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A. Údaje identifikujúce prevádzkovateľa  

Názov alebo obchodné meno:   FORTISCHEM a.s.  
Právna forma:      Akciová spoločnosť 
Sídlo:       M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky,  
Štatutárny zástupca a jeho funkcia:   Ing. Juraj Píš, člen predstavenstva  

Ing. Ľubomír Kukučka, člen predstavenstva  
Kontaktná osoba:   Ing. Miroslav Kováč, vedúci ÚŽPMR 
   kontakt: t.č.: 046/568 3200, 0905 446 517 

 fax: 046/568 1138 
  e-mail: miroslav.kovac@fortischem.sk    
IČO:       46 693 874 
SK NACE, NOSE-P:     SK NACE: 20.16 
       NOSE-P: 105.09 

B. Typ žiadosti 

Žiadosť o zmenu č.14 integrovaného povolenia č. 1533-14510/2007/Kor/470100705 zo dňa 08.06.2007 
vydaného pre prevádzku „Výroba karbidu vápnika, výroba acetylénu“ v znení nasledujúcich zmien: 

- zmena č.1 - Rozhodnutie č. 803-6766/2009/Kmi/470100705/Z1 zo dňa 07.04.2009,  
- zmena č.2 - Rozhodnutie č. 8681-34194/2011/Kmi/470100705/Z2 zo dňa 29.11.2010,  
- zmena č.3 - Rozhodnutie č. 3810-10987/2012/Kmi/470100705/Z3 zo dňa 16.04.2012,  
- zmena č.4 - Rozhodnutie č. 3044-14068/2013/Kmi/470100705/Z4 zo dňa 13.06.2013,  
- zmena č.5 – Rozhodnutie č. 1270-8189/2015/Pav,Kur/470100705/Z5 zo dňa 18.03.2015, 
- zmena č.6 - Rozhodnutie č. 5769-27656/2014/Kur/470100705/Z6 zo dňa 29.9.2014,  
- zmena č.7 – Rozhodnutie č. 819-10044/2015/Kur/470100705/Z7-SP zo dňa 07.04.2015, 
- zmena č.8 – Rozhodnutie č. 3305-11739/2015/Kur/470100705/Z8-SP zo dňa 22.04.2015,  
- zmena č.9 – Rozhodnutie č. 3306-19610/2015/Pav,Kur/470100705/Z9-SP zo dňa 03.07.2015 
- zmena č.10 – Rozhodnutie č. 5118-24206/2015/Kur/470100705/Z10-KR zo dňa 19.08.2015 
- zmena č. 11 – Rozhodnutie č. 5281-22025/2015/Kur/470100705/Z11-KR zo dňa 27.07.2015 
- zmena č.12 – Rozhodnutie č. 5550-28721/2015/Kur/470100705/Z12-KR zo dňa 05.10.2015 
- zmena č. 13 – Rozhodnutie č. 5896-29696/2015/Pav,Kur/470100705/Z13-OdS,SP zo dňa 13.10.2015 

V žiadosti o zmenu č.14 sú popísané zmeny vo výrobe karbidu vápnika, súvisiace so stavbou 

„Primiešavanie brikiet CaC2“. Stavba bude realizovaná v časti Briketovacia linka karbidu vápnika.   

Cieľom stavby je zabezpečenie výroby zmesí karbidových brikiet z kusovým karbidom v pomeroch 
50:50% až 30:70% v prospech brikiet podľa požiadaviek trhu a konkrétnych zákazníkov. Uvažované 
úpravy riešia prevádzkovú spoľahlivosť dopravy kusového karbidu vápnika na briketovanie, možnosť 
pridávania aditíva pri výrobe brikiet a technologickú úpravu v časti plnenia brikiet do kontajnerov pre 
možnosť primiešavania kusového karbidu. 

Pre uvedenú stavbu je projekčnou organizáciou PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianec 1, 91148 Trenčín 
vypracovaný projekt pre stavebné povolenie „Primiešavanie brikiet CaC2“,  (príloha č.1). Vzhľadom 
k tomu, že stavba sa dotýka dvoch prevádzok – Výroby karbidu vápnika a Výroby karbidových zmesí, 
Žiadosti o zmenu integrovaného povolenia č. 14 sa z Projektu pre stavebné povolenie dotýka stavebný 
objekty SO 01.1 Úprava briketovacej linky a prevádzkové súbory DPS 01 Úprava briketovacej linky, DPS 
03 Primiešavanie aditív do brikiet.  
 

Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci povolenia žiada: 

1. Stavebné povolenie (§3 odst. 4 zák. 39/2013 Z.z. o IPKZ)  pre stavebné objekty SO 01.1 Úprava 
briketovacej linky a prevádzkové súbory DPS 01 Úprava briketovacej linky, DPS 03 Primiešavanie 
aditív do brikiet.  
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Zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou:  

Stanoviská, ktoré sú v súvislosti so stavbou „Primiešavanie brikiet CaC2“  vyžiadané:  

1. Odborné stanovisko Technickej inšpekcie k projektovej dokumentácii stavby – bude doložené 
v rámci konania 

2. Stanovisko OR HZZ v Prievidzi – bude doložené v rámci konania 

V súvislosti so zmenami v prevádzkach „Výroba karbidu vápnika“ a „Výroba karbidových zmesí“ v rámci 

stavby „Primiešavanie brikiet CaC2“ boli v 12/2015 na SIŽP OIPK Banská Bystrica a Mesto Nováky 
podané Ohlásenia stavebných úprav. V zmysle stanovísk Mesta Nováky a SIŽP OIPK Banská Bystrica 
zmeny v prevádzkach podliehajú stavebným konaniam.  

