Inšpektorát životného prostredia Košice

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
 dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
 dotknutej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
 verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.
1.

Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia:
1.1.
Žiadosť zo dňa: 21.03.2018
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.
Doručená dňa: 23.03.2018, doplnená dňa 11.07.2018, 17.07.2018, 20.07.2018,
04.09.2018 a 05.10.2018
1.4.
Evidovaná pod číslom: 4387/2018/Bre,Haj
1.5.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho
orgánu www.sizp.sk: 12.10.2018
1.6.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho
orgánu/obce:

...............................
Dátum zverejnenia
pečiatka a podpis
1.7.

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

...............................................
Dátum ukončenia zverejnenia
pečiatka a podpis
Slovenská inšpekcia životného prostredia |Rumanova 14 | 040 53 Košice | Slovenská republika
tel.: +421 55 633 33 14| fax: +421 55 632 48 92 | e-mail: renata.brezinova@sizp.sk | www.sizp.sk | IČO: 00156906

2.

Prevádzkovateľ – stavebník:
2.1.
Názov: TIK Slovakia s.r.o.
2.2.
Adresa: Podnikateľská 14, 040 17 Košice
2.3.
IČO: 31 714 960

3.

Prevádzka:
3.1
Názov: Lakovanie a potlač plechu
3.2
Adresa: Podnikateľská 14, 040 17 Košice
3.3
Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ:
6. Ostatné činnosti
6.7 Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických
rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná
úprava, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie
alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla väčšou
ako 150 kg za hodinu alebo 200 t za rok.

4.

Informácie pre verejnosť:
4.1
Písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti za účastníka konania, podanie
prihlášky dotknutej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania
verejnosťou je potrebné zaslať na: adresu uvedenú v bode 1.2.
4.2
Podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ lehota na písomné
prihlásenie sa dotknutej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania
prihlášky dotknutej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania
verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5.

5.

Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy
a výpisy):
5.1
Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného
prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14,
040 53 Košice (ďalej len „IŽP Košice“), v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod.
do 14:00 hod.
5.2
Mesto/Obec: Mestský úrad mestskej časti Košice – Barca
5.3
Webové sídlo: www.sizp.sk a www.barca.sk

6.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:
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.
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7.

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,
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.
Údaje o stavbe:
Stavba „Inštalácia linky LTG4“
je umiestnená na pozemkoch a v stavbách
KN-C parc. č. 1468/10 (1232), 2469/2 (1232) v katastrálnom území Barca.
Stavba „Inštalácia linky LTG4“ sa podľa predloženej projektovej dokumentácie člení
na nasledovné 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

8.

Zoznam dotknutých orgánov:
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
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
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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
9.

Ústne pojednávanie:
9.1
Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v lehote 15
dní od dátumu uvedeného v bode 1.5.
9.2
Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada,
IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ nemusí nariadiť, ak tento zákon
neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

10.

Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté
prevádzkovateľom:
viď Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, časť O Stručné zhrnutie údajov
a informácií uvedených v žiadosti všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely
zverejnenia str. č. 32 až 36
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