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Žiadosť – DOPLNENIE  

o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona č.39/2013 Z.z. , v platnom znení, 
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

 
číslo rozhodnutia  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 číslo 427-
7724/2010/Mil/57132010/Z1 zo dňa 17.03.2010, číslo 8474-37229/2010/Mil/5713201007/Z2 zo dňa 
15.12.2010, číslo 8170-30966/2011/Mil/571320107/Z3 zo dňa 21.11.2011 a číslo 6302-
32077/Val/571320107/Z4 zo dňa 26.11.2013 a rozhodnutia 8486-3009/2019/Hut/571320107/Z5  zo dňa 
04.02.2019. 

 
 
Pre prevádzku :   „Zariadenie na výrobu zinkových zliatin“ 
                               Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice 
                               okres: Košice II   
      
Prevádzkovateľ :    
                               obchodné meno: Brock Metals s.r.o. 
                               sídlo:  Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice   
                               IČO: 35 800 011 
 
 
Žiadosť vypracovaná  podľa  zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. zákona  o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného  prostredia a o zmene a doplnení  niektorých zákonov, (v  znení č. 484/2013 Z. z., 
58/2014 Z. z.,   79/2015 Z. z., 262/2015 Z. z., 148/2017 Z. z., 292/2017 Z. z., 177/2018 Z. z., 193/2018 Z. 
z., 312/2018 Z. z.), ďalej len v platnom znení  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Košice, 11.09.2019 

 
 
 
 
 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-262
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-148
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-292
http://www.epi.sk/zz/2018-177
http://www.epi.sk/zz/2018-193
http://www.epi.sk/zz/2018-193
http://www.epi.sk/zz/2018-312
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A)   ÚDAJE  IDENTIFIKUJÚCE  PREVÁDZKOVATEĽA 
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  
 
A.1. Názov prevádzkovateľa  Brock Metals s.r.o.  

A.2. Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným 
 

A.3. Adresa sídla prevádzkovateľa  Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice 

A.4. Poštová adresa  
(pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej) 

Vstupný areál U.S.Steel, P.O.BOX 8, 044 54 Košice 

 Adresa prevádzky  Vstupný areál U.S. Steel, Brána č.3, Hala č.715, 044 54 Košice – železiarne 

A.5. webové sídlo  http://www.brockmetals.sk/ 
 

A.6. Štatutárny zástupca,  
funkcia v spoločnosti 

Ing. Pavel Urbán,    prokurista     
Ing. Eva Kučírková, prokurista                                                                                                 
 

A.7. Výpis z obchodného registra 
alebo z inej evidencie 

Oddiel Sro,  
vložka 14604V 

Príloha žiadosti č.  - 

A.8. Kontaktná  osoba  Ing. Matúš Starších, tel. 0911 569 506, fax: 055 / 6736629,  
email: starsich@brockmetals.sk 
 

A.9. IČO 35 800 011  
        

A.10. Kód OKEČ (NACE), NOSE-P kód OKEČ (NACE), 27.540 NOSE-P: 105.12  
 

 
A.11. Spracovateľ žiadosti  Ing. Matúš Starších, tel. 0911 569 506, fax: 055 / 6736629,  

email: starsich@brockmetals.sk 
Dagmar Várkolyová 
Kontakt : +421904641047, e-mail: varkolyova.dagmar@gmail.com  
  

 
 

B)  TYP ŽIADOSTI  
 

B.1. TYP ŽIADOSTI  
 

B.1. Typ žiadosti 
 
Zmena integrovaného 
povolenia  

Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ   

Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ   

Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ   

Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie 
po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ 

  

Zmena vydaného integrovaného povolenia podľa § 7 zákona 
o IPKZ 
 

X 

  §3 ods.3 písm. a) bod 1. súhlas na vydanie rozhodnutí o 
povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných 
zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia vrátane ich zmien, 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brockmetals.sk/
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B.2. ZOZNAM SÚHLASOV A POVOLENÍ, O KTORÉ SA V RÁMCI ZMENY INTEGROVANÉHO 
POVOLENIA ŽIADA – DOPLNENIE ŽIADOSTI  
 
SIŽP IPKZ Košice prerušil konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pod číslom 
6911/57/2019/Ber - 26775/2019/PK zo dňa 18.07.2019 a vyzval prevádzkovateľa, aby v lehote 
90 dní odo dňa doručenia rozhodnutia doložil podklady, ktoré uvádza v rozhodnutí 
o prerušení konania.  
 
