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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, 

 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“) 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 § 3 ods. 3  písm.  f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona 

č. 39/2013 Z. z. o  IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona, na základe konania 

vykonaného podľa zákona č. 39/2013 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 rozhodnutím IŽP Košice 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/ 
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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/ 

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 a č. 5741-27360/2014/Wit/570450105/ 

ZK24 zo dňa 17.10.2014 0(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené 

vykonávanie činností 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                     

a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013  Z. z. o IPKZ: 

a) v oblasti ochrany zdravia ľudí 

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Vstreľovacie zariadenie na 

výrobu jadier - Laempe 40“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. 

o IPKZ, 

b) kolaudačné rozhodnutie stavby „Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier - Laempe 40“  

podľa   § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 
Integrované povolenie pre prevádzku sa dopĺňa nasledovne: 

 

Povoľuje užívanie  stavby 

 

,, Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier - Laempe 40“  

 

umiestnenej v stavebnom objekte (výrobná hala) parcelné číslo 3432 – súpisné číslo 2555, 

v katastrálnom území Železiarne, na výrobu liatinových odliatkov, 

 

 pre stavebníka: 

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

IČO:                   36 577 707           

 

Týmto kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby „Vstreľovacie 

zariadenie na výrobu jadier – Laempe 40“ v nasledovnom rozsahu stavebného objektu 

a prevádzkového súboru: 

 

Stavebný objekt: 

SO 101 – Základ pod vstreľovacie zariadenie 
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Prevádzkový súbor. 

PS  01 – Vstreľovacie zariadenie – Laempe 40  

      ČPS 01.1 – Prevádzkové zariadenie  

      ČPS 01.2 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu  

      ČPS 01.3 – Vzduchotechnika  

      ČPS 01.4  – Oceľové konštrukcie  

 

Podmienky pre užívanie stavby „Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier - Laempe 

40“ podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR  

č. 453/2000 Z. z.“): 

           

1. Stavebník je  povinný  pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, 

bezpečnostné,   protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia 

a podmienky uvedené     v rozhodnutí IŽP Košice č. 119/20-OIPK/2006-

Ko/570450105 zo dňa  09.05.2006 v znení     platných zmien, v ktorých boli určené 

podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „EUROCAST Košice, s.r.o.“. 

 

     2.    Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice (ďalej len  

„IP Košice“) č. IKO-10-34-2.2/ZS-C-15, 2015/1335, S2015/162 zo dňa 04.03.2015 

odstrániť nasledovné nedostatky: 

 - upraviť výšku stupňov vedúcich na plošinu k zariadeniu na nastavenie živicových 

zložiek v  súlade s  § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších 

predpisov  a v súlade s čl. 26 STN 73 4130:1985, 

 -  prekryť hornú časť kabíny – strechy kabíny (mimo priestor pojazdného kladkostroja) 

a ovládacích prvkov za kabínou v súlade s  § 13 ods. 3  zákona č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých  zákonov 

v znení neskorších predpisov, 

-  zabezpečiť uzatváranie (bezpečnostný spínač) zadného krytu kabíny v súlade s  § 13 

ods. 3  zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, 

-  upraviť návod na obsluhu priehľadných okien dvojdielnych automaticky zasúvacích 

dverí v súlade s  § 13 ods. 3  zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

     

             Stavebník je povinný uvedené nedostatky odstrániť v termíne do 1 mesiaca odo dňa 

vydania  rozhodnutia o uvedení stavby do užívania a písomne oznámiť ich odstránenie 

IP Košice. 

 

        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 a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 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 § 3 

ods. 3  písm.  a) bod 1,  § 3 ods. 3 písm.  f) bod 1, § 3 ods. 4  a § 20 ods. 1  zákona  č. 39/2013 

Z. z. o  IPKZ a podľa § 82  ods. 1 a 5 stavebného zákona, na  základe konania vykonaného 

podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je kolaudačné 

konanie pre vydanie užívacieho povolenia stavby „Vstreľovacie zariadenie na výrobu 

jadier - Laempe 40“  v prevádzke EUROCAST Košice, s.r.o., na základe žiadosti 

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

Košice,  doručenej na IŽP Košice dňa 22.12.2014.  

