008/Wit/570450105/Z6 zo dňa 

31.03.2008, č. 3057-11014/2008/Mil/570450105/Z7 zo dňa 08.04.2008, č. 6153-

20588/Haj/570450105/Z8 zo dňa 18.06.2008, č. 1090-2178/2009/Wit/570450105/Z9 zo dňa 

29.01.2009 a č. 556-2805/2009/Kov/570450105/Z11 zo dňa 06.02.2009, s  výnimkou zmien 

uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.  

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

        

            Slovenská inšpekcia ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Košice, odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŢP Košice“), ako príslušný orgán štátnej 

správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o ţivotné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa  

§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 

ţivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „stavebný zákon“),  podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a 7, písm. b) bod 3,  písm. c) bod 10,                    

písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa                  

§ 88a ods. 9 v spojení s § 84 stavebného zákona, na  základe konania vykonaného podľa zákona                      
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č. 245/2003 Z. z.  o IPKZ, stavebného zákona a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj   

dodatočné povolenie o dočasnom uţívaní stavby „Prevádzka pre občasné nanášanie 

náterových látok“ na skúšobnú prevádzku v termíne do 31.12.2009  na základe ţiadosti 

prevádzkovateľa a stavebníka EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 

Košice  zo dňa 31.10.2008, ktorou poţiadal IŢP Košice o vydanie zmeny integrovaného 

povolenia vydaného IŢP Košice rozhodnutím č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 

09.05.2006 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŢP Košice č. 2872/407-OIPK/2006-

Wi/570450105/Z1 zo dňa 29.09.2006, č. 1624-2586/2007/Wit/570450105/Z2 zo dňa 25.01.2007, 

č. 2829-6494/2007/Wit/570450105/Z3 zo dňa 26.02.2007,  č. 3733-24152/2007/ Kov/ 

570450105/Z4 zo dňa 02.08.2007, č. 6027-30873/2007/Kov/570450105/Z5 zo dňa 26.09.2007, 

č. 912-9863/2008/Wit/570450105/Z6 zo dňa 31.03.2008, č. 3057-11014/2008/Mil/ 

570450105/Z7 zo dňa 08.04.2008, č. 6153-20588/Haj/570450105/Z8 zo dňa 18.06.2008,                  

č. 1090-2178/2009/Wit/570450105/Z9 zo dňa 29.01.2009 a č. 556-2805/2009/ Kov/ 

570450105/Z11 zo dňa 06.02.2009.         

 

         Predmetom ţiadosti o zmenu integrovaného povolenia je dodatočné povolenie a dočasné 

uţívanie stavby na skúšobnú prevádzku v termíne trvania do 30.06.2009 podľa § 88a ods. 9                 

a § 84 stavebného zákona  a § 8 ods. 3 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  súhlas o dodatočnom 

povolení a dočasnom uţívaní na skúšobnú prevádzku stavby stredného zdroja znečisťovania 

ovzdušia  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,  súhlas na uskutočnenie zmeny stavby a vykonávanie činnosti, ktoré 

môţu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 

zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyjadrenie k dodatočnému povoleniu stavby týkajúcej                       

sa odpadového hospodárstva podľa  § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

posúdenie návrhu nového technologického postupu  podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona  

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  vyjadrenie ochrany prírody a krajiny k vydaniu dodatočného 

povolenia stavby podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. 

        

          Prevádzkovateľ k ţiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predloţil nasledovné 

doklady: 

a) výpis z účtu o úhrade správneho poplatku vo výške 10 000 Sk podľa poloţky  č. 171a                     

písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 

b)  listy vlastníctva č. 895 zo dňa  22.10.2008, 

c)   kópiu z katastrálnej mapy, 

d)  projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, 

e)   fotokópie osvedčení a splnomocnenia spracovateľov  projektovej dokumentácie, 

f)   vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.  

