
S t r u č n é  z h r n u t i e  
 

 

 

údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o 
prevádzke podľa 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 o IPKZ“). 

 

1. Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 4877–15168/2007/Kor/470100806 zo dňa 

11.06.2007 

2. Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia: 

2.1 Doručená na správny orgán: SIŽP IŽP Banská Bystrica dňa 20.7.2018 a doplnená 

25.7.2018 a 20.8.2018 

2.2 Variabilný symbol: 470100806 

3. Prevádzkovateľ: 

3.1 FORTISCHEM a. s., Nováky 

3.2 IČO: 46 693 874 

4. Prevádzka: 

4.1 Názov prevádzky: „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba 

chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny 

chlorovodíkovej“ 

4.2 Adresa prevádzky: M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky 

4.3 Katastrálne územie: Nováky 

4.4 Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ: 

4. Chemický priemysel 

4.2.Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú 

a) plyny, a to amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy 

uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid fosgén; 

c) zásady, a to hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný. 

5. Zdôvodnenie žiadosti:  

Predmetom zmeny č. 12 integrovaného povolenia je: 

5.1 plnenie BAT v súlade s podmienkou uvedenou v integrovanom povolení v platnom 

znení, v časti II Podmienky povolenia, bod K Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v 

prevádzke, odstavec 5 v tomto znení: „Prevádzkovateľ je povinný požiadať o zmenu 

integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude žiadosť o vydanie povolenia podľa zákona     

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov na odstránenie stavby a technológie výroby v prevádzke „Výroba 

hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie 

chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“. 

5.1.1 Odstránenie technológie výroby ortuťovej elektrolýzy v predmetnej  prevádzke podľa 

§ 88 ods. 3 a § 90 ods. 1 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(ďalej len „stavebný zákon“) a § 3 ods. 4 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 o IPKZ“) zrealizovaním demontáže a následného 

odvozu technologických zariadení (vyčistené zariadenia od nebezpečných látok) odstavenej 

prevádzky ortuťovej elektrolýzy v objektoch na pozemkoch s parc. č. 390/501, 
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390/130,390/142, 390/143, 390/501, 390/107, 390/126, 390/118, 390/116, 390/114, 390/27 

a 390/26 v katastrálnom území Nováky nasledovne: 

 transformátora v objekte Meniareň 5x30 kA  

 čerpadiel, elektrolýzerov, chladiča, kompresora, kovových anód, mosta z pásoviny, 

odlučovača ortuti z lúhu, panelového rozvádzača, runerových anód, riadiaceho rozvodného 

panela, rozdeľovača soľanky, rozvádzača, usmerňovača galfont, ventilátora, výmenníka tepla, 

zásobníka hydroxidu sodného, zásobníka vzduchu a priemyselných potrubí v objekte Hala 

elektrolýzy 

 zásobníka spätnej soľanky v objekte Úprava soľanky 

 montážneho stola, medenej pásoviny a krátkospojovačov v objekte Montážna hala 

 transformátora v objekte Meniareň prúdu – Transformátory 5x30 kA 

 zariadenia kompenzácie v objekte Meniareň prúdu 

 nádrže na rozpúšťanie soli v objekte Rozpúšťacia nádrž soli 

 čerpadiel, dechlorátora, chladičov chlóru,  soľanky a luhu, filtrov, nádrže, rozvádzača, 

vývevy, zásobníkov a potrubia v objekte Úprava soľanky 

 filtrov, chladiča, zariadenia na meranie a reguláciu, nádržky, vzdušníka 

a zmiešavacieho zásobníka v objekte Výroba luhu II, zásobníky 

 vodokrúžkovej vývevy v objekte Vodíková kompresorová stanica I 

 piestového kompresora v objekte Vodíková kompresorová stanica II 

5.1.2 Po odstránení technologických zariadení odstránenie dvoch objektov a to Vodíkovej 

kompresorovej stanice I a Vodíkovej kompresorovej stanice II podľa § 88 ods. 3 a § 90 ods. 1 

stavebného zákona a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ  na pozemkoch s parc. č.  390/124 a 390/125  

v katastrálnom území Nováky. 