Spoločnosť Brock Metals s.r.o. dopĺňa svoju žiadosť o zmenu integrovaného povolenia zo 
dňa 17.06.2019  nasledovne :  
 
 
1) Dopracovanú žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona 
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v listinnej podobe (v počte po dohode s IŽP Košice) a v elektronickej forme doplnenú 
o:  
 
a) zoznam konaní, o ktoré prevádzkovateľ žiada, pričom v uvedenom zozname nesmie chýbať konanie, 
ktorými sa:  
- udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich 
zmien podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 
 
Doplnenie žiadosti žiadateľa :   
 
1. §3 ods.3 písm. a) bod 1. súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, 
stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien 
 
 
b) opravu porovnania činnosti v prevádzke s najlepšou dostupnou technikou, pretože vo vyhodnotení 
uplatnenia záverov o BAT v predmetnej prevádzke sú nasledovné chyby:  
- chýba posúdenie uplatnenia „Všeobecných záverov o BAT“ v prevádzke („BAT 1.“ až „BAT 19.“),  
 
Doplnenie žiadosti žiadateľa  :  
 
Porovnaním prevádzky s BAT technikami, sme dospeli k záveru, že prevádzky Brock Metals s.r.o. sa 
týkajú BAT 1 až BAT 19 a  BAT 127,  BAT 128, BAT 129, BAT 130.  
 
 
- posúdenie uplatnenia „BAT 127.“ v znení, cit.: „Na zníženie emisií rozptýleného prachu do ovzdušia z 
tavenia, legovania a odlievania zinkových ingotov sa v rámci BAT má používať zariadenie s podtlakom“ s 
výsledkom, cit.: „V našom procese tavenia, odlievania a legovania zinkových ingotov nevzniká prach“ je 
chybné, pretože v predmetnej prevádzke sa vykonáva odlievanie zinkových ingotov, a preto sa predmetný 
BAT v tejto prevádzke uplatňuje,  
 
- posúdenie uplatnenia „BAT 128.“ v znení, cit.: „Na zníženie emisií prachu a kovov do ovzdušia z tavenia, 
legovania a odlievania zinkových ingotov a z výroby zinkového prášku sa v rámci BAT má používať vrecový 
filter ...“ s výsledkom „V našom procese tavenia, odlievania a legovania sa nevyrába zinkový prášok“ je 
chybné, pretože v predmetnej prevádzke sa vykonáva odlievanie zinkových ingotov, a preto sa predmetný 
BAT v tejto prevádzke uplatňuje.  
 
Doplnenie žiadosti žiadateľa k BAT 127. a BAT 128. :  
 
Spoločnosť v svojej prevádzke vyrába zinkové zliatiny z primárneho zinku – SHG (super high greade 
čistoty – t.j.99,995 % zinku), to znamená, že nie sme výrobcom zinku, ale sme výrobcom zinkových 
zliatin. 
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V našej prevádzke neprebieha pyrometalurgický proces výroby zinku, čo znamená získavanie kovov 
z rúd pri vysokých teplotách.  Takáto výroba je rozsiahla, vrátane  vzniku tuhých znečisťujúcich látok 
(TZL) do ovzdušia.   
 
Zinok tavíme v peciach nepriamym ohrevom, priamym ohrevom tavíme hliník.  
Oprávneným diskontinuálnym meraním znečisťujúcich látok preukazujeme dodržiavanie emisných 
limitov pre ZL a dosahujeme nízke hodnoty emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, preto nie je dôvod 
na neúmerné  investície  do zabezpečenia zariadenia s podtlakom a vrecových filtrov.  
  
Dovoľujeme si požiadať SIŽP IPKZ o prehodnotenie skutočnosti, že sme prevádzkou, pre ktorú platí 
BAT 10 a to z dôvodov, ktoré sme vyššie uviedli.  
 