 

         Stavba „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“ bola realizovaná na 

pozemku  parcelné č. 176/5, v stavebnom objekte súpisné číslo stavby 578 katastrálne územie 

Ţeleziarne, ktorý podľa výpisu z  listu vlastníctva č. 895 vyhotoveného Správou katastra  Košice 

dňa  22.10.2008  je vo vlastníctve stavebníka. Mesto Košice vydalo  pod  č. MK-08/227289-

2/V/Sp zo dňa 24.11.2008 záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí s vydaním rozhodnutia 

o dodatočnom povolení a dočasnom uţívaní stavby „Prevádzka pre občasné nanášanie 

náterových látok“ na skúšobnú prevádzku.  
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         Podaním ţiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia vydaného IŢP 

Košice rozhodnutím pod č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006 v znení zmien 

vydaných rozhodnutiami IŢP Košice č. 2872/407-OIPK/2006-Wi/570450105/Z1 zo dňa 

29.09.2006, č. 1624-2586/2007/Wit/570450105/Z2 zo dňa 25.01.2007, č. 2829-6494/ 

2007/Wit/570450105/Z3 zo dňa 26.02.2007,  č. 3733-24152/2007/Kov/570450105/Z4   zo dňa 

02.08.2007, č. 6027-30873/2007/Kov/570450105/Z5 zo dňa 26.09.2007, č. 912-

9863/2008/Wit/570450105/Z6 zo dňa 31.03.2008, č. 3057-11014/2008/Mil/570450105/Z7               

zo dňa 08.04.2008, č. 6153-20588/Haj/570450105/Z8 zo dňa 18.06.2008, č. 1090-

2178/2009/Wit/570450105/Z9 zo dňa 29.01.2009 a č. 556-2805/2009/Kov/570450105/Z11               

zo dňa 06.02.2009, ktorej súčasťou  je dodatočné povolenie a dočasné uţívanie stavby 

„Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“ na skúšobnú prevádzku v termíne do 

31.12.2009. 

             

                    IŢP Košice predmetnú ţiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  

posúdil, a v súlade s  ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ   upovedomil  

ţiadateľa, účastníkov konania,  dotknutú  obec  a  dotknuté  orgány   o   začatí   konania                      

dňa 20.11.2008. Zároveň poţiadal dotknuté Mesto Košice a Mestskú časť Košice - Šaca, aby 

v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnili, prípadne 

aj iným v mieste obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli): 

-  najmenej na dobu 15 dní ţiadosť a podstatné údaje o podanej ţiadosti, o prevádzkovateľovi  

    a o prevádzke na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, okrem príloh k ţiadosti,  

    ktoré nie sú dostupné  v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné  

    skutočnosti, 

- najmenej na dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke výzvu  

    verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou,  dokedy môţu podať  

    prihlášky, a výzvu verejnosti, dokedy sa môţe vyjadriť. 

 

         Súčasne v súlade s ustanovením § 61, § 80 v spojení s § 88a stavebného zákona IŢP Košice 

ako špeciálny stavebný úrad dňa  20.11.2008 oznámil začatie konania o dodatočnom povolení 

a dočasnom uţívaní stavby „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“ na 

skúšobnú prevádzku ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného 

zákona  a  dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.   

 

           Podstatné údaje o podanej ţiadosti a výzva verejnosti boli zverejnené na úradnej tabuli 

Mestskej časti Košice – Šaca a na internetovej stránke mestskej  časti v termíne od 10.11.2008 

do  26.11.2008 a Mesta Košice  v termíne od 24.11.2008 do 10.12.2008.  

IŢP Košice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil lehotu 30 dní                     

na podanie prihlášok a vyjadrení. V lehote do  30 dní  odo dňa zverejnenia nebola podaná  ţiadna  

prihláška  ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti  k  prerokovávanej  veci.  

           IŢP Košice v  súlade s  ust. § 12  ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  

zverejnil  podstatné údaje  o  podanej ţiadosti,  výzvu osobám, ktoré majú právo byť 

zúčastnenou osobou, a výzvu verejnosti,  dokedy sa môţu vyjadriť a  kde moţno nazrieť            

do ţiadosti. Tieto údaje boli zverejnené  na  úradnej  tabuli IŢP Košice od  21.11.2008                        

do 10.12.2008  a  súčasne aj  na  internetovej  stránke  www.sizp.sk. V  uvedenej  lehote  nebola  

podaná prihláška  zúčastnenej  osoby  ani   nebolo  doručené   vyjadrenie  verejnosti. 

          IŢP Košice na základe uvedeného  podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ 

určil na vyjadrenie  známym  účastníkom  konania  a  dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.                    

Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŢP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona                          

http://www.sizp.sk/
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č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61, § 80 a § 88a stavebného zákona 

nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. 

         

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 04.02.2009 bola v súlade s ustanoveniami                                   

§ 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61, § 80 a § 88a stavebného zákona a § 33 ods. 2 

zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná moţnosť uplatniť svoje 

pripomienky,  námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a  k spôsobu ich 

zistenia pred vydaním rozhodnutia, bola prerokovaná ţiadosť, pripomienky a námety účastníkov 

konania a dotknutých orgánov uplatňované k ţiadosti o dodatočné povolenie a dočasné uţívanie 

stavby „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“ na skúšobnú prevádzku.           