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia bude: 

a) aktualizácia podmienok integrovaného povolenia z dôvodu legislatívnych zmien – 

právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách – 

Vykonávacie rozhodnutie komisie 2013/732/EÚ z 9. decembra 2013, ktorým sa stanovujú 

závery o najlepších dostupných technikách (BAT) podľa smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách pre výrobu chlóru a zásad elektrolýzou 

soľného roztoku. 

b) udelenie súhlasu 

v oblasti stavebného poriadku 

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 88 ods. 3 zákona  a § 90 ods. 1 stavebného 

zákona na odstránenie technológie výroby ortuťovej elektrolýzy v predmetnej  prevádzke       

a na odstránenie objektov Vodíková kompresorová stanica I a Vodíková kompresorová 

stanica II na pozemkoch s parc. č.  390/501, 390/130, 390/142, 390/143, 390/501, 390/107, 

390/126, 390/118, 390/116, 390/114, 390/27, 390/26, 390/124 a 390/125 v katastrálnom 

území Nováky.  

6. Opis prevádzky a jej základných parametrov: 

Výroba NaOH, H2, Cl2 technológiou ortuťovej elektrolýzy je od 11.12.2017 ukončená. Popis 

je uvedený v platnom integrovanom povolení. 

7. Opis zdrojov znečistenia a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie                          

a zdravie ľudí: 

Ovzdušie: Bez zmien. 

Vody: Bez zmien. 
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Odpady: Pri vykonávaných demontážnych prácach budú vznikať alebo môžu vznikať 

nebezpečné aj nie nebezpečné (ostatné) druhy odpadov, ktoré budú klasifikované podľa 

skupín odpadov v zmysle Katalógu odpadov ustanoveného vyhláškou Ministerstva životného 

prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení. 

Konkrétny zoznam odpadov, ktoré môžu pri demontážnych a búracích prácach vznikať, je 

uvedený v Technologickom postupe demontáže technologických zariadení amalgámovej 

elektrolýzy (AEL) v prevádzke  spoločnosti FORTISCHEM a. s. Nováky, ktorý 

prevádzkovateľ predložil v prílohe žiadosti o zmenu integrovaného povolenia. Spoločnosť 

FORTISCHEM a. s. Nováky ako pôvodca odpadu bude priebežne viesť evidenciu odpadov.  

Nakladanie s ostatnými odpadmi vznikajúcimi pri demontážnych prácach spoločnosť 

FORTISCHEM a. s. zmluvne rieši so zhotoviteľom demontážnych prác - EUROSTEEL 

CAPITAL, s. r. o., 094 35 Čaklov 258, ktorá má platné oprávnenie na nakladanie s ostatnými 

odpadmi (predložené v prílohe žiadosti). Odvoz nazhromaždených zhodnotiteľných ostatných 

odpadov (kovy) zabezpečí zhotoviteľ vlastnými motorovými vozidlami, odvoz odpadov 

určených na uloženie na skládke odpadov (izolácie) zabezpečí zhotoviteľ objednaním 

prepravy u miestnej zberovej spoločnosti. 

Prepravu a nakladanie s nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi pri demontážnych prácach 

spoločnosť FORTISCHEM zmluvne rieši so spoločnosťou RAMECO, s.r.o., 094 35 Čaklov 

6, ktorá má platné súhlasy na prepravu nebezpečných odpadov a prevádzkovanie zariadenia 

na zber nebezpečných odpadov, resp. platnú registráciu na činnosť obchodníka 

a sprostredkovateľa, ktorej predmetom sú aj nebezpečné odpady (predložené v prílohe 

žiadosti). 

V prípade niektorých odpadov obsahujúcich ortuť bude využívaná aj možnosť ich 

spracovania  v prevádzke destilácie ortuti spoločnosti FORTISCHEM a. s.  

Pre konanie súvisiace s odstránením objektov Vodíková kompresorová stanica I a Vodíková 

kompresorová stanica II, ktoré nie sú vo vlastníctve prevádzkovateľa, predložil 

prevádzkovateľ splnomocnenie spoločnosti Via Chem Slovakia, a. s. pre FORTISCHEM a. s. 

Predmetné stavby odstráni EUROSTEEL CAPITAL, s. r. o., 094 35 Čaklov 258 bez použitia 

trhavín. 

Hluk a vibrácie: V súvislosti so zmenou integrovaného povolenia nebudú  vznikať nové 

zdroje hluku a vibrácií, ktoré by mali významnejší vplyv na okolité prostredie, prípadne 

obytné zóny. 

8. Opis monitoringu: 

Zmenou č. 12 integrovaného povolenia sa neurčujú  požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky.  

9. Porovnanie s najlepšie dostupnými technikami: 

Vykonávacie rozhodnutie komisie 2013/732/EÚ z 9. decembra 2013, ktorým sa stanovujú 

závery o najlepších dostupných technikách (BAT) podľa smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách pre výrobu chlóru a zásad elektrolýzou 

soľného roztoku. 