V dokumente BAT  v zmysle vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1032 z 13. júna 2016, ktorým sa 
podľa smernice stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre odvetvie výroby neželezných 
kovov sa uvádza :  
 
na strane 2  
 
ZÁVERY O BAT PRE ODVETVIE VÝROBY NEŽELEZNÝCH KOVOV  
 
b) tavenie vrátane zlievania zliatin, neželezných kovov, vrátane pretavovaných produktov a prevádzky 
zlievarne neželezných kovov, s taviacou kapacitou presahujúcou 4 tony za deň pri olove a kadmiu alebo 20 
ton za  deň pri ostatných kovoch, 
 
Tieto závery o BAT sa nevzťahujú na tieto činnosti ani procesy: 
 
— zlievarne, na ktoré sa vzťahujú závery o BAT pre kovospracujúci a zlievarenský priemysel. 
 
Aj keď BAT pre kovospracujúci a zlievarenský priemysel  nie je v súčasnosti vydaný, nezdieľame názor, že pre 
našu prevádzku a typ výroby sa má vzťahovať BAT 10 s uplatnením merania emisií ZL  1x ročne, keď naše 
vykonávacie predpisy pre daný druh a činnosť  prevádzky  uvádzajú početnosť  oprávnených meraní ZL  
v intervale 3 roky až 6 rokov.  
 
 
 
2) Prílohy podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:  
a) záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti na 
životné prostredie alebo vyjadrenie k zmene navrhovanej činnosti podľa osobitného predpisu, ak sa na 
prevádzku vyžaduje, pretože podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je činnosť vykonávaná prevádzkovateľom 
zaradená medzi činnosti podliehajúce posudzovania ich vplyvu na životné prostredie a to konkrétne pod „3. 
Hutnícky priemysel“ činnosť „6. Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin (legovania) neželezných kovov 
okrem vzácnych kovov vrátane pretavovania recyklovaných výrobkov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.)“, 
pričom s kapacitou tavenia od 10 000 t/rok do 100 000 t/rok je táto činnosť zaradená pod zisťovacie konanie, 
 
Doplnenie žiadosti žiadateľa  :  
 
B.2.6.3. Zmena kapacity zariadenia  
číslo rozhodnutia  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,  
 
V tejto časti žiadosti berieme späť žiadosť o zmenu kapacity zariadenia. 
 
Dôvodom je skutočnosť, že pre navýšenie výroby je potrebné vykonať posúdenie vplyvov na životné 
prostredie podľa zákona o EIA č.24/2006 Z.z.. 
Vyžiadali sme v tejto veci stanovisko MŽP SR, v ktorom stanovisku zo dňa 5.08.2019  sa okrem iného  
uvádza:   
 
MŽP SR ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 
ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a  
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 
ods. 2 písm. e) zákona o posudzovaní vplyvov, na základe vyššie uvedeného a po preštudovaní podkladov 
zastáva názor, že zmena navrhovanej činnosti vzhľadom k plánovanému navýšeniu kapacity výroby, v zmysle 
§ 18 ods. 2 písm. d) je predmetom zisťovacieho konania. Príslušným orgánom pre zisťovacie konanie je 
podľa § 56 písm. b) a § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov, príslušný Okresný úrad.  
 
 
Spoločnosť Brock Metals  s.r.o. bude žiadať o navýšenie kapacity zariadenia až v čase, keď bude mať 
právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania, podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z.. 
 
 
 
b) doklad o zaplatení správneho poplatku za podstatnú zmenu integrovaného povolenia. 
 
Doplnenie žiadosti žiadateľa  :  
 
Predkladáme v prílohe žiadosti.  
 

 
 

Potvrdzujeme, že informácie uvedené v tomto doplnení žiadosti o zmenu integrovaného povolenia   
sú pravdivé, správne a kompletné. 
 
 

Podpísaný:   
Ing. Pavel Urbán 
Ing. Eva Kučírková 
 
Dátum: Košice, 11.09.2019                      
           
Pozícia v organizácii:                           
Ing. Pavel Urbán,     prokurista      
Ing. Eva Kučírková,  prokurista                                                                                                 
 
 
 
 

Pečiatka alebo pečať podniku: 
 

 

 
 
 

Prílohy k žiadosti  
 
1. vyjadrenie MŽP SR k procesu posúdenia vplyvov na ŽP – kópia  
2. doklad o úhrade správneho poplatku  