Vzhľadom k uvedenému pre časť stavby „Primiešavanie brikiet CaC2“ , dotýkajúcej sa výroby 
karbidových zmesí (uvedená výroba nepodlieha integrovanému povoľovaniu), spoločnosť FORTISCHEM 
a. s. podala v 02/2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na mesto Nováky. Ide o vydanie 
povolenia pre stavebné objekty SO 02.1 Doprava karbidu z H01 do H03 a primiešavanie brikiet 
a prevádzkové súbory DPS 02 Doprava karbidu z H01 do H03 a primiešavanie brikiet, DPS 04 Doprava 
karbidu do zásobníka H04, DPS 05 Elektrotechnické zariadenia – príslušná časť. 

Predmetom tejto žiadosti o vydanie stavebného povolenia sú časti stavby dotýkajúce sa prevádzky 
Výroba karbidu vápnika - SO 01.1 Úprava briketovacej linky a prevádzkové súbory DPS 01 Úprava 
briketovacej linky, DPS 03 Primiešavanie aditív do brikiet. 

 

C. Údaje o prevádzke a jej umiestnení  

Názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP:  
Názov prevádzky:  Výroba karbidu vápnika, výroba acetylénu  
Variabilný symbol: 470100705 
 
Adresa prevádzky: M.R, Štefánika 1, 972 71 Nováky, 

Povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti:  
Zmena sa týka Výroby karbidu vápnika. Realizáciou stavby nedochádza k zmene činnosti v zmysle prílohy 
č.1 zák. č. 39/2013 Z.z. o IPKZ. Žiadosť o zmenu č. 14 súvisí s povolenou činnosťou - kategória č.4 
Chemický priemysel, časť 4.2 e) - Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú nekovy, oxidy 
kovov alebo iné anorganické zlúčeniny -karbid vápnika. 

 
Projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby, porovnanie s hodnotou kapacitného parametra 
podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ, projektovaná a technicky dosiahnuteľná kapacita: 

Realizáciou stavby v prevádzke výroby karbidu vápnika nedochádza k zmene jej hlavného výrobného 
programu. Ročná kapacita výroby karbidu vápnika zostáva nezmenená.  
 
Spôsob prevádzkovania:  

Spôsob prevádzkovania výroby karbidu vápnika zostáva nezmenený. 

Realizácia stavby  „Primiešavanie brikiet CaC2“ umožní prípravu zmesí karbidových brikiet z kusovým 
karbidom v pomeroch 50:50% až 30:70% v prospech brikiet v zmysle požiadaviek trhu a konkrétnych 
zákazníkov. Prevádzka bude v dvoch zmenách. 

 
Stručný popis lokality prevádzky: - bez zmeny. Stavba  „Primiešavanie brikiet CaC2“ , časť SO 01.1 
Úprava briketovacej linky a prevádzkové súbory DPS 01 Úprava briketovacej linky, DPS 03 Primiešavanie 
aditív do brikiet bude realizovaná v existujúcich výrobných objektoch resp. na plochách využívaných 
v rámci Závodu Karbid. 
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Údaje o stavbe, mieste stavby, parcelné čísla súvisiacich pozemkov v prevádzke podľa aktuálneho listu 
vlastníctva:  

Názov stavby:    Primiešavanie brikiet CaC2 
Stavebník :     FORTISCHEM a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 NOVÁKY 
                              IČO: 46 693 874         DIČ: 2023528254 
Miesto stavby:     k.ú. Nováky  
Okres, kraj:    Prievidza, Trenčiansky kraj 
Stavba bude realizovaná v oplotenom areáli FORTISCHEM a.s. Parcelné čísla pozemkov, na ktorých má 
byť stavba  uskutočnená: 

˗ parcela č.390/348 – Zastavané plochy a nádvoria 
˗ parcela č.390/349 – Zastavané plochy a nádvoria. 

FORTISCHEM a.s. má k pozemkom a k objektom, na ktorých bude predmetná stavba realizovaná, 
nájomné právo v zmysle Zmluvy o vlastnícke právo na základe Listu vlastníctva č. 610, k.ú. Nováky. 
Vlastníkom priľahlých parciel je rovnaký vlastník ako vlastník parciel, na ktorých bude stavba realizovaná. 
Pri realizácii prác nebude dotknutý pozemok iného vlastníka. 
 
Spôsob uskutočňovania stavby:  
Stavba bude realizovaná dodávateľsky, prostredníctvom firmy, vybratej vo výberovom konaní.  
Predpokladaný termín dokončenia stavby: 06/2016 
        
Údaje o dokumentácii stavby:  
Projekt stavby „Primiešavanie brikiet CaC2“, potrebný na vydanie stavebného povolenia pre časti SO 
01.1 Úprava briketovacej linky a prevádzkové súbory DPS 01 Úprava briketovacej linky, DPS 03 
Primiešavanie aditív do brikiet ako aj pre časti spadajúce pod prevádzku Výroby karbidových zmesí 
(stavebné povolenie vydávané mestom Nováky), vypracovala projekčná organizácia PIO Keramoprojekt 
a.s., Dolný Šianec 1, 91148 Trenčín. 

