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Z V E R E J N E N I E 

 

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 o IPKZ“) 

 

a 
 

V Ý Z V A  
 

 dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, 

 dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania, 

 

1. Žiadosť o zmenu povolenia: 

 

1.1. Žiadosť zo dňa: 19.7.2018 a doplnenia žiadosti zo dňa 25.7.2018 a 15.8.2018 

1.2. Doručené na správny orgán: SIŽP, Inšpektorát ŽP Banská Bystrica 

1.3. Žiadosť doručená dňa: 20.7.2018 a doplnenia žiadosti v dňoch 25.7.2018 

a 20.8.2018 

1.4. Žiadosť evidovaná pod číslom: 24753/2018 a doplnenia žiadosti pod 

č.25330/2018 a 28113/2018 

1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho 

orgánu www.sizp.sk:18.9.2018 

1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli mesta:  

 

 

 

 

 

 

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

Dátum zverejnenia 

pečiatka a podpis 

 

 

 

 

1.7. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli 

mesta: 
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............................................... 

Dátum ukončenia zverejnenia 

pečiatka a podpis 

 

2. Prevádzkovateľ: 

 

2.1. Názov: FORTISCHEM a. s. 

2.2. Adresa:  M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky  

2.3. IČO:  46 693 874 

2.4. Variabilný symbol:  470100806 

 

3. Prevádzka:  

3.1. Názov: „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu       

sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“ 

3.2. Adresa: M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky 

3.3. Katastrálne územie: Nováky 

3.4. Parcelné čísla: 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.  

3.5. Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu 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. 

 

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení: 

4.1. Číslo: č. j.: 4877-15168/2007/Kor/470100806 

4.2. Zo dňa: 11.6.2007 

4.3. Právoplatné dňa: 6.7.2007 

 

5. Informácie pre verejnosť:  

5.1. Písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti za účastníka konania, vyjadrenie 

dotknutej verejnosti a verejnosti sa k začatiu konania je potrebné zaslať na adresu 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia                

Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 

974 01 Banská Bystrica a podľa možností na elektronické adresy 

jan.kurillo@sizp.sk, sizpipkbb@sizp.sk.  

5.2. Podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie 

sa dotknutej verejnosti za účastníka konania a možnosť vyjadrenia dotknutej 
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verejnosti a verejnosti sa k začatiu konania je: 30 dní od dátumu uvedeného 

v bode 1.5., t. j. do 18.10.2018. 

 

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

a výpisy):  

6.1. Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného 

prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej 

len „inšpekcia“), Jegorovova 29B, Banská Bystrica, 2. poschodie, v pracovných 

dňoch v čase od 900 hod. do 1400 hod.  

6.2. Mesto: Mesto Nováky, Nám. SNP 349, 972 71 Nováky v stanovených 

stránkových dňoch mestským úradom. 

6.3. Webové sídlo: http://www.sizp.sk/, http://www.nováky.sk. 

 

7. Súčasťou konania je:  

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 odstránenie technológie výroby ortuťovej elektrolýzy v predmetnej  prevádzke a 

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.  

 

8. Zoznam dotknutých orgánov: 

1. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. G. Švéniho 3H,     

971 01 Prievidza 

2. Spoločný stavebný úrad, Nám. SNP 174/23, 972 71 Nováky 

 

9. Ústne pojednávanie:  

Nakoľko sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia  podľa § 11 ods. 10  zákona o IPKZ      

a § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od nariadenia ústneho pojednávania a od miestneho 

zisťovania, ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada a ak 

nebude potrebné jeho nariadenie podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ.  

 

10. Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti: 

(pozn.: je uvedené v samostatnej prílohe) 

http://www.sizp.sk/

