Inšpektorát životného prostredia Košice

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa
-/-

Naše číslo
4387-31187/57/2018/Bre,Haj/SP

Vybavuje
Ing. Renáta Brezinová
Ing. Ivan Hajdušek

Košice
09.10.2018

Vec
Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku
„Lakovanie a potlač plechu”, prevádzkovateľovi – stavebníkovi TIK Slovakia s.r.o.,
Podnikateľská 14, 040 17 Košice – verejná vyhláška

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný správny
orgán 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,
§ 32 ods. 1 písm. a) 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 § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka
TIK Slovakia s.r.o., Podnikateľská 14, 040 17 Košice, IČO: 31 714 960 , doručenej IŽP Košice
dňa 23.03.2018, doplnenej dňa 11.07.2018, 17.07.2018, 20.07.2018 a 04.09.2018, podľa § 18
ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 71/967 Zb. o správnom konaní“) v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm.
a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 4 v spojení s § 88a stavebného zákona

upovedomuje,

že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci vydania integrovaného povolenia
pre prevádzku „Lakovanie a potlač plechu”, Podnikateľská 14, 040 17 Košice,
ktorého súčasťou je aj konanie o dodatočnom povolení stavby „Inštalácia linky LTG4“,
umiestnenej na pozemkoch a v stavbách KN-C parc. č. 1468/10 (1232), 2469/2 (1232)
v katastrálnom území Barca.
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IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná
v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 1 vyhlášky
MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
(ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a k žiadosti nie sú doložené prílohy v súlade
s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 2 a § 9 vyhlášky MŽP SR
č. 453/2000 Z. z. potrebné k vydaniu rozhodnutia, preto IŽP Košice rozhodnutím č. 438715867/2018/Bre,Haj/PK zo dňa 16.05.2018 konanie v predmetnej veci prerušil
a súčasne určil lehotu na doplnenie žiadosti v potrebnom rozsahu. Prevádzkovateľ – stavebník
predloženú žiadosť v požadovanom rozsahu doplnil dňa 11.07.2018, 17.07.2018, 20.07.2018,
04.09.2018 a 05.10.2018.
Ministerstvo životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydalo Záverečné stanovisko č. 2643/2017-1.7/ml zo dňa 07.11.2017,
ktorým odsúhlasilo variant navrhovanej činnosti a určilo opatrenia a podmienky na prípravu
a realizáciu navrhovanej činnosti.
Predmetom žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka je vydanie integrovaného povolenia
pre prevádzku „Lakovanie a potlač plechu”, ktorej súčasťou bude dodatočné stavebné
povolenie stavby „Inštalácia linky LTG4“, ktorá sa podľa predloženej projektovej
dokumentácie člení na prevádzkové súbory:
Prevádzkové súbory:
PS01 Prívod stlačeného vzduchu
PS02 Lakovacia linka LTG 4
Realizačný projekt pre výrobu a montáž výduchov - linka LTG 4
Rekonštrukcia plynofikácie a merania plynu haly pre výrobnú halu
Elektroinštalácia – LTG 4
Súčasťou konania je:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných
zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien
uskutočnením stavby „Inštalácia linky LTG4“, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa
§ 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
- súhlas na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb a zariadení alebo na činností, na ktoré
nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných
vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
- vyjadrenie k vydaniu dodatočného stavebného povolenia stavby „Inštalácia linky LTG4“
podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
Strana 2 z 5

d) v oblasti stavebného zákona:
- dodatočné stavebné konanie o povolení stavby „Inštalácia linky LTG4“ podľa § 3 ods. 4
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
e) schválenie východiskovej správy pre areál prevádzky TIK Slovakia, s.r.o. podľa § 8 ods. 5
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona určuje 30 dňovú lehotu na vyjadrenie, odo dňa
doručenia tohto upovedomenia.
Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ Vám oznamujeme,
že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy)
na IŽP Košice v pracovných dňoch, v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. alebo na Mestskom
úrade mestskej časti Košice – Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca v stránkových dňoch.
Žiadosť je zverejnená aj na webovom sídle www.sizp.sk a www.barca.sk.
IŽP Košice na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu
predĺži podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 6 stavebného zákona
lehotu na vyjadrenie k žiadosti.
Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote
alebo v predĺženej lehote.
Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada,
IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustí od jeho nariadenia ak
tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania
spojeného s miestnym zisťovaním, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a v rámci
environmentálnej kontroly č. 12/2017/Bre/Z zistil, že stavba je stavebno – technicky ukončená.
Mesto Košice, ako miestne príslušný orgán územného plánovania v súlade
s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona, žiadame o zaslanie písomného záväzného
stanoviska podľa § 140b stavebného zákona.
Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom
povoľovaní. Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona ak dotknutý orgán v určenej lehote resp.
na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním neoznámi svoje stanovisko
k povoľovanej časti stavby, predpokladá sa, že s navrhovanou časťou stavby z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej
lehote IŽP Košice neprihliada.
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Vyjadrenie doručte na vyššie uvedenú adresu IŽP Košice a podľa možností
aj na elektronickú adresu sizpipkke@sizp.sk.
V súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona pre účastníkov konania podľa § 59 ods. 1
písm. b) až e) stavebného zákona (osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom
a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva
k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, ďalšie osoby,
ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, projektant v časti, ktorá sa týka projektu
stavby) sa toto upovedomenie o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia
pre prevádzku „Lakovanie a potlač plechu”, Podnikateľská 14, 040 17 Košice, ktorého
súčasťou je aj stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby „Inštalácia linky LTG4“
vrátane stručného zhrnutia údajov o podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom
a stavebníkom, doručuje formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na úradnej
tabuli mestskej časti Košice - Barca, prípadne aj iným spôsobom v mieste obvyklým.
Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní pätnásty deň vyvesenia tohto
upovedomenia je dňom jeho doručenia.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka
Prílohy
1. Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (účastník konania poradové č. 2 až č. 4 a dotknuté
orgány poradové č. 1 až č. 9)
2. Projektová dokumentácia stavby „Inštalácia linky LTG4“ (dotknuté orgány poradové č. 2,
č. 3 a č. 9
3. Vyhodnotenie podmienok ZS č.2643/2017-1.7/ml (dotknutý orgán poradové č. 9)

Rozdeľovník
Účastníci konania:
1. TIK Slovakia s.r.o., Podnikateľská 14, 040 17 Košice
2. Mesto Košice, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
3. Mestská časť Košice – Barca, Abovská 32, 040 17, Košice – Barca
4. Ing. Jiří Brda, I.B.I., s.r.o., Tokajícka 8, 040 22 Košice
5. Ostatní účastníci konania podľa § 59 ods. 1 písm. b) až e) stavebného zákona - doručované
formou verejnej vyhlášky
Dotknutý orgán:
1. Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, stavebný úrad, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
2. Mesto Košice, referát Útvar hlavného architekta, miestne príslušný orgán územného
plánovania, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
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3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4,
040 01 Košice
8. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
9. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového
hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava
10. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice

Potvrdenie o vyvesení a zvesení upovedomenia o začatí konania:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

(pečiatka , podpis)

(pečiatka , podpis)
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