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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: 29. 01. 2021 

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

1.3. Doručená dňa: 29. 01. 2021 (e-pošta) 

1.4. Evidovaná pod číslom: 2838/2021 

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

orgánu www.sizp.sk: 23. 02. 2021 

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

 

 

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

Dátum zverejnenia 

pečiatka a podpis 

 

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

mestského úradu: 

 

 

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

Dátum ukončenia zverejnenia 

pečiatka a podpis 
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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:  470100405 

 

3. Prevádzky:  

 

3.1. Názov: „Výroba  dichlóretánu a vinylchloridu z dichlóretánu“ 

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

3.3. Katastrálne územie: Nováky 

3.4. Parcelné číslo: - 

3.5. Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:  

4.1. f) Výroba organických chemikálií, ktorými sú halogénderiváty uhľovodíkov 

 

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení: 

 

4.1. Číslo: 1661/200/OIPK/470100405/2005-Or 

4.2. Zo dňa: 20. 09. 2005 

4.3.   Právoplatné dňa: 10. 10. 2005 

 

5. Informácie pre verejnosť:  

 

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

k začatiu konania dotknutou verejnosťou a verejnosťou je potrebné zaslať na: 

adresu uvedenú v hlavičke tohto zverejnenia a podľa možností na elektronickú 

adresu: katarina.pavlikova@sizp.sk. 

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

sa dotknutej verejnosti za účastníka konania a vyjadrenie sa k začatiu konania 

verejnosťou a dotknutou verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., 

t. j. do 25.03.2021 

 

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 

po vzájomnej dohode e-mailom alebo telefonicky v čase od 900 hod. do 1400 hod.  

6.2. Mesto: Mestský úrad Nováky, Námestie SNP č. 349/10, 972 71 Nováky, 

v stanovených stránkových dňoch mestským úradom. 

6.3.   Webové sídlo: www.sizp.sk a www.novaky.sk  
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7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: 

 

7.1. Podstatná zmena z dôvodu prehodnotenia záverov o BAT nepodlieha posudzovaniu 

vplyvov na životné prostredie. 

 

 

8. Predmet konania:  

8.1 Predmetom zmeny integrovaného povolenia je v zmysle § 33 ods. 1 písm. f) zákona 

o IPKZ prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia z dôvodu uverejnenia 

právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných 

technikách – Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/2117 z 21. novembra 

2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ 

stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri veľkovýrobe 

organických chemikálií (ďalej len „závery o BAT“). 

8.2 Zmena a doplnenie podmienok integrovaného povolenia: 

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia bod č. 10 zákona o IPKZ 

určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania 

(v súvislosti s úpravou emisných limitov znečisťujúcich látok vypúšťaných do 

ovzdušia z jednotlivých častí zdrojov znečisťovania na základe záverov o BAT). 

 

9. Zoznam dotknutých orgánov: 

 

9.1. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

ochrany ovzdušia, ul. G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 

9.2. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná 

správa, ul. G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 

9.3. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

odpadového hospodárstva, ul. G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 

 

10. Ústne pojednávanie:  

 

10.1. Po uplynutí určenej lehoty na vyjadrenie, lehoty na písomné prihlásenie sa dotknutej 

verejnosti za účastníka konania a možnosti vyjadrenia sa dotknutej verejnosti 

a verejnosti k začatiu konania uvedenej v bode 4.2 môže účastník konania podľa § 

15 ods. 2 zákona o IPKZ požiadať o vykonanie ústneho pojednávania v lehote 

určenej na zaslanie vyjadrenia podľa § 11 ods. 5 písm. a) alebo v predĺženej lehote 

určenej podľa § 11 ods. 6.  

 

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

prevádzkovateľom: 

 

(pozn.: je uvedené v samostatnej prílohe) 

 



 

 

 

 