Skladba projektovej dokumentácie: 
A. Sprievodná správa 
B. Súhrnná technická správa 
B.1 Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby 
C. Celková situácia stavby 
D. Koordinačný výkres stavby 
E. Dokumentácia stavebných objektov 

SO 01.1 Úprava briketovacej linky 
SO 02.1 Doprava karbidu z H01 do H03 a primiešavanie brikiet 

F. Projekt organizácie výstavby 
G. Dokumentácia prevádzkových súborov 

DPS 01 Úprava briketovacej linky 
DPS 02 Doprava karbidu z H01 do H03 a primiešavanie brikiet 
DPS 03 Primiešavanie aditív do brikiet 
DPS 04 Doprava karbidu do zásobníka H04 
DPS 05 Elektrotechnické zariadenia 

H. Celkové náklady stavby 
I. Doklady 

Stavebného povoľovania v rámci zmeny č. 14 integrovaného povolenia sa týkajú príslušné časti projektu 
uvedené v bodoch A, B, B.1, C, D, F, H, I, dotýkajúce sa výroby karbidu vápnika. Z bodov E a G sa zmeny 
č. 14 integrovaného povolenia dotýkajú nasledujúce časti:  
1/ z bodu E Dokumentácia stavebných objektov:  
  SO 01.1 Úprava briketovacej linky 
2/ z bodu G Dokumentácia prevádzkových súborov: 

DPS 01 Úprava briketovacej linky 
DPS 03 Primiešavanie aditív do brikiet 
DPS 05 Elektrotechnické zariadenia – čiastočne 
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Posúdenie stavby  vo vzťahu k EIA: 

V rámci prevádzky „Výroba karbidu vápnika“ je karbid vápnika vyrábaný vo forme kusového karbidu 
vápnika ako aj karbidových brikiet. Predmetná stavba umožní prípravu zmesí karbidových brikiet 
z kusovým karbidom v pomeroch 50:50% až 30:70% v prospech brikiet v zmysle požiadaviek trhu 
a konkrétnych zákazníkov.  Zmeny v rámci výroby karbidu vápnika, časti Briketovacia linka karbidu 
vápnika sú bližšie popísané v časti Zmena v technológii a odôvodnenie zmeny (nový stav).  Ide o: 

˗ výmenu jestvujúceho rúrového diskového dopravníka na dopravu karbidu vápnika z jestvujúceho 
zásobníka karbidu vápnika do „Briketizácie karbidu vápnika“ za nový dopravník flexowell, 

˗ dobudovanie dopravy aditív do budovy briketizácie z vykládky aditív, jeho skladovania a dávkovania 
do sklzu z drviča karbidu vápnika pod odlučovač FeSi a do zásobníka nad briketizačný lis. Účelom 
realizácie tejto časti je zabezpečenie spracovateľských vlastností brikiet karbidu vápnika podľa 
požiadaviek odberateľa. 

Príprava zmesí karbidových brikiet z kusovým karbidom vápnika je bezpečná technológia z hľadiska 
možnosti únikov a kvalifikovaná obsluha má dostatočné predpoklady na základe prevádzkových 
skúseností na to, aby zabezpečila spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zariadenia. 

Realizáciou stavby nedochádza k zmene činnosti v prevádzke výroby karbidu vápnika -  nedochádza 
k zmene jej hlavného výrobného programu ani k navyšovaniu kapacity výroby karbidu vápnika. 
Pripravovaná zmena umožní prípravu zmesí karbidových brikiet z kusovým karbidom vápnika v zmysle 
požiadaviek odberateľov.  Nedochádza ani k zmene vstupných surovín výroby karbidu vápnika.  Rámci 
zmeny bude doplnená pomocná látka – aditívum na zlepšenie spracovateľských vlastností brikiet karbidu 
vápnika. Realizáciou projektu nevznikajú nové výrobky. Ide len prípravu zmesi z existujúcich výrobkov. 
Stavba nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie.  

Stavba bude realizovaná v priestoroch výrobného areálu FORTISCHEM v existujúcej prevádzke Závodu 
Karbid v rámci prevádzky výroby karbidu vápnika. Nevyžaduje nový záber pôdy, nezasahuje do 
prírodného prostredia a krajiny meniaci fyzické aspekty lokality. Stavba nevyžaduje výrub drevín. Podľa 
zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí na celom 
uvažovanom území prvý stupeň územnej ochrany prírody. Stavebnými prácami a úpravami nebudú 
funkčne priamo dotknuté žiadne prvky systému ekologickej stability krajiny. Taktiež nebude narušený 
žiadny ekosystém s hodnotnými rastlinnými spoločenstvami. V stavbou dotknutom území nie je výskyt 
vzácnej fauny a flóry ani inak chránených rastlín a živočíchov. Prevádzka výroby karbidu vápnika 
nezasahuje do lokalít chránených území NATURA 2000.  

Vzhľadom k vyššie uvedenému stavba nevyžadovala a nebola predmetom posudzovania podľa zákona č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších zmien.  Vplyvy navrhovanej 
činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia sú uvedené v jednotlivých kapitolách tejto žiadosti. 

 
Stručný popis zmeny v prevádzke:  

Zmena v technológii a odôvodnenie zmeny: 

V rámci predloženej projektovej dokumentácie sú predmetom stavebného konania stavebné úpravy 
v rámci SO 01.1 Úprava briketovacej linky a prevádzkové súbory DPS 01 Úprava briketovacej linky, DPS 
03 Primiešavanie aditív do brikiet 

Súčasný stav: 

Výroba brikiet karbidu vápnika: sklzom spod zásobníka je karbid vápnika dopravovaný do mlyna 
pomocou šnekového dopravníka. V mlyne sa zomelie na požadovanú frakciu 0-4mm. Z mlyna sa zomletý 
karbid vápnika dostane sklzom do homogenizátora, kde je premiešaný s otrepkami, dopravovanými 
pomocou rúrkovo - reťazového dopravníka zo zbernej nádoby spod vibračného triediča. 
Zhomogenizovaná zmes je  šnekovým podávačom dávkovaná do násypky briketovacieho zariadenia. 
Vyrobené brikety sa následne na triediči zbavia otrepkov a sú skladované v zbernej nádobe. Vyrobené 
brikety sú plnenné pomocou malej teleskopickej hubice priamo do kontajnerov. Plnenie kontajnerov 
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obsahuje inertizačnú stanicu a rovnako aj vážiaci systém. Takto naplnené kontajnery sú pripravené 
priamo na expedíciu.  

