
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Košice 

Rumanova 14, 040 53 Košice 

 

Číslo: 1177 -17572/2015/Hut/570450105/Z25       Košice 17.06.2015 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

(ďalej len ,,zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie“), podľa 

§ 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 

životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 

Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4, § 3 ods. 3 písm. a) bod 5, § 3 ods. 3 písm. a) 

bod 8 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 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“)  

  

mení a dopĺňa 

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

 

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

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

Z1 zo dňa 29.09.2006, č. 1624-258/2007/Wit/570450105/Z2 zo dňa 25.01.2007, č. 2829-

6494/57/2007/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. 6153-20588/2008/Haj/570450105/Z8 zo dňa 

18.06.2008, č. 1090-2178/2009/Wit/570450105/Z9 zo dňa 29.01.2009, č. 701-

15297/2009/Wit/570450105/Z10  zo dňa 14.05.2009, č. 556-2805/2009/Kov/570450105/Z11 

zo dňa 06.02.2009, č. 391-16770/2009/Wit/570450105/Z12 zo dňa 29.05.2009, č. 6170-

25921/2009/Wit/570450105/Z13  zo  dňa  04.08.2009, č.  6507-21551/2009/Kov/570450105/ 

Z14 zo dňa  29.06.2009, č. 568-1713/2010/Kov/570450105/Z15 zo dňa 22.01.2010, č. 463-

4380/2010/Kov/570450105/Z16 zo dňa 23.03.2010, č. 4225-11047/2010/Kov/570450105/ 

Z17 zo dňa12.04.2010, č. 6955-25707/2010/Kov/570450105 Z18  zo  dňa  02. 09. 2010, 

č. 7556-32430/2012/Mer/570450105/Z19 zo dňa 22.11.2012, č. 4073-17076/2013/Mer/ 
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570450105/ ZK20 zo dňa 27.06.2013, č. 5974-28440/57/2013/Wit,Ber/570450105/ZSP21 zo 

dňa 05.11.2013,  č. 6092-29886/2013/Mer/570450105/ZK22 zo dňa 07.11.2013, č. 752-

1896/2014/Mer/570450105/ZK23 zo  dňa 2 4.01.2014, č. 5741-27360/2014/Wit/570450105/ 

ZK24 zo dňa 17.10.2014 a č. 548-7811/2015/Wit/570450105/ZK26 zo dňa 17.03.2015 (ďalej 

len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke: 

 

 

EUROCAST  Košice, s.r.o. 

  Vstupný areál U. S. Steel 

  044 54 Košice  

 

 

prevádzkovateľovi: 

obchodné meno: EUROCAST  Košice, s.r.o.     

sídlo:                   Vstupný areál U. S. Steel,  044 54 Košice 

IČO:                    36 577 707           

 

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 

zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ: 

a)   v oblasti ochrany ovzdušia 

- udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických 

zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia „Miesič Wöhr 40 t“ a  „Miesič 

Spartan 320 A“ a na zmeny ich užívania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona                        

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

- udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov „Miesič Wöhr 40 t“ a  „Miesič 

Spartan 320 A“ patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich 

zmeny ak nepodliehajú stavebnému konaniu podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5 zákona                             

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa   

§ 3  ods. 3 písm. a) bod 8 zákona  č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1) V časti I. Údaje o prevádzke sa v kapitole „B. Opis prevádzky a technických 

zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, v bode PS Zlieváreň II, 

Príprava a doprava formovacích a jadrových zmesí, 7. a 8. veta s textom, cit. 

„Ochladená a odprášená furánová  formovacia zmes prepadáva  do komorového   

podávača, z   ktorého   je  podľa    potreby  dopravovaná   do  zásobníkov  vratnej  

formovacej   zmesi a následne na formovaciu linku IMF 15 a miesič Wöhr 40 t. Prašná  

vzdušnina zo zásobníkov, komorových podávačov, chladičov  a formovacej linky  IMF 

15 je odsávaná do ovzdušia cez látkový filter typu CARM GH 12/2/6/17 výduchom  

o výške 18,9 m a z miesiča Wöhr 40 t cez látkový filter typu CARM GH 12/1/3/15  

výduchom o výške 23 m“ nahrádza nasledovným znením: 

Ochladená a odprášená furánová formovacia zmes prepadáva do komorového  

podávača, z ktorého je  podľa  potreby dopravovaná do zásobníkov vratnej  formovacej 

zmesi a následne na formovaciu linku s miesičom Wöhr 40 t a miesičom Spartan 320 A. 
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Prašná vzdušnina zo zásobníkov, komorových podávačov, chladičov  a formovacej linky  

s miesičom Wöhr 40 t je odsávaná do ovzdušia cez látkový filter typu CARM GH 

12/2/6/17 výduchom o výške 18,9 m a z miesiča Spartan 320 A cez látkový filter typu 

CARM GH 12/1/3/15  výduchom o výške 23 m. 

