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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  
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 5, písm. c) bod 8 a  ods. 7 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“)   

 
mení  

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

 
vydané rozhodnutím č.119/20-OIPK/2006-Ko/570450105  zo dňa  09.05.2006  v znení zmien  
vydaných rozhodnutiami 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 a č. 2829-6494/57/2007/Wit/ 
570450105/Z3 zo dňa  26.02.2007 pre prevádzku: 
 
 

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        
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na  činnosti  kategorizované  v  zozname   priemyselných   činnosti  v  prílohe  č. 1  zákona        
č. 245/2003 o IPKZ  pod  bodmi 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,  
 
Súčasťou zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. 
o IPKZ: 
 
a) v oblasti ochrany ovzdušia 
- súhlas na inštaláciu  technologických  celkov  patriacich  do kategórie veľkých zdrojov  
   znečisťovania alebo stredných zdrojov znečisťovania, na ich zmeny a na ich prevádzku,    
   ak nepodliehajú stavebnému konaniu podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona                        
   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 
 
c) v oblasti odpadov  
- súhlas  na  nakladanie s nebezpečnými  odpadmi  podľa  § 8 ods. 2 písm. c) bod 8        
   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 
 
Integrované povolenie č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006                        
v znení  zmien vydaných rozhodnutiami 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 a č. 2829-
6494/57/2007/Wit/ 570450105/Z3 zo dňa  26.02.2007 sa mení a dopĺňa nasledovne:   
 
- v časti  I. Údaje o prevádzke 
 
-  bod  B.   Opis   prevádzky  a  technických   zariadení  na  ochranu  ovzdušia,   vody  a  pôdy           
   v  prevádzke,   PS  Zlievareň II 
   a)  ruší  sa celý  text  vrátane   názvu   podkapitoly  „Sušenie piesku“   
   b)  ruší  sa  celý text  vrátane  tabuľky č. 6  v podkapitole  „Príprava a doprava formovacích  
       a jadrových zmesí“  a nahrádza sa novým textom a novou tabuľkou. č. 6 nasledovne: 
  
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 používaných ako ostrivo,    
spojív   (vodné sklo,   bentonit,    fenolformaldehydové   živice,   furánové   živice),   tvrdidiel 
(kvapalný   CO2,     paratoluénsulfónová    kyselina),   katalyzátorov  a  ďalších   prísad   podľa   
technologickej   receptúry v miešačoch  rôznych  typov,  z  ktorých  po  dosiahnutí požadovanej 
kvality  sú   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.  Vratné  furánové  formovacie  zmesi   po  prechode   cez  vytriasací 
rošt  sa   tiež   dopravujú   do   zásobníka,   odkiaľ   sa    podľa    potreby   dopravujú pásovým 
dopravníkom do vibračného drviča  slúžiaceho   na   rozdrvenie  odpadovej  formovacej zmesi 
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a odseparovanie kovových častíc a nerozdrvených hrudiek formovacej  zmesi. Vibračný  drvič 
spolu  s  komorovým  podávačom,  pneumatickým  potrubím, zásobným silom  nevychladenej 
formovacej zmesi, dvomi chladičmi piesku typu  CRKS 500  a látkovým filtrom   tvoria linku   
„Regenerácia odpadovej formovacej  zmesi“. Prašná  vzdušnina z priestoru drviča a chladičov 
vratnej formovacej zmesi je odsávaná do ovzdušia cez látkový filter  typu  KF 100  výduchom 
o výške 25 m.  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. Zlepené  hrudy  formovacej   zmesi  zachytené               
na  polygónovom   site  za  vytriasacím  roštom,  nerozdrvené   hrudy  z  drviča  a  formovacia  
zmes   nevyhovujúceho   chemického   zloženia  sú  skladované  v   kontajneroch  a  vyvážané     
na  skládku   nie  nebezpečného odpadu.  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 znečisťovania a typy odlučovacích zariadení v  technologickom uzle 
Príprava  a doprava formovacích a jadrových zmesí v Zlievarni II  
                        Zdroj znečisťovania                     Odlučovacie zariadenie   

                     Miešače formovacích zmesí                                     MHK 5  

                        Vytriasací  rošt 1,6 t                                     MHK 3 

                      Vytriasací   rošt 5 t    O,                                      MHK 5 

                        Pásová doprava SL  V7                                     MHG 6 

    
- v časti II. Podmienky povolenia 
 
-  bod  B. Emisné  limity, tabuľka  č. 15   “Emisné  limity  pre  zdroje  emisií  do  ovzdušia         
   a pre fugitívne emisie” pre zdroje znečisťovania uvedené pre časť prevádzky Zlievareň II 
  
  a)  vypúšťa  sa  z  tabuľky  celý  riadok  pre   zdroj   znečisťovania  „Bubnová  sušiaca  pec        
       BS 1408“,   