Odprášenie prevádzky je riešené jestvujúcim filtrom F40 a ventilátorom L41 slúžiacim v súčasnosti na 
odprášenie prevádzky acetylénky. 

Nový stav: 

Uvažované úpravy riešia prevádzkovú spoľahlivosť dopravy kusového karbidu vápnika na briketovanie, 
možnosť pridávania aditíva pri výrobe brikiet a technologickú úpravu v časti plnenia brikiet do 
kontajnerov pre možnosť primiešavania kusového karbidu. 

Technologická časť doplnkového prevádzkového súboru stavby „ Primiešavanie brikiet CaC2“ ,, DPS 01 
Úprava briketovacej linky “ pozostáva z výmeny jestvujúceho rúrového diskového dopravníka na 
dopravu karbidu o frakcii 0-70 mm z jestvujúceho zásobníka karbidu nachádzajúceho sa v južnej 
presýpacej veži do „Briketizácie karbidu“ za nový dopravník flexowell.  

Karbid vápnika na výrobu brikiet bude do briketizačnej linky dopravovaný z jestvujúceho zásobníka 
(zásobník je súčasťou prevádzky „Výroba karbidových zmesí“). Jestvujúci rúrový diskový dopravník 
vybudovaný v rámci stavby „Briketovacia linka karbidu frakcie 0-4 mm“ bude nahradený novým 
pásovým dopravníkom typu flexowell . Doprava zo zásobníka je riešená zrekonštruovaným sklzom 
vybaveným podávaním karbidu jestvujúcim rotačným podávačom s reguláciou výkonu frekvenčným 
meničom do flexowellového dopravníka.  

Technologická časť doplnkového prevádzkového súboru stavby ,,Primiešavanie brikiet CaC2“ ,, DPS 03 
Primiešavanie aditív do brikiet“ pozostáva z vybudovania novej dopravy aditív do budovy briketizácie, z 
vykládky aditív, jeho skladovania a dávkovania do sklzu z drviča karbidu pod odlučovač FeSi a do 
zásobníka nad briketizačný lis. Účelom realizácie doplnkového prevádzkového súboru je zabezpečiť 
spracovateľské vlastnosti brikiet  karbidu vápnika podľa požiadaviek odberateľa. 

Aditivá budú do závodu Karbid dopravované v big-bagoch. Doprava aditív do budovy briketizácie bude 
elektrickým kladkostrojom, premiestneným z pôvodného miesta použitia v budove briketizácie. Big-bag 
bude dopravovaný na podlažie +14,400, kde bude aditívum vysypané cez výsypku do zásobníka. 
Zásobník bude zadusíkovaný, aby sa aditíva nedostali do styku z vlhkosťou zo vzduchu. 

Zásobník je odvzdušnený podtrubím s rukávom zhotoveným z filtračnej látky. Odvod vzdušiny je do 
pracovného prostredia a odchádzajúce emisie nesmú prekročiť stanovené hodnoty v pracovnom 
prostredí  v zmysle hygienických predpisov.  

 

Bližší popis zmien v prevádzke je uvedený v projekte pre stavebné povolenie. 

 

D. Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke 
používajú alebo vyrábajú  

Zoznam základných surovín: bez zmeny. 

V prevádzke výroby karbidu vápnika po realizácii stavby nebudú používané nové suroviny.  

Zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú: 
Pre úpravu spracovateľských vlastností brikiet karbidu budú používané aditíva (nová pomocná látka). 
Typ aditív sa bude používať podľa požiadaviek odberateľov. Pôjde napr. o síran hlinitý (viď. KBÚ 
v prílohe). 

Zoznam medziproduktov a výrobkov: Realizáciou stavby nevznikajú nové výrobky. Realizácia stavby 
umožní prípravu zmesí  brikiet karbidu vápnika s kusovým karbidom vápnika.    

Zoznam energií v prevádzke používaných (vrátane palív, médií a pohonných hmôt): Po realizácii stavby 
v rámci prevádzky budú používané energie a médiá používané aj v súčasnej prevádzke -  
elektrická energia, dusík, vzduch sušený. Napájané budú z jestvujúcich rozvodov FORTISCHEM.   
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Spotreba vody (pitnej a technologickej): bez zmeny. Stavba nekladie požiadavky na rozšírenie spotreby 
pitnej a technologickej vody. 

 

E. Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách 
a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných 
účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí  

Zoznam nových zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia  

Prevádzka výroby karbidu vápnika je v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 
ovzduší veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia a je zaradená do kategórie 4.25.1. Výroba nekovov, 
oxidov kovov a iných obdobných anorganických zlúčenín, ako je sodík, vápnik, kremík, fosfor, karbid 
kremíka, karbid vápnika.  

Realizáciou stavby ,,Primiešavanie brikiet CaC2“ v časti Výroba karbidu vápnika nedochádza k zmenám 
oproti súčasnosti z pohľadu vplyvov na kvalitu ovzdušia. Nie sú inštalované nové zariadenia, ktorými 
dôjde k zmene z pohľadu vzniku prašných emisií. 

Počas výstavby môže dôjsť lokálne k dočasnému zvýšeniu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, hlavne 
prachu z dopravy, z demolácií a stavebnej činnosti. Pre elimináciu, resp. zmiernenie vplyvu stavebnej 
činnosti na znečisťovania ovzdušia budú prijímané potrebné opatrenia.  

 
Zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania 

Vypúšťané znečisťujúce látky do ovzdušia súvisiace so stavbou:  bez zmeny oproti súčasnému stavu. 
 
Zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd, zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich 
vypúšťania 

Odpadové vody z prevádzky výroby karbidu vápnika sú vypúšťané spoločne s vodami, ktoré produkujú 
iné prevádzky vo Fortischem a. s. na základe platného povolenia č. OU-PD-OSZP-Z/2013-00035 zo dňa 
12.12.2013. 

K zmenám vo vypúšťaní odpadových vôd v súvislosti s realizáciou stavby nedochádza.  

Odpadové vody technologické – realizáciou pripravovanej stavby vznikať nebudú. 
Odpadové vody splaškové (zo sociálnych zariadení)  – ich množstvo sa realizáciou stavby nemení, 
nakoľko nedochádza k nárastu počtu zamestnancov. Uvažuje sa s využitím existujúcich sociálnych 
zariadení v prevádzke.  
Odpadové vody z povrchového odtoku  – bez zmeny oproti súčasnému stavu.   
 

Nakladanie so znečisťujúcimi látkami 

V zmysle § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov musia byť umiestňované 
stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami tak, aby sa pri mimoriadnych 
okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd alebo do 
stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z 
povrchového odtoku.   Realizáciou stavby nedochádza k zmenám voči súčasnému stavu.   
 

Zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie 
alebo recipientu:  bez zmeny. 
 
Odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov: bez zmeny. 
 
Charakteristika recipientu: bez zmeny. 
názov: rieka Nitra 
číslo hydrologického povodia: 4-21-11-064 
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riečny kilometer: 129,7 
úroveň znečistenia v mieste vypúšťania: údaje o kvalite vody v rieke Nitra poskytuje SHMÚ 
prietok: Q355= 0,950 m3/s. 
 
Výstavba a prevádzka navrhovanej stavby neovplyvní kvalitu povrchových ani podzemných vôd. 
 
Zoznam produkovaných odpadov  

Produkciu odpadov môžeme rozdeliť podľa časového obdobia ich vzniku: 
- odpady vznikajúce pri realizácii stavby, 
- odpady z prevádzky. 

  

Odpady vznikajúce pri realizácii stavby: 

Počas realizácie stavebných úprav bude produkcia odpadov z demontáží a montáží zariadení, demolácie 
a stavebnej činnosti. Vzniknutý odpad bude vhodne uskladnený a odvezený v súlade s platnými 
predpismi v odpadovom hospodárstve - v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a jeho 
vykonávajúcimi predpismi. Počas výstavby sa predpokladá vznik nasledovných odpadov zaradených 
podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov: 

 

 

Katalógové 

číslo 

odpadu 

Názov odpadu 
Kategória 

odpadu 

Množstvo 

( t ) 

Využitie/ 

zneškodnenie 

08 01 11 
odpadové farby a laky obsahujúce organické 

rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
N 0,024 D1-skládka 

08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O 0,031 D1-skládka 

13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N 0,05 D10 - spálenie 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 0,06 recyklácia 

15 01 02 obaly z plastov O 0,04 R3 - recyklácia 

15 01 03 obaly z dreva O 0,07 R1 - využitie 

17 04 05 železo a oceľ O 9,940 R4 -recyklácia 

17 05 06 výkopaná zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 0,4 
využitie na 

terén.úpravy 

17 09 04 
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 0,80 R5- recyklácia 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O 0,5 D1 - skládka 

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,1 D1 - skládka 

 

Najväčší podiel odpadov tvoria odpadové stavebné materiály kategórie ostatný odpad „O“. Odpad 

železo a oceľ budú pred ďalším zhodnotením odovzdané do zariadenia na zber odpadov alebo priamo do 

zariadenia na zhodnocovanie. Výkopová zemina bude využitá pri terénnych úpravách. 

 
Odpady vznikajúce pri výrobnej činnosti: 

Počas prevádzky zariadení briketovania vápna nebudú nevznikať technologické odpady. Budú vznikať len 
bežné odpady z údržby: 

 

P.č. 
Katalógové číslo 

a názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 
Názov odpadu Zdroj vzniku 

Predpokladané 

množstvo 

[t/rok] 

1. 13 02 08 N Odpadový olej z technologických Technologické 0,05 
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iné motorové, prevodové 

a mazacie oleje 

zariadení zariadenie 

briketovacej linky 

2. 15 01 10 

obaly obsahujúce zvyšky 

NL alebo kontaminované 

NL 

N Obaly z vazelíny a sudy z olejov 
Prevádzka 

výroby brikiet 
0,02 

3. 15 02 02 

absorbenty, filtračné 

materiály vrátane 

olejových filtrov inak 

nešpecifikovaných, 

handry na čistenie, 

ochranné odevy 

kontaminované 

nebezpečnými látkami 

N 
Absorbenty a filtračné materiály - 

handry, perlit znečistené olejom 

Prevádzka 

výroby brikiet 
0,04 

4. 15 02 03 

Absorbenty, filtračné 

materiály, handry na 

čistenie a ochranné 

odevy iné ako uvedené 

v 15 02 02 

O Absorbenty a filtračné materiály  
Prevádzka 

výroby brikiet 
0,03 

5. 16 02 13 

vyradené zariadenia 

obsahujúce nebezpečné 

časti, iné ako uvedené v 

16 02 09 až 16 02 12 

N Vypálené žiarivky 
Prevádzka 

výroby brikiet 
0,005 

6. 17 04 05 

železo a oceľ 
O Železný odpad  

Prevádzka 

výroby brikiet 
0,11 

 

Odpady kategórie „N“ (oleje, absorbenty, obaly) budú zhodnocované, resp. zneškodňované oprávnenou 
externou organizáciou. Nebezpečné odpady budú zhromažďované na vyhradených miestach v objektoch 
spoločnosti.  

S odpadmi bude po celý čas nakladané v súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva ako aj 
v súlade s vnútropodnikovými smernicami. Množstvá vznikajúcich odpadov budú evidované a budú 
plnené všetky povinnosti vyplývajúce z požiadaviek platnej legislatívy. 
 
Úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká: bez zmeny. 
 
Prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.):  

Zmeny v prevádzke nebudú negatívne vplývať na vonkajšie pracovné prostredie, ani na vonkajšie obytné 
prostredie ako cez deň, tak aj večer (pri 2-zmennej prevádzke). Hodnoty hluku a vibrácií budú v rámci 
prípustných hodnôt v súlade s legislatívnymi predpismi.  

Zmeny v prevádzke nebudú zdrojom žiarenia.  

 

F. Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste  

Bez zmeny. 
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Stavbou dotknuté objekty sú umiestnené v oplotenom areáli spoločnosti FORTISCHEM a.s., ktorý je 
súčasťou priemyselnej zóny, nachádzajúcej sa v južnej časti mesta Nováky. Areál závodu je vyhradený 
pre priemyselnú činnosť. Stavba bude realizovaná v existujúcej prevádzke. Pre jej realizáciu nie je 
potrebný záber poľnohospodárskej pôdy alebo lesného pôdneho fondu. Stavba nevyžaduje výrub drevín. 
Podľa zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí na celom 
uvažovanom území prvý stupeň územnej ochrany prírody. Stavebnými prácami a úpravami nebudú 
funkčne priamo dotknuté žiadne prvky systému ekologickej stability krajiny. Taktiež nebude narušený 
žiadny ekosystém s hodnotnými rastlinnými spoločenstvami. V stavbou dotknutom území nie je výskyt 
vzácnej fauny a flóry ani inak chránených rastlín a živočíchov. Prevádzka výroby karbidu vápnika 
nezasahuje do lokalít chránených území NATURA 2000.  

 

G. Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na 
predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií 

Stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie, 
používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií  

Bez zmeny. Realizáciou stavby ,,Primiešavanie brikiet CaC2“ v časti Výroba karbidu vápnika nedochádza 
k zmenám oproti súčasnosti z pohľadu tvorby emisií a následne vplyvov na kvalitu ovzdušia.  

Stavba nemá vplyv na znečisťujúcich látok v odpadových vodách. 

 
Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií nakladanie so 
zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením – stav po realizácii stavby  

Bez zmeny. 

Obmedzovanie fugitívnych emisií 
Možnosti únikov znečisťujúcich látok do vonkajšieho prostredia budú minimalizované  tým, že pri výbere 
navrhovaných zariadení boli zvolené technologické zariadenia, ktoré svojimi parametrami vyhovujú 
požiadavkám na vysokú technickú aj ekologickú úroveň a svojim vybavením poskytnú optimálne 
podmienky pre ich chod, pre ich riadenie a pre ich kontrolu. 
 

H. Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku 
odpadov, ktoré v prevádzke vznikajú a k úprave s cieľom ich opätovného použitia, 
recyklácie a využitia  

Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie 
odpadov: bez zmeny. 

 
Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie 
odpadov počas realizácie stavby, resp. po realizácii stavby:  

Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov z demontáží a montáží zariadení, demolácie a 
stavebnej činnosti. Najväčší podiel odpadov tvoria odpadové stavebné materiály kategórie ostatný 
odpad „O“. Odpad železo a oceľ budú pred ďalším zhodnotením odovzdané do zariadenia na zber 
odpadov alebo priamo do zariadenia na zhodnocovanie. Výkopová zemina bude využitá pri terénnych 
úpravách.  

Počas prevádzky zariadení nebudú nevznikať technologické odpady. Budú vznikať len bežné odpady 
z údržby, ktoré budú zhodnocované, resp. zneškodňované oprávnenou externou organizáciou. 
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I. Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení 
na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

 
K zmene v monitorovaní emisií do ovzdušia a odpadových vôd nedochádza.  
 

J. Porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšou dostupnou technikou  

V zmysle požiadavky BAT uvedeného v BREF „Výroba veľkoobjemových anorganických chemikálií – 
pevných látok“ je potrebné zabezpečiť odsávanie vzduchu z operácií, pri ktorých môže unikať prach.  
Časť prevádzky výroby karbidu vápnika dotknutá stavbou v nadväznosti na zmeny v rámci realizácie 
stavby zabezpečujú plnenie tejto požiadavky.  

Možnosti únikov znečisťujúcich látok do vonkajšieho prostredia sú minimalizované aj tým, že pri výbere 
nových zariadení boli zvolené technologické zariadenia, ktoré svojimi parametrami vyhovujú 
požiadavkám na vysokú technickú aj ekologickú úroveň a svojím vybavením poskytnú optimálne 
podmienky pre ich chod, pre ich riadenie a pre ich kontrolu. 
 

K. Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, opatrení na 
hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich 
prípadných následkov 

Bez zmeny. 
 

L. Opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opis všetkých 
opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia 
zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom ukončení jej činnosti a na 
uvedenie prevádzky do uspokojivého stavu 

Bez zmeny. 
 

M. Opis hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré 
prevádzkovateľ preskúmal 

Alternatívne riešenia vypracované neboli.  
 

N. Návrh podmienok povolenia 

Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy 
v prevádzke:  

Realizovať stavbu podľa projektu pre stavebné povolenie: „Primiešavanie brikiet CaC2“. 
 
Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne: 

Bez zmeny. 

 
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník: 
Bez zmeny. Opatrenia sú popísané v integrovanom povolení. Stavbu realizovať  podľa projektu pre 
stavebné povolenie: „Primiešavanie brikiet CaC2“. 
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Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie: 
Realizovať stavbu podľa projektu pre stavebné povolenie: „Primiešavanie brikiet CaC2“. 
 
Podmienky hospodárenia s energiami:  
Bez zmeny. 
 