 

            Dom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne 

konanie  v  súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

 

 Predmetom  žiadosti  prevádzkovateľa – stavebníka je: 

a)  v oblasti ochrany zdravia ľudí 

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Vstreľovacie zariadenie na 

výrobu jadier - Laempe 40“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

 

b) kolaudačné konanie stavby „Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier - Laempe 40“ podľa  

§ 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

      

IŽP Košice vydal pod č. 5974-28440/2013/Wit,Ber/570450105/ZSP21 zo dňa  

05.11.2013 rozhodnutie, ktorým povolil uskutočnenie stavby „Vstreľovacie zariadenie                        

na výrobu jadier - Laempe 40“ a rozhodnutie č. 5741-27360/2014/Wit/570450105/ZK24 zo 

dňa 17.10.2014, ktorým povolil dočasné užívanie stavby Vstreľovacie zariadenie na výrobu 

jadier – Laempe 40 na skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2014.  

 

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

Košice 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 podanú žiadosť z 500 eur na 250 eur, 

listom zo dňa 19.12.2014, doručeným na IŽP Košice dňa 22.12.2014.  

IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom  č. 548-7809/57/2015/Wit/ZK26 zo dňa 13.03.2015 

a  znížil správny poplatok na 250 eur.  Správny poplatok za podanie žiadosti bol stavebníkom 

– prevádzkovateľom uhradený  vo výške 250 eur podľa položky 171a) písm. c) 

Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. 

z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.        

                

          IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti  v súlade s  ust. § 11 ods. 3 zákona 

č.  39/2013  Z. z. o IPKZ   upovedomil  žiadateľa, účastníkov konania,  mesto Košice, 

MČ Košice - Šaca a  dotknuté  orgány o  začatí konania  listom č. 548-1735/57/ 

2015/Wit/ZK26  zo dňa 21.01.2015, doručeným dňa 28.01.2015 a dňa 29.01.2015. IŽP 

Košice podľa  § 80 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie 

spojené s miestnym zisťovaním na deň 05.03.2015.  

          

            IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 80 stavebného 

zákona listom č. 548-1735/57/2015/Wit/ZK26  zo dňa 21.01.2015 oznámil začatie správneho 

konania  vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej 
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súčasťou je kolaudačné konanie stavby „Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier - Laempe 

40“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 78 stavebného zákona 

a dotknutým orgánom a prizval ich na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 

konané dňa 05.03.2015. Oznámenie bolo doručené  dňa 29.01.2015. 

 

 Zároveň požiadal dotknutú obec - Mestskú časť Košice – Šaca a Mesto Košice, aby                  

v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnili žiadosť 

prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnili výzvu osobám, ktoré 

majú právo byť zainteresovanou verejnosťou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu 

verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. Mestská časť Košice - Šaca zverejnila na úradnej tabuli 

v termíne od 28.01.2015 do 28.02.2015 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, 

ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu 

vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška osoby, 

ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti. Mesto 

Košice zverejnilo na úradnej tabuli v termíne od 28.01.2015 do 27.02.2015 podstatné údaje                    

o podanej žiadosti, výzvu osobám ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu 

verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. 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 na úradnej tabuli IŽP Košice od 27.01.2015 do 02.03.2015 žiadosť, výzvu osobám, 

ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu 

vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti a súčasne tieto údaje zverejnil aj na internetovej 

stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti 

ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti. 

 

V kolaudačnom konaní stavby „Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier - Laempe 

40“ IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad skúmal splnenie podmienok rozhodnutia 

vydaného  IŽP Košice č. 5741-27360/2014/Wit/570450105/ZK24 zo dňa 17.10.2014, ktorým 

povolil dočasné užívanie stavby Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier – Laempe 40 na 

skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2014. 

 

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním boli prerokované aj 

námietky a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov k predloženej žiadosti a bolo 

zistené, že stavebník – prevádzkovateľ splnil podmienky rozhodnutia vydaného  IŽP Košice         

č. 5741-27360/2014/Wit/570450105/ZK24 zo dňa 17.10.2014, ktorým povolil dočasné 

užívanie stavby Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier – Laempe 40 na skúšobnú 

prevádzku v lehote do 31.12.2014. 

 

           V rámci zmeny integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej 

dokumentácii stavby doložené a doručené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov 

konania a dotknutých orgánov: 

- Okresný úrad Košice, odbor o starostlivosti o ŽP, ŠSOO, súhlas č. OU-KE-OSZP3-

2015/004673 zo dňa  13.01.2015, 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie                               

č. 2015/00542-02/PPL-Pl zo dňa 20.02.2015, 

- Mesto Košice, stanovisko č. A/2015/08520-2 zo dňa 20.02.2015, 

- Mestská časť Košice – Šaca, záväzné stanovisko č. 133/2015/PRED/Iž zo dňa 

16.02.21015, 

http://www.sizp.sk/
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- Inšpektorát práce Košice, záväzné stanovisko č. IKO-10-34-2.2/ZS-C-15, 2015/1335, 

S2015/162 zo dňa 04.03.2015. 