Obvodný úrad ţivotného prostredia , odbor ŠSOO vo svojom vyjadrení v liste č. 2008/03591-2 

zo dňa 03.12.2008 uviedol nedostatky v projektovej dokumentácii stavby, ktoré je potrebné 

dopracovať a odstrániť. Stavebník - prevádzkovateľ na ústnom konaní nepredloţil doklady 

(certifikát preukázania zhody) k zabezpečeniu podlahy v príručnom sklade proti pôsobeniu 

skladovaných náterových látok a riedidiel ako aj doklady k odolnosti konštrukčných materiálov, 

povrchových úprav a izolačných hmôt pouţitých pri úpravách podláh proti pôsobeniu náterových 

látok a riedidiel a   doklad o naloţení so stavebným odpadom pri realizácii stavby. 

  

         Na základe týchto skutočností IŢP Košice  v súlade s ust. § 11 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. 

z. o IPKZ a  § 8 ods. 2 vyhlášky MŢP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona konanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, 

ktorého súčasťou je aj dodatočné povolenie a dočasné uţívanie stavby na skúšobnú prevádzku           

dňa 10.02.2009 prerušil a vyzval prevádzkovateľa – stavebníka o predloţenie dokladov 

potrebných k vydaniu rozhodnutia v termíne do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia 

o prerušení konania. 

 

        Prevádzkovateľ – stavebník  predloţil  na IŢP Košice  poţadované doklady dňa  02.03.2009 

a 09.04.2009. Dňa  23.04.2009  bolo na  IŢP Košice doručené  listom záväzné stanovisko 

Inšpektorátu práce Košice potrebné k uvedeniu predmetnej stavby do skúšobnej prevádzky a IŢP 

Košice pokračoval v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je 

aj dodatočné povolenie o dočasnom uţívaní stavby „Prevádzka pre občasné nanášanie 

náterových látok“ na skúšobnú prevádzku v termíne do 31.12.2009.  

 

          V  konaní o dodatočnom povolení a dočasnom uţívaní stavby „Prevádzka pre občasné 

nanášanie náterových látok“ na skúšobnú prevádzku bolo zistené, ţe stavba bola zrealizovaná 

podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v konaní o dodatočnom povolení 

a dočasnom uţívaní stavby na skúšobnú prevádzku spracovanej autorizovanými stavebnými 

inţiniermi Ing. Jánom Marenčíkom, č. osvedčenia 4143*A*3-1, Ing. Ľubomírom Nagyom,                            

č. osvedčenia 0269*SP*A2, Ing. Martinom Vargom, č. osvedčenia 1330*A*5-6, Ing. 

Radomírom Smutelovičom, č. osvedčenia 4605*Z*11 a Ing. Vladimírom Kleščom, č. osvedčenia 

1898*A*5-3, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka.  

 

         K ţiadosti o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj dodatočné povolenie 

a dočasné uţívanie stavby „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“ na skúšobnú 

prevádzku boli predloţené nasledovné doklady: 

-  osvedčenia Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Košice pre pojazdné zdvíhadlá a  

zvislé posuvné brány, 

- správy o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia zo dňa  

27.10.2008,  

- protokol o tlakovej skúške plynovej prípojky, 
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- protokol o skúške regulátora tlaku zemného plynu, 

- protokol o odovzdaní stavby - liata antistatická podlaha pod striekacie boxy zo dňa 

26.05.2008, 

- správa o odbornej skúške PZ zo dňa 30.10.2008, 

- ES- vyhlásenia zhody pre stavebné výrobky, 

- protokoly o skúške tesnosti nádrţí záchytných vaní, 

- kópia stavebného denníka.  