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov:  
Bez zmeny. 
 
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania: 
Bez zmeny. 
 
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky: 
Bez zmeny. 
 
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do 
informačného systému: 
Bez zmeny.  
 
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke:  
1. Pre skúšobnú prevádzku bude vypracovaný dočasný miestny prevádzkovo-bezpečnostný poriadok. 

Počas skúšobnej prevádzky budú činnosti vykonávané v súlade s dočasným prevádzkovo-
bezpečnostným poriadkom. 

2. Počas skúšobnej prevádzky bude vykonaná komplexná skúška všetkých zariadení. 

O. Zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu návrhu so 
závermi o najlepších dostupných technikách 

V žiadosti o zmenu integrovaného povolenia č.14 sú popísané zmeny súvisiace s realizáciou stavby 
„Primiešavanie brikiet CaC2“.Projektom navrhované technické riešenie je v súlade s požiadavkami BAT 
uvedenými v  BREF „Výroba veľkoobjemových anorganických chemikálií – pevných látok“.     
 

P. Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách D až O a v prílohách 
všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely ich zverejnenia 

V Žiadosti o zmenu č.14 integrovaného povolenia č. 1533-14510/2007/Kor/470100705 zo dňa 
08.06.2007 vydaného pre prevádzku „Výroba karbidu vápnika, výroba acetylénu“ v znení  neskorších 
zmien sú popísané zmeny vo výrobe karbidu vápnika súvisiace so stavbou  „Primiešavanie brikiet CaC2“.. 
Cieľom stavby je zabezpečenie výroby zmesí karbidových brikiet z kusovým karbidom v pomeroch 
50:50% až 30:70% v prospech brikiet podľa požiadaviek trhu a konkrétnych zákazníkov. Uvažované 
úpravy riešia prevádzkovú spoľahlivosť dopravy kusového karbidu vápnika na briketovanie, možnosť 
pridávania aditíva pri výrobe brikiet a technologickú úpravu v časti plnenia brikiet do kontajnerov pre 
možnosť primiešavania kusového karbidu.  

Pre uvedenú stavbu je projekčnou organizáciou PIO Keramoprojekt a.s., Dolný Šianec 1, 91148 Trenčín 
vypracovaný projekt pre stavebné povolenie „Primiešavanie brikiet CaC2“,  (príloha č.1). Vzhľadom 
k tomu, že stavba sa dotýka dvoch prevádzok – Výroby karbidu vápnika a Výroby karbidových zmesí, 
Žiadosti o zmenu integrovaného povolenia č. 14 sa z Projektu pre stavebné povolenie dotýka stavebný 
objekty SO 01.1 Úprava briketovacej linky a prevádzkové súbory DPS 01 Úprava briketovacej linky, DPS 
03 Primiešavanie aditív do brikiet.   

Realizáciou stavby v prevádzke výroby karbidu vápnika nedochádza k zmene jej hlavného výrobného 
programu. Ročná kapacita  výroby karbidu vápnika zostáva nezmenená.  Nedochádza ani k zmene 
vstupných surovín. Realizáciou projektu nevznikajú nové výrobky. Pre úpravu spracovateľských 
vlastností brikiet karbidu vápnika budú ako pomocné látky používané aditíva.  V rámci prevádzky budú 
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používané energie a médiá používané aj v súčasnej prevádzke -  
elektrická energia, dusík, vzduch sušený. Napájané budú z jestvujúcich rozvodov FORTISCHEM.  
Z hľadiska ochrany ovzdušia v rámci stavby nevzniká nový zdroj znečisťovania ovzdušia. Prevádzka 
výroby karbidu vápnika je v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší veľkým 
zdrojom znečisťovania ovzdušia a je zaradená do kategórie 4.25.1. Výroba nekovov, oxidov kovov a iných 
obdobných anorganických zlúčenín, ako je sodík, vápnik, kremík, fosfor, karbid kremíka, karbid vápnika.  

Realizáciou stavby ,,Primiešavanie brikiet CaC2“ v časti Výroba karbidu vápnika nedochádza k zmenám 
oproti súčasnosti z pohľadu tvorby emisií a následne vplyvov na kvalitu ovzdušia. Nie sú inštalované 
nové zariadenia, ktorými dôjde k zmene z pohľadu vzniku prašných emisií. 

Počas výstavby môže dôjsť lokálne k dočasnému zvýšeniu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, hlavne 
prachu z dopravy, z demolácií a stavebnej činnosti. Pre elimináciu, resp. zmiernenie vplyvu stavebnej 
činnosti na znečisťovania ovzdušia budú prijímané potrebné opatrenia.   

Z hľadiska odpadových vôd v súvislosti so stavbou odpadové vody technologické nevznikajú.  U 
splaškových odpadových vôd k nárastu nedochádza, nakoľko realizáciou stavby nedochádza k nárastu 
počtu pracovníkov. U odpadových vôd z povrchového odtoku vplyvom realizácie stavby k zmenám 
nedochádza. K zmenám vo vypúšťaní odpadových vôd v súvislosti s realizáciou stavby nedochádza. Pri 
manipulácii so znečisťujúcimi látkami v zmysle zákona 364/2004 Z.z. o vodách  k zmenám oproti 
súčasnému stavu nedochádza.  

Produkované odpady súvisiace so stavbou je možné rozdeliť na: odpady vznikajúce pri výstavbe a 
odpady z prevádzky. Počas realizácie stavebných úprav bude produkcia odpadov z demontáží a montáží 
zariadení, demolácie a stavebnej činnosti. Najväčší podiel odpadov tvoria odpadové stavebné materiály 
kategórie ostatný odpad „O“. Odpad železo a oceľ budú pred ďalším zhodnotením odovzdané do 
zariadenia na zber odpadov alebo priamo do zariadenia na zhodnocovanie. Výkopová zemina bude 
využitá pri terénnych úpravách. Počas prevádzky zariadení nebudú nevznikať technologické odpady. 
Budú vznikať len bežné odpady z údržby, ktoré budú zhodnocované, resp. zneškodňované oprávnenou 
externou organizáciou. Množstvá vznikajúcich odpadov budú evidované a budú plnené všetky 
povinnosti vyplývajúce z požiadaviek platnej legislatívy. 