        b) vypúšťa  sa  z   tabuľky  celý  riadok  pre zdroj  znečisťovania  „Pásová  doprava  
       a polygónové sitá vo formovni oceľoliatiny“,  
  c)  vypúšťa sa z tabuľky celý riadok pre zdroj znečisťovania   „Vytriasací rošt 5 t + kolesové  
       miešače  so  zásobníkmi, presypy  pásových  dopravníkov vo formovni  sivej  liatiny“  
       s platnosťou od 01.09.2007, 
  d)  vypúšťa   sa  z  tabuľky  celý  riadok   pre   zdroj   znečisťovania   „Vytriasací   rošt 10 t         
       vo formovni sivej liatiny“ s platnosťou od 01.09.2007, 
  e)  mení  sa  názov  zdroja  „Chladič  vratnej  furánovej  formovacej  zmesi  CRKS  500“        
       na názov „Regenerácia  odpadovej  formovacej  zmesi.“ 

        
      -  bod  I.1 „Kontrola   emisií  do  ovzdušia“,  tabuľky a  údaje v nich uvedené pre zdroje  

    znečisťovania pre časť prevádzky Zlievareň II  
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         a)  ruší  sa tabuľka pre zdroj znečisťovania „Bubnová sušiaca pec BS 1408“,   
         b)  ruší  sa    tabuľka   pre   zdroj   znečisťovania   „Pásová   doprava   a  polygónové  sitá                  

        vo formovni oceľoliatiny“,  
   c)  ruší  sa  tabuľka  pre  zdroj  znečisťovania   „Vytriasací  rošt    5 t +  kolesové  miešače             
        so    zásobníkmi,     presypy   pásových   dopravníkov   vo   formovni   sivej   liatiny“    
        s platnosťou od 01.09.2007, 
  d)   ruší sa  tabuľka pre zdroj znečisťovania  „Vytriasací  rošt  vo  formovni  sivej  liatiny“  
        s platnosťou od 01.09.2007, 
   e)  v  tabuľke   pre   zdroj   znečisťovania „Chladič vratnej  furánovej  formovacej  zmesi   
         CRKS 500“ sa mení názov zdroja na  „Regenerácia odpadovej formovacej zmesi.“ 
      
          
- bod J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene 
technológie a  opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke  dopĺňa sa o nasledovné 
podmienky: 
 
1.  Prevádzkovateľ  je  povinný počas  skúšobnej prevádzky vykonať prvé oprávnené meranie   
     za  účelom preukázania  dodržiavania emisných  limitov určených pre zdroj znečisťovania         
     ovzdušia  „Regenerácia   odpadovej   formovacej  zmesi“   nachádzajúci  sa  v Zlievarni II                 
     a termín vykonania  tohto  merania oznámiť na  IŽP Košice najmenej  päť pracovných dní    
     pred jeho začatím. V prípade preukázania prekročenia emisných limitov je prevádzkovateľ  
     povinný vykonať potrebné opatrenia na ich dodržiavanie. 
 
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie merania na uvedenom novom  
      zdroji znečisťovania ovzdušia na  stálom  meracom  mieste, ktoré musí spĺňať  
      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.   

               
3.   Prevádzkovateľ je  povinný dosiahnuť počas skúšobnej prevádzky stanovené prevádzkové  
      parametre, neprekročiť stanovené emisné limity a  po vyhodnotení skúšobnej prevádzky   
      požiadať IŽP Košice o uvedenie  do trvalej prevádzky. 
 
-   v prílohe 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, sa množstvo nebezpečného odpadu, katalógové    
    číslo  16 05 07 -  vyradené   anorganické  chemikálie  pozostávajúce z nebezpečných   látok    
    alebo  obsahujúce  nebezpečné látky, zvyšuje na hodnotu 50 t.rok-1.         
   
           Integrované povolenie č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006                        
v znení  zmien vydaných rozhodnutiami 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 a č. 2829-
6494/57/2007/Wit/ 570450105/Z3 zo dňa  26.02.2007 s výnimkou zmien uvedených 
v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.     
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                                                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, 
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) vydáva podľa § 8 ods. 2 
písm. a) bod 5  a  písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov zmenu integrovaného povolenia  na základe 
žiadosti  prevádzkovateľa  EUROCAST  Košice, s. r. o., Vstupný  areál   U. S. Steel,                 
044 54 Košice zo dňa 30.03.2007. Predmetom žiadosti  o zmenu integrovaného povolenia     
je súhlas na inštaláciu  technologických  celkov  patriacich  do kategórie veľkých zdrojov 
znečisťovania alebo stredných zdrojov znečisťovania, na ich zmeny a na ich prevádzku,        
ak nepodliehajú stavebnému konaniu podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona. 245/2003 Z. z. 
o IPKZ  a súhlas na nakladanie  s nebezpečnými odpadmi  podľa § 8 ods. 2  písm. c) bod 8 
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu 
o zaplatení správneho poplatku dňa 22.03.2007 podľa zákona o  správnych poplatkoch, 
položka 171a písm. b vo výške 10 000,- Sk.  