 

2) V časti I. Údaje o prevádzke sa v kapitole „B. Opis prevádzky a technických 

zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“, v bode PS Zlieváreň II, 

Príprava a doprava formovacích a jadrových zmesí, tabuľka č. 7 nahrádza 

nasledovným znením: 

 

Tabuľka č. 7  Skladovanie znečisťujúcich látok v  technologickom uzle Príprava a  doprava    

formovacích a jadrových zmesí v Zlievarni II      

       Miesto 

  skladovania 
Znečisťujúca látka 

Skladovacia     

   kapacita 
    Typ nádrže 

Zabezpečenie ochrany  

životného prostredia 

Priestor 

za  miesičom    

Wöhr 40t 

Kaltharz U 204 U      1 m
3
 

    Jednoplášťové       

       nadzemné    

       (plastové.   

      kontajnery) 

Záchytná plechová 

         vaňa o objeme 1 m
3
 

Askuran RS 381    2 x 1 m
3
 

Záchytná plechová 

         vaňa o objeme 1 m
3
 

Aktivátor 3423      1 m
3
 

Záchytná plechová 

        vaňa o objeme 1 m
3
 

Aktivátor 100 T      1 m
3
  

Záchytná plechová 

   vaňa o objeme 1 m
3
 

Náter PTL 85     0,2 m
3
 

 Záchytná plechová 

        vaňa o objeme 0,2 m
3
 

Priestor za 

miesičom Spartan 

A320 

Aktivator 100 T      1 m
3
 

    Jednoplášťové       

       nadzemné    

       (plastové.   

      kontajnery) 

Záchytná plechová 

vaňa o objeme 1 m
3
 

Askuran RS 381      1 m
3
 

Záchytná plechová 

vaňa o objeme 1 m
3
 

Kaltharz U 204 U      1 m
3
 

Záchytná plechová 

vaňa o objeme 1 m
3
 

Aktivator 3423      1 m
3
 

Záchytná plechová 

 vaňa o objeme 1 m
3
 

Formovňa/  

príprava náterov 

Liehový náter 

Magnezitschlichte    

           5848 

Arkofluid 7148 

    1,6 m
3
 

    Jednoplášťová      

        nadzemná  

    (kovová nádrž) 

Záchytná plechová 

 vaňa o objeme 0,34 m
3
 

Liehový náter 

Zirkofluid 3139 
    1,6 m

3
 

    Jednoplášťová      

       nadzemná  

    (kovová nádrž) 

Záchytná plechová 

 vaňa o objeme 0,4 m
3
 

 

3) V časti II. Podmienky povolenia v bode B. Emisné limity sa v tabuľke č. 15            

pre Zlievareň II nahrádzajú riadky pre zdroje znečisťovania ovzdušia „Úprava 

formovacej zmesi a linka IMF 15 a Miesič Wöhr 40 t“ nasledovným znením: 

Zdroj emisií 

Miesto 

vypúšťania     

emisií 

Znečisťujúca    

 látka 

Emisný limit      

 mg.m
-3
 

Vzťažné 

podmienky 

Úprava formovacej  zmesi a linka 

s miesičom Wöhr 40 t 
Výduch V 19 

o výške  18,9 m 
TZL 

         50 1), 2) 

20 
platí od 

01.01.2016 
1), 2) 

Miesič Spartan 320 A  
Výduch V 20 

o výške 23 m 
TZL          20 1), 2) 
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1)  Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných 

       stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C, obsah kyslíka nie je určený. 

2)    Emisný limit  pri diskontinuálnom  oprávnenom meraní a pri  technickom  výpočte  sa  považuje  

       za dodržaný  ak  žiaden výsledok jednotlivého merania alebo technického  výpočtu neprekročí  

       určenú hodnotu emisného limitu.  

