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V Nitre
28.05.2015

Vec
Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len "Inšpektorát")
ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) 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 apodľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona Č. 3912013 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len "zákon o IPKZ") a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1
zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), na základe písomného vyhotovenia žiadosti
prevádzkovateľa Bekaert Slovakia, s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo,
IČO: 36 045161 doručenej Inšpektorátu dňa 20.05.2015 podľa § 18 ods. 3 zákona Č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o správnom konaní") v súčinnosti s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ a podľa § 80 a § 84
ods. 2 stavebného zákona
upovedomuje,
že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia
pre prevádzku "Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012-IDEME", vydaného
rozhodnutím Č. 10032-l9000/3712013/Jed/3734l0113
zo dňa 10. 07. 2013.
Predmetom zmeny integrovaného povolenia je uvedenie stavby "Výroba oceľových
kordov - III. Etapa 2012-IDEME" (ďalej len "stavba") do dočasného užívania na skúšobnú
prevádzku.
Súčasťou konania je:
v oblasti ochrany ovzdušia
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. g) zákona
Č. 137/20 l O Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov - konanie o určení emisných
limitov a technických
požiadaviek a podmienok prevádzkovania veľkého zdroja
znečisťovania ovzdušia,
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podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona
Č. 13712010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov - konanie o udelení súhlasu na
zmeny používaných palív a surovín stacionárnych zdrojov znečist'ovania ovzdušia,
v oblasti povrchových a podzemných vôd
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ v súčinnosti § 21 ods. 1 písm. c)
vodného zákona, konanie o povolení na vypúšt'anie
odpadových
vôd do
povrchových vôd,
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ v súčinnosti § 21 ods. 1 písm. d)
vodného zákona, konanie o povolení na vypúšt'anie vôd z povrchového odtoku do
povrchových vôd a podzemných vôd,
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 vodného zákona
v súčinnosti s § 81 stavebného zákona, konanie o uvedení vodnej stavby "Výroba
oceľových kordov - III. Etapa 2012-IDEME" do užívania,
v oblasti stavebného poriadku
podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 ods. 2 stavebného zákona konanie
o povolení stavby "Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012-IDEME" do
dočasného užívania na skúšobnú prevádzku,
v katastrálnom území:
umiestnenej na p. č.:

účel stavby:

Sládkovičovo
841/22, 841/104, 841/105, 841/106, 841/107, 841/108, 841/109,
841/110, 841/111, 841/112, 841/120, 841/121
(register "C") podľa LV 25~
_
_
budovy - nebytové budovy - priemyselné budovy a sklady.

Stavba bola povolená integrovaným povolením, rozhodnutím
Jed/373410ll3 zo dňa 10. 07. 2013.

Č.

10032-19000/37/2013/

Mesto Sládkovičovo vydalo podľa § 4 ods. 3 písm d) zákona Č. 369/1990 Zb.
o obecnom
zriadení
v znení
neskorších
predpisov
súhlasné
záväzné
stanovisko
Č. 1604/2012/BOT zo dňa 20. 12.2012 k uskutočneniu stavby.
Mesto Sládkovičovo, ako príslušný stavebný úrad vydalo podľa § 39a stavebného
zákona územné rozhodnutie Č. 1502/2008-HL zo dňa 19. Ol. 2009, ktoré nadobudlo
právoplatnosť 10. 02.2009.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky ako príslušný orgán podľa
zákona Č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie") vydalo
pre stavbu "Výroba oceľových kordov - IDEME 2" záverečné stanovisko Č. 4186/12-3.4/ml zo
dňa 06. 06. 2012.
Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ určuje, že svoje námietky a pripomienky
môžete uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.
Podľa § 11 ods. 3 písm. b) zákona o IPKZ Vám oznamujeme, že do žiadosti, spolu
s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na Slovenská inšpekcia
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, odbor

Telefón: 03716560649

e-mail: katarina.jakusova@sizp.sk

Strana 3/4 listu

Č.

4846-/5497/20/5/Jak/3734/0/13/Z/-SkP,KR

integrovaného povoľovania a kontroly v pracovných dňoch čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.,
alebo na Mestskom úrade Sládkovičovo. Žiadosť je zverejnená aj na webovom sídle
www.sizp.sk a www.sladkovicovo.sk.
Inšpektorát na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu
predlži podl'a § II ods. 4 zákona o IPKZ lehotu na vyjadrenie k žiadosti.
Inšpektorát nariadi ústne pojednávanie podl'a § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80
stavebného zákona a podl'a § 21 zákona o správnom konaní.
Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podl'a § 12 ods. 1 zákona o IPKZ obsahovať návrh
podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povol'ovaní.
Podl'a § 12 ods. 5 zákona o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote
neprihliada.
Vyjadrenie doručte na vyssie uvedenú adresu Inšpektorátu
elektronickú adresu katarina.jakusova@sizp.sk,
sizpipknr@sizp.sk.

Inšpektorát

a podl'a možností aj na

Záväzné stanovisko podľa § 140c stavebného zákona doručte na vyššie uvedenú adresu
Inšpektorátu a podľa možností aj na elektronickú adresu katarina.jakusova@sizp.sk,
sizpipknr@sizp.sk.

Prílohy:
Stručné zhrnutie sa doručí účastníkom konania (okrem Bekaert Slovakia, s.r.o.,) a dotknutým
orgánom.
Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok podľa § 140c stavebného zákona
a príslušná dokumentácia sa doručí MŽP SR.

Slovensk~l Inšpekcia životného PiO-:;-;~i3
Inšpektorát živoíného prostredia Dratis[2va
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7
94901 Nitra
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Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. Bekaert Slovakia, s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1332, Sládkovičovo 925 21
Mesto Sládkovičovo, Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329,92521 Sládkovičovo
3. Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17
Bratislava

ci)

Dotknutým orgánom a organizáciám:
4. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31,
924 36 Galanta
- štátna správa ochrany ovzdušia
5. - štátna vodná správa
6. - štátna správa odpadového hospodárstva
7. Inšpektorát práce, ul. Jána Bottu Č. 4, 917 01 Trnava
8. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77
Trnava
9. Mesto Sládkovičovo, Spoločný stavebný úrad, Fučíkova 96/86, 925 21 Sládkovičovo
10. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
ll. Západoslovenská energetika, Centrum Trnava, Ružindolská 12, 917 O1 Trnava
12. SPP, Vajanského 38, 917 Ol Trnava
13. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1,91701 Trnava
14. MŽP SR, odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ.Štúra 1,81235 Bratislava

Telefón: 037/6560649

e-mail: katarina.jakusova@sizp.sk