 
 
                   IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly vydal pre prevádzku 

EUROCAST Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.  integrované povolenie 
rozhodnutím č.119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa 09.05.2006 a zmenu integrovaného 
povolenia rozhodnutiami 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 a č. 2829-6494/57/2007/Wit/ 
570450105/Z3 zo dňa  26.02.2007.       
  
           
           IŽP  Košice  v súlade  so  zákonom  č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ  oznámil  listom   zo dňa 
26.04.2007  účastníkom   konania a dotknutým orgánom začatie  správneho  konania  vo  veci 
vydania   zmeny   integrovaného    povolenia    pre    prevádzku  EUROCAST   Košice,  s.r.o.,  
prevádzkovateľovi  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                 
01.02.2007, zverejnil na svojej internetovej stránke žiadosť spolu s výzvou osobám, ktoré 
majú právo byť zúčastnenou osobou a  s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť 
a zverejnil  na  svojej  úradnej  tabuli podstatné údaje o podanej žiadosti  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 03.07.2007 sa zúčastnili IŽP Košice a EUROCAST Košice, s.r.o.    
V súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona   
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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 a dotknutých orgánov uplatňované 
k žiadosti:  
 
-  Mesto Košice,  listom č. A/2007/09866/457 zo dňa 24.05.2007, 
-  Mestská časť Košice-Šaca, listom č. 446-2/2007/Iž zo dňa 23.05.2007. 

 
           Účastníci  konania  a   dotknuté   orgány   nemali   k   vydaniu   zmeny    integrovaného  
povolenia  žiadne pripomienky a námety.  
    
          Súčasťou  zmeny  integrovaného  povolenia  činností  prevádzky bolo  podľa § 8 ods. 2 
zákona č.  245/2003  Z. z. o IPKZ konanie: 
a) v oblasti ochrany ovzdušia 
- súhlas na inštaláciu  technologických  celkov  patriacich  do kategórie veľkých zdrojov  
   znečisťovania alebo stredných zdrojov znečisťovania, na ich zmeny a na ich prevádzku,    
   ak nepodliehajú stavebnému konaniu podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona                        
   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 
b) v oblasti odpadov  
- súhlas  na  nakladanie s nebezpečnými  odpadmi  podľa  § 8 ods. 2 písm. c) bod 8        
   zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. 
 

IŽP Košice  po  preskúmaní  žiadosti prevádzkovateľa  na  inštaláciu  technologického  
      celku  „Regenerácia odpadovej formovacej zmesi“ usúdil, že sa jedná o  doplnenie pôvodného 

chladiča pieskov typu CRKS 500 o strojnotechnologické zariadenia, ktorými sa dosiahne 
vyššie využitie zlievarenského piesku vo vratnej formovacej zmesi, zníži sa množstvo 
odpadovej formovacej zmesi z hľadiska materiálovej bilancie a nahradením mokrého 
hladinového odlučovača MHL 6 látkovým filtrom typu KF 100 sa  zníži sa obsah TZL 
v odprášenej vzdušnine. Uvedené zariadenie zároveň nahradí pôvodný zdroj znečisťovania 
ovzdušia „Pásová  doprava a polygónové sitá vo formovni oceľoliatiny“. Likvidácia zdroja 
znečisťovania ovzdušia „Bubnová sušiaca pec BS 1408“ z dôvodu nákupu už vysušeného 
zlievarenského piesku je prínosom z hľadiska zníženia emisií do ovzdušia  a  tiež z hľadiska 
zníženia energetických nákladov prevádzky.   
 
           IŽP Košice posúdil žiadosť prevádzkovateľa o zvýšenie maximálneho množstva 
nebezpečných odpadov katalógové číslo 16 05 07 - Vyradené anorganické chemikálie 
pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky - na 50 t ročne, 
z dôvodu zmeny technológie prípravy formovacích zmesí. Nakoľko sa jedná o skladové 
zásoby chemikálii, u ktorých nie je predpoklad ich ďalšieho využitia v prevádzke a sú 
potencionálnym zdrojom ohrozenia životného prostredia a  protipožiarnej bezpečnosti,         
IŽP Košice udelil prevádzkovateľovi súhlas na požadované množstvo nebezpečného odpadu 
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
                    
           IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti usúdil,            
že povolenie predmetných zmien integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo 
stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona  č. 245/2003 Z. z. 
o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené  vo výrokovej  časti tohto rozhodnutia. 
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P o                        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. EUROCAST Slovakia, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel , 044 54 Košice 
3. U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice  
4. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 
5. Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská č. 9, 040 15 Košice    
 
Na vedomie: 
1. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice     
2. Obvodný úrad životného prostredia košice, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice     

               


