
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
040 53 Koš ice, Rumanova 14

ZVEREJNENIE

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 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. 39/2013 Z. z. o IPKZ")

a

VÝZVA

- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
-. verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

1. Žiadost' o zmenu povolenia:
1.1. Žiadosť zo dňa: 29.09.2016
1.2. Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát

životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly,
Rumanova 14, 040 53 Košice

1.3. -Doručenádňa: 30.09.2016
1.4. Evidovaná pod číslom: 7544/2016/Z24/Ber
1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgánu

www.sizp.sk: 10.03.2017
1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho

orgánu/obce:

1.7. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli
správneho orgánu/obce:

Dátum. ukončenia zverejnenia
pečiatka a podpis

IČO: 00156906 • Tel.: 055/633 33 14 • Fax: 055/6324892



2. Prevádzkovatel' - stavebnik:
2.1 Názov: KOVOHUTY, as.
2.2 Adresa: ul. 29 augusta 586, 053 42 Krompachy
2.3 IČO: 36 200 867

3. Prevádzka:
3.1 Názov: KOVOHUTY, a.s.
3.2 Adresa: ul. 29 augusta 586, 053 42 Krompachy
3.3 Katastrálne územie: Krompachy
3.4 Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

2. Výroba a spracovanie kovov
2.5.b) Spracovanie neželezných kovov: tavenie vrátane zlievania neželezných kovov.

vrátane zhodnotených produktov a prevádzkovanie zlievarne neželezných kovov,
.s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň
pre ostatné kovy.

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:
4.1. Číslo: 85116-0IPKl2006-Mi/570730105
4.2. Zo dňa: 31.03.2006
4.3. Právoplatné dňa: 03.05.2006

5.. InformáCiepre verejnosť:
5.1. Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie

prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb .a vyjadrenie sa k začatiu .konania
verejnosťou je potrebné zaslať na: adresu uvedenú v bode 1.2,

5.2. Podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ lehota na písomné
prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania

. .
prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania
verejnosťouje: 30 dní od dátumu uvedeného v hode 1.5.

6. Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy):
6.1. Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného

prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14,.
040 53 Košice (ďalej len ,,!ŽP Košice"), v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod.
do 14:00 hod.

6.2. Mesto/Obec: Krompachy
6.3. Webové sídlo: www.siw.sk.prednosta@k.rompachy.skasekretariat@k.rompachy.sk

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:
Predmetná zmena integrovaného povolenia nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné
prostredie.

8. Súčasťou konania je prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia z dôvodu
uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných
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technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (2016/1032IEU) z 13.06.2016, ktorým sa
podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010175IEU stanovujú ~very o najlepších
dostupných technikách .(BAT) pre odvetvie VÝroby neželezných kovov) podľa § 33 ods. 1
písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v prevádzke "KOVOHUTY, as.".

9. Zoznam dotknutých orgánov:
1. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti O životné prostredie, ŠSOO, Štefánikovo

nám. 5,05201 Spišská Nová Ves
2. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Štefánikovo

nám. 5, 052 Ol Spišská Nová Ves
3. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Štefánikovo

nám. 5,05201 Spišská Nová Ves

10. Ústne pojednávanie:

io.l. Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v lehote 15 dní
od dátumu uvedeného v bode 1.5. alebo v predÍženej lehote. .

10.2. Ak žiadny z účastnikov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada,
IŽP Košice podľa § II Ods. 6 zákona o !PKZ upustí od jeho nariadenia ak tento zákon
neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o !PKZ.

11. Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté
prevádzkovateľom:
Stručné zhrnutie je uvedené v časti O na starne č. 4. žiadosti o zmenu integrovaného
povolenia.
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