Zmeny v prevádzke nebudú negatívne vplývať na vonkajšie pracovné prostredie, ani na vonkajšie obytné 
prostredie ako cez deň, tak aj večer (pri 2-zmennej prevádzke). Hodnoty hluku a vibrácií budú v rámci 
prípustných hodnôt v súlade s legislatívnymi predpismi. Zmeny v prevádzke nebudú zdrojom žiarenia.  

Stavbou dotknuté objekty sú umiestnené v oplotenom areáli spoločnosti FORTISCHEM a.s., ktorý je 
súčasťou priemyselnej zóny ,nachádzajúcej sa v južnej časti mesta Nováky. Areál závodu je vyhradený 
pre priemyselnú činnosť. Stavba bude realizovaná v existujúcej prevádzke. Pre jej realizáciu nie je 
potrebný záber poľnohospodárskej pôdy alebo lesného pôdneho fondu. Stavba nevyžaduje výrub drevín. 
Podľa zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí na celom 
uvažovanom území prvý stupeň územnej ochrany prírody. Stavebnými prácami a úpravami nebudú 
funkčne priamo dotknuté žiadne prvky systému ekologickej stability krajiny. Taktiež nebude narušený 
žiadny ekosystém s hodnotnými rastlinnými spoločenstvami. V stavbou dotknutom území nie je výskyt 
vzácnej fauny a flóry ani inak chránených rastlín a živočíchov. Prevádzka výroby karbidu vápnika 
nezasahuje do lokalít chránených území NATURA 2000.  

V zmysle požiadavky BAT uvedeného v BREF „Výroba veľkoobjemových anorganických chemikálií – 
pevných látok“ je potrebné zabezpečiť odsávanie vzduchu z operácií, pri ktorých môže unikať prach.  
Časť prevádzky výroby karbidu vápnika dotknutá stavbou v nadväznosti na zmeny v rámci realizácie 
stavby zabezpečujú plnenie tejto požiadavky.   

K zmene v monitorovaní emisií do ovzdušia a odpadových vôd realizáciou stavby nedochádza.  

V žiadosti sú navrhované opatrenia, ktoré súvisia s realizáciou stavby podľa vypracovaného projektu pre 
stavebné povolenie. Po realizácii stavby „Primiešavanie brikiet CaC2“ bude pre skúšobnú prevádzku 
vypracovaný dočasný miestny prevádzkovo-bezpečnostný poriadok a bude vykonaná komplexná skúška 
všetkých zariadení.  
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Prílohou žiadosti je projekt pre stavebné povolenie „Primiešavanie brikiet CaC2“..    

 

Q. Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, označenie orgánu 
cudzieho štátu, ak nová prevádzka alebo podstatná zmena v činnosti prevádzky má alebo 
môže mať negatívny vplyv na životné prostredie tohto štátu  

 

P. č. Zoznam účastníkov konania a dotknutých orgánov 

 Účastník konania, adresa, telefónne číslo Dôvod účasti v konaní 

1. FORTISCHEM a.s.    
ul. M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky 
tel. č. kontaktnej osoby: 046/568 3200 

prevádzkovateľ 

2. Mesto Nováky 
nám. SNP 349, 972 71 Nováky 
tel. č. 046/5461453 

obec, v ktorej je prevádzka 
umiestnená  

3. Via Chem Slovakia, a.s. 
Revoluční 1930/86 
400 32 Ústí nad Labem 
Česká republika 

Vlastník pozemku 

4. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné 
prostredie 
ul. Dlhá 3, 971 01 Prievidza 
tel. č. 046/5189211  

dotknutý orgán 
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R. Prehlásenie 

 
Vypracoval: ÚŽPMR v spolupráci s ďalšími organizačnými jednotkami FORTISCHEM a.s.   
 
Týmto prehlasujem, že Žiadosť o zmenu č. 14 integrovaného povolenia č. 1533-14510/2007/Kor/ 
470100705 zo dňa 08.06.2007 v znení neskorších zmien bola vypracovaná pracovníkmi organizačných 
jednotiek FORTISCHEM a.s. v súlade s požiadavkami zákona NR SR č. 39/2013 Z.z.  o Integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a informácie sú pravdivé, správne a kompletné. 
 
 
 
Ing. Miroslav Kováč 
vedúci Útvaru životného prostredia a manažmentu rizík         ..................................................  
 

 
 
 
 
V Novákoch, dňa  11.02.2016 
 

Pečiatka alebo pečať podniku: 
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S. Prílohová časť 

 
1. Projekt pre stavebné povolenie „Primiešavanie brikiet CaC2“, súčasťou ktorého je aj celková situácia 

stavby – 2x (sada č.1 a 2) 
2. Výpis z listu vlastníctva č. 610, k.ú. Nováky 
3. Kópia katastrálnej mapy 
4. Stanovisko Via Chem Slovakia, a.s. k stavbe - bude doplnené v rámci konania 
5. Odborné stanovisko Technickej inšpekcie k projektovej dokumentácii stavby – bude predložené 

v rámci konania 
6. Stanovisko OR HZZ v Prievidzi – bude predložené v rámci konania 
7. Kópia splnomocnenia Ing. Kováča k zastupovaniu vo veciach úkonov súvisiacich so zákonom  

č. 39/2013 Z.z. o IPKZ  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