 

          V rámci zmeny integrovaného povoľovania, ktorej súčasťou je aj dodatočné povolenie 

a dočasné uţívanie stavby „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“ na skúšobnú 

prevádzku boli k predloţenej ţiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, 

stanoviská a súhlasy  účastníkov konania a dotknutých orgánov: 

     

- Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice, odbor ŠSOH vyjadrenie č. 2008/03635-2               

zo dňa  08.10.2008 a č. 2009/01218-2 zo dňa 20.04.2009, 

- Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice, odbor ŠSOO vyjadrenie č. 2008/03591-2               

zo dňa  03.12.2008 a č. 2009/01192-2 zo dňa 14.04.2009, 

-   Krajský úrad ţivotného prostredia Košice, úsek ŠVS vyjadrenie  č. 2008/00930 zo dňa 

16.12.2008, 

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko   

k projektovej dokumentácii č. ORHZ-2879-1/2008 zo dňa 10.11.2008,  

- Inšpektorát práce Košice, záväzné stanovisko č. IKO-14-07-2.2/ZS-C22-09 zo dňa 

17.04.2009, 

- Mesto Košice, stavebný úrad, záväzné stanovisko č. MK-08/227289-2/V/FIL zo dňa 

24.11.2008,  

-   Mestská časť Košice – Šaca, záväzné stanovisko č. 1343-2/2008/Iţ zo dňa 15.12.2008, 

-   Mesto Košice, stanovisko č. A/2008/17135 zo dňa 18.12.2008, 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vyjadrenie č. 2008/07367-

02/241/PPL zo dňa  02.12.2008, 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach záväzné stanovisko                 

č. 2008/06562-02/241/PPL-Tk zo dňa 28.10.2008, 

-  Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, odborné stanovisko č. 5855/3/2008 zo dňa  

09.12.2008.   

 

           Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného 

povolenia, ktorej súčasťou je aj  konanie o dodatočnom povolení a dočasnom uţívaní stavby               

na skúšobnú prevádzku  tieto pripomienky a námety: 

 

- ku konaniu o dodatočnom povolení a dočasnom uţívaní stavby na skúšobnú prevádzku: 

   1) Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice, odbor štátnej správy ochrany ovzdušia 

    vo svojich stanoviskách č. 2008/03591-2 zo dňa 03.12.2008 a č. 2009/01192-2 zo dňa 

    14.04.2009 uviedol tieto pripomienky: 

1. Prevádzkovateľ je povinný počas skúšobnej prevádzky na novom zdroji vykonávať 

merania mnoţstva znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia, ktorými sa preukáţe 

dodrţiavanie emisných limitov pre všetky znečisťujúce látky vznikajúce 

v technologickom procese, určených vo vyhláške MŢP SR č. 706/2002 Z. z.,  o zdrojoch 

znečisťovania  ovzdušia, o emisných limitoch, o technických poţiadavkách 

a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, 

o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o poţiadavkách zabezpečenia rozptylu 

emisií znečisťovania látok pre všetky miesta sústredeného vypúšťania emisií zdrojov 
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znečisťovania ovzdušia v znení vyhlášky MŢP SR č. 410/2003 Z. z., vyhlášky  MŢP SR 

č. 260/2005 Z. z. a vyhlášky MŢP SR č. 575/2005 Z. z. a predloţiť výsledky týchto 

meraní vykonaných v súlade s vyhláškou MŢP SR č. 409/2003 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú emisné limity, technické poţiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania 

zdrojov a zariadení, v ktorých sa pouţívajú organické rozpúšťadlá v súlade s vyhláškou 

MŢP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia a výsledky merania 

predloţiť  Obvodnému úradu ţivotného prostredia Košice, úseku ŠSOO.  

2. Najneskôr k dátumu podania ţiadosti na IŢP Košice o vydanie súhlasu na trvalé uţívanie 

zdroja znečisťovania ovzdušia zmenou integrovaného povolenia pre prevádzku 

EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice je 

prevádzkovateľ EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice 

povinný podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ predloţiť Obvodnému úradu ţivotného 

prostredia Košice, úseku ŠSOO: 

- Návrh prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MŢP SR č. 61/2004 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú poţiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov 

o stacionárnych zdrojoch (NEIS) pre nový zdroj znečisťovania ovzdušia. 

 

          IŢP Košice  posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do bodu č. 1.13 časť „II. Mení  

     integrované povolenie“  tohto rozhodnutia.  

       

2) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vo svojom  stanovisku 

č. ORHZ-2879-1/2008 zo dňa 10.11.2008 uviedlo túto pripomienku: 

- najneskôr ku kolaudačnému konaniu stavby je stavebník povinný predloţiť doklady 

o preukazaní zhody jednotlivých výrobkov, ktoré majú súvislosť s poţiarnou bezpečnosťou - 

certifikáty zhody.  