 

           V priebehu kolaudačného konania stavby „Vstreľovacie zariadenie na výrobu 

jadier - Laempe 40“ boli vznesené pripomienky a námety  zo strany týchto dotknutých 

orgánov: 

 

1. Inšpektorát práce Košice vo svojom záväznom stanovisku č. IKO-10-34-2.2/ZS-C-15, 

2015/1335, S2015/162 zo dňa 04.03.2015 uviedol  nedostatky nebrániace vydaniu 

kolaudačného rozhodnutia stavby, ktoré je stavebník povinný odstrániť v termíne do 1 

mesiaca odo dňa vydania tohto rozhodnutia a to: 

- upraviť výšku stupňov vedúcich na plošinu k zariadeniu na nastavenie živicových 

zložiek v  súlade s  § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších 

predpisov a v súlade s čl. 26 STN 73 4130:1985, 

 - prekryť hornú časť kabíny – strechy kabíny (mimo priestor pojazdného 

kladkostroja) a ovládacích prvkov za kabínou v súlade s  § 13 ods. 3  zákona č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zabezpečiť špeciálne uzatváranie resp. zabezpečenie bezpečnostným spínačom 

zadného krytu kabíny v súlade s  § 13 ods. 3  zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

-  upraviť návod na obsluhu priehľadných okien dvojdielnych automatických 

zasúvacích dverí v súlade s  § 13 ods. 3  zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 2 tohto 

rozhodnutia. 

 

       2. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vo 

svojom súhlase k uvedeniu stavby do trvalej prevádzky č. OU-KS-OSZP3-

2015/004673 zo dňa 13.01.2015 uviedol tieto podmienky: 

-  prevádzkovateľ je povinný dodržiavať špecifické emisné limity, technické 

požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov podľa 

prílohy č. 4 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú ustanovenia 

zákona o ovzduší, 

-  prevádzkovateľ je povinný za veľký zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle § 4 ods. 

1 zákona č. 401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 

predpisov oznámiť každoročne do 15. februára okresnému úradu Košice – okolie, 

odboru starostlivosti o životné prostredie úplné a pravdivé údaje o množstvách 

a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet 

ročného poplatku. 

     

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a nezapracoval ich do tohto rozhodnutia, 

nakoľko    sú    zapracované   v   podmienkach  integrovaného povolenia. 
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Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného 

povoľovania, ktorého súčasťou je kolaudačné konanie stavby „Vstreľovacie zariadenie na 

výrobu jadier - Laempe 40“ pripomienky a námety.  

    

         IŽP Košice požiadal listom č. 548-6279/57/2015/Wit/ZK26 zo dňa 05.03.2015 

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekciu enviromentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor 

ochrany ovzdušia o predĺženie lehoty pre vydanie predmetného rozhodnutia o 60 dní, 

z dôvodu predloženia stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov potrebných k vydaniu 

kolaudačného rozhodnutia stavby.  

 

 Súčasťou konania o  zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 

zákona č. 39/2013 Z. z.  o IPKZ bolo konanie:  

a) v oblasti ochrany zdravia ľudí 

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Vstreľovacie zariadenie na 

výrobu jadier – Laempe 40“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

 

b) o vydanie kolaudačného rozhodnutia  stavby   „Vstreľovacie   zariadenie   na    výrobu 

jadier - Laempe 40“   podľa   § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 
 

 IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení 

účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného konania o dočasnom užívaní  stavby 

„Vstreľovacie zariadenie na výrobu jadier - Laempe 40“, ako špeciálny stavebný úrad zistil, 

že stavba je stavebno-technicky ukončená a schopná bezpečnej a nerušenej skúšobnej 

prevádzky, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie:    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  inšpektorátu 
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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, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 16 Košice – Šaca 

3. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. SNP 48/A, 040 15 Košice 

 

Na vedomie: 

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných  

    zložiek životného prostedia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice 

2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4,                 

    040 01 Košice   

3. Okresný úrad v Košiciach, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Komenského 52,      

     041 26 Košice 

4.  Ing. Jozef Toth, HPKengineering a.s., Němcovej 30, 042 18 Košice 

5.  U.S.Steel Košice, s.r.o., Generel, Vstupný areál U. S. Stel, 044 54 Košice 

6.  Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice 

7. Mesto Košice, pracovisko stavebného úradu – Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

8.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice 


