
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadosť o vydanie zmeny Integrovaného povolenia -  stavebného 
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ÚDAJE IDENTIFIKUJÚCE PREVÁDZKOVATEĽA  
 

- názov alebo obchodné meno:  SlovZink  

- právna forma:     a.s. 

- sídlo:      Továrenská 545, 018 64 Košeca 

- štatutárny zástupca a jeho funkcia:  Ing. Michal Nuchalík, predseda predstavenstva 

- splnomocnená kontaktná osoba :  Ing. Viera Zolotová , tel.: 0907102978 

- IČO:      35 772 204  

- NOSE-P :     105.09 

 

 TYP ŽIADOSTI 

 
- zmena už vydaného integrovaného povolenia  - žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

            

ÚDAJE O PROJEKTE  
 

Názov projektu : Ústredné kúrenie 

 

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

v prevedení „C“, príkon 18,4kW 

vykurovanie :  

OBJEKT č.1 – Výroba – Baliareň – ( kancelárie +WC), OBJEKT č. 25 – Staré garáže –  

( jedáleň) 

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

príkon 45kW   

vykurovanie:   
OBJEKT č. 5 – Výrobná hala, OBJEKT č. 6 Sklad vodouriediteľných náterových látok 

3. Štyri plynové kondenzačné kotle Vaillant  eco TECplus VU 466/4-5, výkon   

12,3-44,1kW- príkon 45kW  

vykurovanie:   
OBJEKT č. 9 Administretívno prevádzková budova 

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

v prevedení „C“, príkon 18,4 kW 

vykurovanie:   
Predajňa farieb, garáže 

5. zámočnicka dielňa – plynový infražiarič tmavý ABSOLUTGAZ typ IGT 40 U dl.7,5m,   

výkon 35,4 kW ,k príkon 40 kW 

elektrodielňa- kachle KARMA-BETA, výkon 5 kW, príkon 5,5 kW 

 sústruhy - plynový infražiarič tmavý typ IGT 40 tvaru U, výkon 19,3 kW, príkon 22 kW 

            vykurovanie:  

 OBJEKT č. 7 – Zámočnicka dielňa 

6. elektrokotol PROTHERM RAJA14K, prip. napätie 3x380/220 V, 50 Hz  

vykurovanie:  
OBJEKT č. 1 Výroba - Baliareň 

 

Zdroj  energií, ktoré využívajú  kotle 

   

- kotle 1. - 5.  – zemný plyn 

- kotol 6. – elektrická energia 
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Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách 

a druhoch emisií  

 

V zmysle vyhlášky 410/2012 sú plynové kotle navrhnuté v projektovej dokumentácii zaradené 

do kategórie malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Pre tieto zdroje nie sú stanovené emisné 

limity znečisťujúcich látok. 

 

Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia  

 

Navrhovaný projekt ÚSTREDNÉ KÚRENIE  nahradí Zdroj znečisťovania ovzdušia – plynová 

kotolňa zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na 

úseku ochrany ovzdušia kategorizovaná: 

 

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia s nainštalovaným súhrnným 

menovitým tepelným výkonom v MW  0,3  50  – kotol typu KDVE 100 s príkonom 

1,40 MW a 2 x kotol PGVE 65 s príkonmi 2 x 0,670 MW na zemný plyn  

 

ktorý je  dlhodobo mimo prevádzky .  

Nový projekt je  energeticky úspornejší a taktiež sa zníži množstvo emisií vypúšťaných do 

ovzdušia . 

 

Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku  

odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke  

 

Prevádzkou kotlov nepredpokladáme vznik žiadnych odpadov. 

  

NÁVRH PODMIENOK POVOLENIA 
 

Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne 

 

Emisné limity pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia nie sú vyhláškou stanovené. 