         

        IŢP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 4 časť                                    

I. Dodatočné povolenie a dočasné uţívanie stavby na skúšobnú prevádzku tohto rozhodnutia.  

 

 3)  Krajský úrad ţivotného prosredia Košice, odbor ŠVS vo svojom vyjadrení č. 2008/00930 

zo dňa 16.12.2008 uviedol tieto pripomienky:  

- podlahy v objektoch je stavebník povinný zhotoviť ako nepriepustné a odolné proti pôsobeniu 

skladových náterových látok a riedidiel, 

- odolnosť konštrukčných meteriálov, povrchových úprav a izolačných hmôt pouţitých pri 

úpravách podláh proti pôsobeniu náterových látok a riedidiel je potrebné preukázať pri 

kolaudácii príslušným certifikátom preukázania zhody, 

- ku kolaudácii stavby je potrebné predloţiť doklady o vykonaných skúškach nepriepustnosti 

podláh a skúšok tesnosti nádrţí a potrubných rozvodov. 

    

        Nakoľko stavebník  predloţil IŢP Košice doklady o zhotovení podláh ako nepriepustných  

a odolných proti pôsobeniu nebezpečných látok - realizácia náterov podláh náterovou látkou 

INDUFLOOR-IB 3310 a  Protokoly o skúškach tesnosti nádrţí záchytných vaní autorizovanou 

osobou na nedeštruktívne skúšky tesnosti, IŢP Košice  tieto pripomienky nevyhodnocoval. 

 

         Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného 

povoľovania,  ktorej súčasťou je aj konanie o dodatočnom povolení  a dočasnom uţívaní  stavby 

„Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“  na skúšobnú prevádzku ţiadne 

pripomienky a námety. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach 

k dnešnému dňu nezaslalo svoje stanovisko k dodatočnému povoleniu a dočasnému uţívaniu 

stavby „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“ na skúšobnú prevádzku. 
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Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli podľa § 8 ods. 2  zákona č. 245/2003 Z. z. 

o IPKZ tieto konania: 

 

a) v oblasti ochrany ovzdušia: 

-   konanie o udelenie súhlasu na  vydanie rozhodnutia o povolení a dočasnom uţívaní   stavby  

     stredného zdroja  znečisťovania ovzdušia na skúšobnú prevádzku, podľa § 8 ods. 2 písm. a)  

     bod 1 zákona č. 245/2003 Z.  z. o IPKZ, 

-   konanie o 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 vôd a podzemných vôd  

-   konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb alebo zariadení, ktoré môţu 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  

-  konanie o vydanie vyjadrenia v dodatočnom povolení stavby týkajúcej sa odpadového  

  hospodárstva,  podľa  § 8  ods. 2  písm. c) bod 10  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ, 

 

     d) v oblasti ochrany zdravia ľudí  

 -  konanie o posúdení návrhu na zavedenie nových technologických postupov, podľa  § 8 

  ods. 2  písm. f) bod 3  zákona  č. 245/2003  Z. z. o IPKZ, 

 

     e) v oblasti ochrany prírody   

-  konanie o vydanie vyjadrenia k  dodatočnému povoleniu stavby, podľa § 8 ods. 2  

  písm. h) bod 1 zákona   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

 

     f) konanie o dodatočnom  povolení a dočasnom uţívaní  stavby „Prevádzka pre občasné  

  nanášanie náterových látok“ na skúšobnú prevádzku,  podľa § 8  ods. 3  zákona č. 245/2003   

  Z. z. o IPKZ.                     

       

          IŢP Košice preskúmaním predloţenej ţiadosti vrátane priloţených dokladov a realizačnej 

projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62, § 84 v spojení s § 88a ods. 9  stavebného 

zákona zistil, ţe zrealizovaná stavba „Prevádzka pre občasné nanášanie náterových látok“ 

bez právoplatného stavebného povolenia a toho času uţívaná bez právoplatného uţívacieho 

povolenia nie je  v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými 

právnymi predpismi je stavebno-technicky ukončená a je schopná bezpečnej a nerušenej  

skúšobnej prevádzky v termíne do 31.12.2009.  

       

        IŢP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloţenej ţiadosti, vyjadrení 

účastníkov konania, dotknutých orgánov  zistil, ţe povolenie predmetnej zmeny integrovaného 

povolenia podstatne neovplyvní stav celkovej  ochrany  ţivotného prostredia v zmysle § 5 ods. 1 

zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak  ako sa uvádza  vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 
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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 moţno podať na Slovenskú                           

inšpekciu ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného 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 môţe 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. UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava  
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    9. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice,                         

        Komenského 39/A, 040 01 Košice 
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