 

4) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania 

prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému 

v bode 1.1. sa nahrádzajú tabuľky pre zdroje znečisťovania ovzdušia „Úprava 

formovacej zmesi a linka IMF 15 a Miesič Wöhr 40 t“  nasledovným znením: 

 

Zložka: ovzdušie                                      Zdroj emisií:  Úprava formovacej zmesi  a miesič Wöhr 40 t      

Miesto  merania: Výduch  V 19 napojený na filter CARM GH 12/2/6/17 

Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 

Podmienky 

merania 

Použité metódy, 

metodiky, techniky 

TZL 
Hmotnostná 

koncentrácia, HT
* 1) 2)  9), 10)  

 

Zložka: ovzdušie                                                                              Zdroj emisií: Miesič Spartan 320 A 

Miesto  merania: Výduch  V 20  napojený na filter CARM GH 12/1/3/15   

Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia 

merania 

Podmienky 

merania 

Použité metódy, 

metodiky, techniky 

TZL 
Hmotnostná 

koncentrácia, HT
* 1) 2)  9), 10)  

       *HT –   hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti 

  ochrany ovzdušia.  

 

         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. 

       2)  Počet  jednotlivých   meraní  periodického  merania  a jeho podmienky  musia  byť  v súlade                          

 so všeobecne záväzným  právnym predpisom  o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.  

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.   

10) ENPIS - Oprávnené metódy. 

 

 

5) V časti III. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na  skúšobnú  prevádzku  pri novej 

prevádzke alebo pri  zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti 

v prevádzke sa v bode 1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku dopĺňajú podmienky č. 

1.28 a 1.29 s nasledovným znením : 

 

1.28 Prevádzkovateľ je oprávnený užívať zdroje znečisťovania ovzdušia „Úprava formovacej 

zmesi a miesič Wöhr 40 t“ a „Miesič Spartan 320 A“ na základe platného súhlasu na ich 

prevádzku (užívanie), udeleným príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia. 
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1.29 Prevádzkovateľ je povinný predložiť na okresný úrad návrh výpočtu množstva 

znečisťujúcich látok  zo zdrojov znečisťovania ovzdušia „Úprava formovacej zmesi a miesič 

Wöhr 40 t“ a „Miesič Spartan 320 A“ so žiadosťou o schválenie tohto postupu, pokiaľ 

dôjde k zmene výpočtu, respektíve zaslať oznámenie, že výpočet ostáva nezmenený.  

 

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva 

v platnosti v plnom rozsahu.  

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona                                   

č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, podľa § 32 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4, § 3 ods. 3 písm. a) bod 5, § 3 

ods. 3 písm. a) bod 8  a  § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania 

vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 

06.10.2014. 

 

Žiadateľ k vydaniu zmeny integrovaného povolenia okrem žiadosti predložil: 

- výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, 

položka 171a písm. b) vo výške 250 eur, 

- projektovú dokumentáciu „Úprava v zlievarni II“, vypracovanú Ing. Martinom Vargom, 

autorizovaným stavebným inžinierom. 

 

 Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je v oblasti ochrany ovzdušia 

udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení 

stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania podľa § 3 ods. 3    

písm. a) bod 4. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, udelenie súhlasu na inštaláciu 

technologických celkov patriacich do kategórie stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia,           

na ich zmeny ak nepodliehajú stavebnému konaniu podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5 zákona            

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok 

prevádzkovania podľa   § 3  ods. 3 písm. a) bod 8 zákona  č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 Účastník konania požiadal o výmenu miesiča IMF 15 za miesič Wӧhr 40 t, ktorý bol 

umiestnený v prevádzke Zlievareň II a inštalovanie nového miesiča Spartan 320 A na pozíciu 

miesiča Wӧhr 40 t v prevádzke Zlievareň II. Účastník konania nahradil miesiča Wӧhr 40 t 

novým miesičom Spartan 320 A, o čom predložil ku žiadosti aj doklad o jeho inštalácii zo dňa 

25.09.2014 a preškolení zamestnancov s jeho obsluhou (Předávací protokol č. 1975432/Sft/14 

zo dňa 25.09.2014). Účastník konania zaslal na IŽP Košice dňa 14.05.2015 Správu 

o oprávnenom meraní emisií ev. č. 03/081/2015 zo dňa 29.04.2015, ktoré bolo vykonané dňa 

20.03.2015 na zdrojoch znečisťovania ovzdušia miesič Spartan 320 A a miesič Wӧhr 40 t.  

 Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 

dňa 06.10.2014 na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami 

§ 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.  



 strana 6 k rozhodnutiu č. 1177 -17572 /2015/Hut/570450105/Z25 

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že 

predmetná žiadosť neobsahovala náležitosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. 

o   IPKZ,   preto    konanie  v   predmetnej   veci   prerušil   rozhodnutím č. 7011-28626/2014/ 

570450105/PK zo dňa 15.10.2014 na dobu 90 dní. Účastník konania požiadal listom zo dňa 

16.01.2015, doručeným na IŽP Košice dňa 19.01.2015 o predĺženie lehoty o 60 dní                        

na doplnenie dokladov v zmysle rozhodnutia  č. 7011-28626/2014/Hut/570450105/PK zo dňa 

15.10.2014. IŽP Košice predĺžil účastníkovi konania lehotu na doplnenie dokladov v zmysle 

citovaného rozhodnutia do 07.04.2015 listom č. 1177-2269/57/2015/Hut zo dňa 27.01.2015. 

Žiadateľ doplnil podanú žiadosť v súlade s predmetným rozhodnutím v dňoch 20.01.2015 

a 02.04.2015. 

 

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena 

v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ 

upustil od ústneho pojednávania a niektorých náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) 

a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.  

 

IŽP Košice listom č. 1177-12509/57/2015/Hut zo dňa 29.04.2015 požiadal Ministerstvo 

životného prostredia SR o predĺženie lehoty na vydanie zmeny integrovaného povolenia 

v zmysle zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Ministerstvo životného prostredia SR  predĺžilo 

lehotu na vydanie zmeny integrovaného povolenia o 60 dní listom č. 23538/2015 zo dňa 

11.05.2015. 

 

Účastník konania požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % v zmysle čl. II ods. 1 

zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za vydanie 

zmeny integrovaného povolenia. IŽP Košice vzhľadom na plánovaný rozsah zmeny 

integrovaného povolenia súhlasil so znížením správneho poplatku a znížil správny poplatok 

na 250 eur listom č. 7011-10671/57/2015/Hut zo dňa 14.04.2015. Správny poplatok bol 

zaplatený podľa Splnomocnenia bodu 1 položky 171a písm. c) Sadzobníka správnych 

poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov               

vo výške 250 eur.  

 

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ 

posúdil a v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ 

upovedomil účastníkov konania EUROCAST Košice, s.r.o., Mestskú časť Košice – Šaca 

a dotknutý orgán Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie listom 

č. 1177-12413/57/2015/Hut zo dňa 28.04.2015 o začatí konania, doručeným dňa 05.05.2015. 

Zároveň požiadal listom č. 1177-12415/57/Hut zo dňa 28.04.2015 Mestskú časť Košice – 

Šaca, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnila 

žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní, výzvu zainteresovanej 

verejnosti, dokedy môže podať prihlášku a výzvu verejnosti dokedy sa môže vyjadriť.  

 

Mestská časť Košice – Šaca zverejnila žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti 

a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti na úradnej 

tabuli v termíne od 12.05.2015 do 27.05.2015. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška 

zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti. 

 

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil 

žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde 
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možno nazrieť do žiadosti na úradnej tabuli IŽP Košice od 05.05.2015 do 08.06.2015 a 

súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk v dňoch od  05.05.2015 do 21.05.2015.                    

V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené 

vyjadrenie verejnosti. 

 

Dňa 15.05.2015 bolo na IŽP Košice doručené vyjadrenie Okresného úradu Košice, 

odboru starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-KE-OSZP3-2015/020611 zo dňa 

13.05.2015, v ktorom bolo uvedené, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia. 

 

Dňa 25.05.2015 bolo na IŽP Košice doručené záväzné stanovisko Mestskej časti 

Košice - Šaca listom č. 631/2015/PRED/Iž zo dňa 20.05.2015, v ktorom bolo uvedené, že 

súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia. 

 

 Súčasťou vydania zmeny integrovaného povolenia boli podľa § 3 zákona                             

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konania: 

a)   v oblasti ochrany ovzdušia 

- o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických 

zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania podľa § 3 

ods. 3 písm. a) bod 4. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

- o udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie stredných 

zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny ak nepodliehajú stavebnému konaniu podľa 

§ 3 ods. 3 písm. a) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa   

§ 3  ods. 3 písm. a) bod 8 zákona  č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia  

dotknutého orgánu a účastníka konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska 

zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona                                           

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

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, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného 

vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie 

po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne 

právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

  

 

 

Ing. Angelika Theinerová 

               riaditeľka  

 

http://www.sizp.sk/
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Doručuje sa: 

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

2. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 16 Košice – Šaca 

 

Na vedomie: 

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Komenského 52,                

041 26 Košice 

 

 

 


