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SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Inšpektorát životného prostredia Žilina 

Legionárska 5, 012 05  Žilina 
 

 
 

V Ý Z V A  
 

 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 

 

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia 
 

podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“)  

 

 

pre prevádzku: 

„SlovZink, a.s., Košeca“ 

Továrenská 545, 018 64 Košeca 

 

prevádzkovateľa: 

názov:  SlovZink, a.s. 

adresa: Továrenská 545, 018 64 Košeca 

          IČO:    35 772 204 
 

na základe žiadosti  predloženej správnemu orgánu dňa: 20.02.2015, doplnenej dňa 

12.03.2015. 

 

     Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky 

zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania verejnosťou v súlade s § 9 

ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ je možné podať na adresu správneho orgánu uvedenú v hlavičke 

tejto výzvy a podľa možností na elektronickú adresu eva.danova@sizp.sk .    

    

     Podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa zainteresovanej 

verejnosti za účastníka konania, možnosti  podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb 

a možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou je 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy 

na webovom sídle správneho orgánu  www.sizp.sk.  

 

     Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgánu 

www.sizp.sk : 17.03.2015 
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Z V E R E J N E N I E 
 

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“): 

 

1.   Do  žiadosti, spolu s prílohami  je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy 

a výpisy):  

1.1  Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného 

prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 

05  Žilina, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len 

„Inšpekcia“) 

1.2  Obec: Košeca, v stanovených stránkových dňoch 

1.3  Webové sídlo: www.sizp.sk; www.koseca.sk . 

 
2. Posudzovanie vplyvov zmeny činnosti na životné prostredie:  

2.1    Príslušný orgán: Okresný úrad Ilava 

2.2.   Výsledok procesu: vyjadrenie, uvedený projekt nepodlieha posudzovaniu vplyvov 

2.3 Číslo: OU-IL-OSŽP-2014/001281-002, zo dňa: 01.12.2014,    

2.4 Webové sídlo: www.vs.sk 
 

3. Súčasťou konania je podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ konanie o udelení súhlasov 

a povolení:  

3.1 v oblasti ochrany ovzdušia:  

3.1.1 konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stredného 

zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona 

o IPKZ, v súlade  s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č.137/2010 Z. z. o 

ovzduší  (ďalej len „zákon o ovzduší“), 

3.2 v oblasti stavebného konania:  

3.2.1 konanie o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Ústredné kúrenie 

spoločnosti SlovZink a.s., Košeca“ na pozemku parcelné č. KN-C 

994/3, 996/26, 996/18, 996/23, 996/14, 996/28, 996/5 k.ú. Košeca, podľa 

§ 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/76 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
 

4. Zoznam dotknutých orgánov:  

4.1 Obec Košeca, 018 64  Košeca, stavebný úrad 

4.2 Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie,  Mierové námestie 

81/18, 019 01 Ilava 

4.3 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 

911 01 Trenčín 
 

5. Ústne pojednávanie:  

5.1 Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v lehote 30 

dní od dátumu zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle 

správneho orgánu alebo v predĺženej lehote. 

5.2 Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, 

Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia. 
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............................................... 

Dátum ukončenia zverejnenia 

                 pečiatka a podpis 

6. Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté 

prevádzkovateľom: 

 

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je: 

   zrušenie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia  - plynová kotolňa s kotlami : 

o kotol typu KDVE 100 s príkonom 1,40 MW,  

o 2 x kotol PGVE 65 s príkonmi 2 x 0,670 MW, 

 povolenie stavby „Ústredné kúrenie spoločnosti SlovZink a.s. Košeca“.  

 

Stavba „Ústredné kúrenie spoločnosti SlovZink a.s. Košeca“ pozostáva z inštalácie 

nasledovných koltov: 

- plynový kondenzačný kotol Vaillant eco TEC plus VC 186/3-5 , výkon 6,3-18 kW, 

príkon 18,4 kW pre objekty č.1 (Výroba, Baliareň, kancelárie +WC) a č. 25 (Jedáleň), 

- tri plynové kondenzačné kotle Vaillant eco Tec plusVU 466/4-5, výkon 12,3-44,1 kW, 

príkon 45kW, pre objekty č.5 (Výrobná hala), č.6 (Sklad vodouriediteľných náterových 

látok), 

- štyri plynové kondenzačné kotle Vaillant eco TECplus VU 466/4-5, výkon 12,3-44,1 

kW, príkon 45 kW,  pre objekt č. 9 (Administretívno prevádzková budova), 

- plynový kondenzačný kotol Vaillant eco TEC plus VC 186/3-5, výkon 6,3-18 kW, 

príkon 18,4 kW, pre objekty Predajňa farieb, garáže,  

- plynový infražiarič tmavý ABSOLUT GAZ  typ IGT 40 U dl.7,5m, výkon 35,4 kW, 

príkon 40 kW, pre zámočnicku dielňu, kachle KARMA-BETA, výkon 5 kW, príkon 5,5 

kW pre elektrodielňa, plynový infražiarič tmavý typ IGT 40 tvaru U, výkon 19,3 kW, 

príkon 22 kW, sústruhy, pre objekt č.7 Zámočnicka dielňa,  

- elektrokotol PROTHERM RAJA14K, prip. napätie 3x380/220 V, 50 Hz, pre objekt č. 1 

Výroba – Baliareň. 

 

Celkový menovitý tepelný príkon inštalovaných plynových kotlov: 

18,4 +3*45 + 4*45 + 18,4 + 40 + 5,5 + 22 = 419,3 kW  

 

Z tohto dôvodu je uvedené zariadenie kategorizované ako stredný zdroj znečisťovania 

ovzdušia, aj keď je zložený z malých zdrojov, a nebudú sa pre ne uplatňovať emisné limity 

ani  požiadavky na oprávnené meranie. 

 

 

 

 

...............................                                                                 

Dátum zverejnenia 

pečiatka a podpis 

  


