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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. 2 písm. a) 
bod 1 a § 8 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 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 a č. 6027-30873/2007/Kov/570450105/Z5 
zo dňa 26.09.2007, č. 912-9863//2008/Wit/570450105/Z4 zo dňa 31.08.2008 a č. 3057-
11014/2008/Mil/570450105/Z7  zo dňa 08.04.2008 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  zaradené v skupine NOSE - P: 104.12.  

 
 Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parcelné  č. 168/22, 174/1, 174/3, 174/5-15, 
174/31-34, 176/1-9, 176/13-14, 176/26-28 v katastrálnom území Železiarne, obec Košice - 
Šaca, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa,   

 
 Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8  ods. 2  písm. a)  bod  1   
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia súhlas na užívanie stredného zdroja 
znečisťovania Výroba jadier po realizácii stavby „Osadenie Vstreľovacieho stroja 
na jadrá KSA 40“ v prevádzke EUROCAST Košice, s.r.o. 
 
 Prevádzkovateľ je povinný pri užívaní ,,Osadenie Vstreľovacieho stroja na jadrá KSA 
40“ dodržiavať podmienky  integrovaného povolenia vydaného 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 a č. 6027-30873/2007/Kov/570450105/Z5 zo dňa 26.09.2007,  č. 912-863/2008/ 
Wit/570450105/Z4 zo dňa 31.03.2008 a  č. 3057-11014/2008/Mil/570450105/Z7 zo dňa 
08.04.2008. 
 
           Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 119/20-OIPK/2006-
Ko/570450105  zo dňa  09.05.2006 v znení zmien vydaných 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 a č. 6027-30873/2007/Kov/570450105/Z5 zo dňa 26.09.2007, č. 912-863/2008/ 
Wit/570450105/Z4 zo dňa 31.03.2008 a č. 3057-11014/2008/Mil/570450105/Z7 zo dňa 
08.04.2008 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 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 1 a § 8 ods.7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  a  zákona č. 71/1967 Zb. 
o  správnom konaní v znení neskorších predpisov zmenu integrovaného povolenia vydaného 
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IŽP Košice rozhodnutím IŽP Košice č. 119/20-OIPK/2006-Ko/570450105 zo dňa  
09.05.2006 v znení zmien vydaných 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 a č. 6027-30873/ 
2007/Kov/570450105/Z5 zo dňa 26.09.2007, č. 912-863//2008/Wit/570450105/Z4 zo dňa 
31.03.2008 a č. 3057-11014/2008/Mil/570450105/Z7  zo dňa 08.04.2008. 
 Predmetom žiadosti  o zmenu integrovaného povolenia je súhlas na užívanie stredného 
zdroja znečisťovania Výroba jadier po realizácii stavby „Osadenie Vstreľovacieho stroja na 
jadrá KSA 40“ v prevádzke EUROCAST Košice, s.r.o. podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. 
 IŽP Košice upustil od vybratia správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia 
k položke č. 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 12 v spojení s § 22 ods. 5 
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia a ústneho pojednávania, nakoľko 
zmena integrovaného povolenia sa netýka zmeny činnosti v povoľovanej prevádzke.  
          IŽP Košice  v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom zo dňa 
26.05.2008  prevádzkovateľovi a dotknutému orgánu – Obvodnému úradu životného 
prostredia v Košiciach, ŠSOO začatie správneho konania vo veci vydania zmeny 
integrovaného povolenia pre prevádzku EUROCAST Košice, s.r.o. a zároveň v súlade s § 12 
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ  doručil dotknutému orgánu žiadosť prevádzkovateľa a určil 
lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia oznámenia o začatí konania.  

Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, ŠSOO, vo svojom stanovisku 
doručenom listom zo dňa 06.06.2008, nemal k vydaniu zmeny integrovaného povolenia 
žiadne pripomienky.  

 
            Súčasťou vydania tohto rozhodnutia bolo podľa § 8  ods. 2 písm. a) bod 1 zákona 
č. 245/2003 Z. z. o v oblasti ochrany ovzdušia konanie o udelenie súhlasu na užívanie 
stredného zdroja znečisťovania Výroba jadier po realizácii stavby „Osadenie Vstreľovacieho 
stroja na jadrá KSA 40“.  
 
 IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil, že 
povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky  neovplyvní stav celkovej 
ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 245/2003  Z. z.  IPKZ, a  preto 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
 

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 
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Doručuje sa: 
EUROCAST  Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel,   044 54 Košice 
 
Na vedomie: 
Obvodný úrad životného prostredia  v Poprade, ŠSOO     