  

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník 

 

Žiadame zrušiť zdroj znečisťovania ovzdušia : plynová kotolňa 

 

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia s nainštalovaným súhrnným 

menovitým tepelným výkonom v MW  0,3  50  – kotol typu KDVE 100 s príkonom 

1,40 MW a 2 x kotol PGVE 65 s príkonmi 2 x 0,670 MW na zemný plyn  

 
OZNAČENIE ÚČASTNÍKOV KONANIA 
 

- Obec Košeca 

- Obvodný úrad životného prostredia Trenčín, Stále pracovisko Ilava 

- OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÝÉHO ZÁCHRANNÉHO  ZBORU V 

TRENČÍNE  

 

 STRUČNÉ ZHRNUTIE ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH  

V PREDCHÁDZAJÚCICH BODOCH  
 

 
Žiadam Vás o zmenu už vydaného integrovaného povolenia  - ( stavebné povolenie) pre projekt 
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ÚSTREDNÉ KÚRENIE spoločnosti SlovZink a.s. Košeca.   

Uvedeným projektom sa nahradí doteraz používané vykurovanie plynovou kotolňou:  

 

zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku 

ochrany ovzdušia 

 

1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia s nainštalovaným súhrnným 

menovitým tepelným výkonom v MW  0,3  50  – kotol typu KDVE 100 s príkonom 

1,40 MW a 2 x kotol PGVE 65 s príkonmi 2 x 0,670 MW na zemný plyn  

 

ktorý je  dlhodobo mimo prevádzky za energeticky úspornejšie a taktiež sa zníži množstvo 

emisií vypúšťaných do ovzdušia . 

 

Projekt ústredného kúrenia je rozdelený na päť celkov, ktoré budú vykurované piatimi kotlami, 

Z toho 4 kotle sú na zemný plyn a jeden na elektrickú energiu: 

 

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

v prevedení „C“, príkon 18,4kW 

vykurovanie :  

OBJEKT č.1 – Výroba – Baliareň – ( kancelárie +WC), OBJEKT č. 25 – Staré garáže –  

( jedáleň) 

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

príkon 45kW   

vykurovanie:   
OBJEKT č. 5 – Výrobná hala, OBJEKT č. 6 Sklad vodouriediteľných náterových látok 

3. Štyri plynové kondenzačné kotle Vaillant  eco TECplus VU 466/4-5, výkon   

12,3-44,1kW- príkon 45kW  

vykurovanie:   
OBJEKT č. 9 Administretívno prevádzková budova 

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

v prevedení „C“, príkon 18,4 kW 

vykurovanie:   
Predajňa farieb, garáže 

5. zámočnicka dielňa – plynový infražiarič tmavý ABSOLUTGAZ typ IGT 40 U dl.7,5m,   

výkon 35,4 kW ,k príkon 40 kW 

elektrodielňa- kachle KARMA-BETA, výkon 5 kW, príkon 5,5 kW 

 sústruhy - plynový infražiarič tmavý typ IGT 40 tvaru U, výkon 19,3 kW, príkon 22 kW 

            vykurovanie:  

 OBJEKT č. 7 – Zámočnicka dielňa 

6. elektrokotol PROTHERM RAJA14K, prip. napätie 3x380/220 V, 50 Hz  

vykurovanie:  
OBJEKT č. 1 Výroba - Baliareň 

 

 

V zmysle vyhlášky 410/2012 sú plynové kotle navrhnuté v projektovej dokumentácii zaradené 

do kategórie malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Pre tieto zdroje nie sú stanovené emisné 

limity znečisťujúcich látok. 

 

Taktiež v zmene integrovaného povolenia žiadame vyradiť z trvalej prevádzky pôvodnú plynovú  

kotolňu  s kotlami: 

- 1 x kotol typu KDVE 100 s príkonom 1,40 MW  

- 2 x kotol PGVE 65 s príkonmi 2 x 0,670 MW  
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PREHLÁSENIE 
 

 

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia. 

 

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné. 

 

   

 

 

 

 

Ing Michal Nuchalík 

Predseda predstavenstva       

 

 

 

V Košeci 15.1.2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHOVÁ ČASŤ 

 
 

 

Prílohy:  

 Výpis z obchodného registra 

 Doklad o zaplatení správneho poplatku 

 List vlastníctva 

 Kópia katastrálnej mapy 

 Projektová dokumentácia ( 3 x17 častí) 

 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii obce Košeca 

 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii OR HZZ v Trenčíne 

 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii OUŽP v Ilave 

 Odborné stanoviská TUV 6 ks 

 Protipožiarna bezpečnosť stavby 5 ks 


