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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 7, písm. c) bod 3  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 IŽP Košice rozhodnutím č. 5460-41940/2007/Mil/571320107 zo dňa 10.12.2007,      

v znení opravy listom č. 1300-8062/57/2008/Mil zo dňa 19.03.2008, zmeneného IŽP 

Košice rozhodnutiami č. 427-7724/2010/Mil/571320107/Z1 zo dňa 17.03.2010 a č. 8474-

37229/2010/Mil/571320107/Z2 zo dňa15.12.2010 (ďalej len „integrované povolenie“), 

ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke: 

 

,,Zariadenie na výrobu zinkových zliatin“ 

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice 

okres: Košice II 

 

prevádzkovateľovi: 

obchodné meno:    Brock Metals s.r.o. 
sídlo:                      Žižkova 6 

IČO:                       040 01 Košice 
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     Predmetom  zmeny  integrovaného povolenia je  podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 

Z. z. o IPKZ: 

a)  v oblasti ochrany ovzdušia 

- súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov  a  technicko-organizačných 

opatrení, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

b)  v oblasti odpadov 

-  udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem 

spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa 

zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 3 zákona                           

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. 

 

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1) V  časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, v  bode                  

„4. Technické prevádzkové podmienky“ integrovaného povolenia sa nahrádza  

podmienka  č. 4.4  týmto  nasledovným  znením:  

 

4.4  Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo  

môže dôjsť k priamemu alebo  nepriamemu vypúšťaniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, 

iba v súlade: 

       - so Súborom technicko-prevádzkových parametrov a  technicko-organizačných      

opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia 

Zariadenie na výrobu zinkových zliatin (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) z  09/2011, 

vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia 

a schváleným týmto rozhodnutím,  

       - s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby,                        

s podmienkami  výrobcov  zariadení a  s  podmienkami užívania stavby, 

       - s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení, 

       - s projektom stavby. 

  

2) Do   Prílohy  č. 1   integrovaného  povolenia   sa  dopĺňajú  nasledovné  druhy  odpadov, 

ktoré je  prevádzkovateľ oprávnený zhodnocovať: 

 
Katalógové číslo  

odpadu 
Názov druhu odpadu Kategória odpadu 

10 05 01 trosky z prvého a druhého tavenia zinku O 

10 05 11 stery a peny iné ako uvedené v 100510 O 

10 03 02 anódový šrot z termickej metalurgie hliníka O 

10 08 00 iné trosky z termickej metalurgie iných neželezných 

kovov 
O 

11 05 01 tvrdý zinok O 

11 05 02 zinkový popol O 

12 01 04 prach a zlomky neželených kovov O 

17 04 04 zinok O 

 

 

       Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice 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 

 

       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 IPKZ,  

podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7, písm. c) bod 3 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, vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku 

,,Zariadenie na výrobu zinkových zliatin“, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice,              

na základe žiadosti prevádzkovateľa Brock Metals s.r.o., Žižkova 6,  040 01 Košice zo dňa 

02.09.2011. Spolu so žiadosťou bol doložený doklad o zaplatení právneho poplatku podľa 

položky č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 331,50 eura. 

 
       Dňom podania žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie  v  súlade s ust.  § 12 

ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.   

 

       Predmetom  žiadosti  o  zmenu  integrovaného  povolenia  je  súhlas  na  zmenu súboru 

technicko-prevádzkových parametrov a  technicko-organizačných opatrení podľa § 8 ods. 2 

písm. a) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a  udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie 

zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a  zariadení                          

na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy 

kvapalných odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

z dôvodu  rozšírenia druhov odpadov, ktoré budú predmetom zhodnocovania. 

 

       IŽP Košice predmetnú žiadosť 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  

žiadateľa, dotknutú obec a  dotknuté orgány o  začatí konania listom č. 8170-

25286/57/2011/Mil/Z3 zo dňa 11.10.2011 (doručeným dňa 18.10.2011). Nakoľko predmetom 

konania o zmene integrovaného povolenia je nepodstatná zmena v  činnosti prevádzky, IŽP 

Košice v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ upustil od niektorých úkonov 

(zverejnenia na internetovej stránke a úradnej tabuli aj od ústneho pojednávania).  

   

       IŽP 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, 

ktorá uplynula dňom 18.11.2011.  

 

       V rámci integrovaného povoľovania bolo k  predloženej žiadosti zaslané vyjadrenie 

dotknutého orgánu Obvodného úradu životného prostredia Košice, ŠSOH,                            

list č. 2011/02613-2 zo dňa 02.11.2011, doručené na IŽP Košice dňa 11.11.2011 v ktorom 

neboli vznesené žiadne pripomienky a námety. 

 

        Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo podľa § 8 ods. 2 zákona           

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konanie: 

a) v oblasti ochrany ovzdušia 

- o udelenie súhlasu na zmenu  súboru technicko-prevádzkových parametrov  a technicko-

organizačných opatrení, podľa § 8  ods. 2  písm. a)  bod 7  zákona  č. 245/2003 Z. z.  o  IPKZ, 

b) v oblasti odpadov 

- o udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem 

spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa 
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zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 3 zákona        

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. 

 

        IŽP Košice  po  preskúmaní  žiadosti  prevádzkovateľa  a  doložených  dokladov  

posúdil,  že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav 

celkovej ochrany životného prostredia v zmysle zákona  č. 245/2003  Z. z. o  IPKZ,                

a   rozhodol tak, ako je uvedené 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, 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.  Brock Metals s.r.o., Žižkova 6,  040 01 Košice 

2. U. S. Steel s. r. o. Košice, útvar GM pre environment, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 

Košice 

3. Mesto Košice zastúpené primátorom,  Tr . SNP č. 48/A, 040 11 Košice 

 

 

Na vedomie: 

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice 

2. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice   

 

 

 

 

 

 

 

 


