OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves

Číslo : OU-SN-OSZP-2016/010417

Spišská Nová Ves 14.10.2016

Vybavuje : Ing. Žofia Gmucová

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej
správy príslušný podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o posudzovaní“), posúdil podľa § 3 písm. c) zákona o posudzovaní v spojení s § 18
ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní oznámenie o zmene navrhovanej činnosti “Briketizácia
prachových odpadov s obsahom Cu“ navrhovateľa KOVOHUTY, a.s., ul. 29. augusta 586,
053 42 Krompachy, IČO : 36200867 a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny
navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona o posudzovaní a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodol takto :
Zmena navrhovanej činnosti “Briketizácia prachových odpadov s obsahom Cu“,
umiestnená na parc. č. C-KN 1715/45 v k. ú. Krompachy, v priemyselnej zóne mesta, vo
výrobnom areáli spoločnosti KOVOHUTY, a.s., na ulici 29. augusta 586, Krompachy

sa

nebude posudzovať

podľa zákona o posudzovaní a pre uvedenú činnosť je možné požiadať o povolenie podľa
osobitných predpisov.
Odôvodnenie
Navrhovateľ, KOVOHUTY, a.s., ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy,, IČO : 36200867,
predložil Okresnému úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej
len „OÚ Spišská Nová Ves“) podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o
posudzovaní dňa 12.09.2016 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti “Briketizácia prachových
odpadov s obsahom Cu“. Spracovateľom oznámenia vypracovaného podľa Prílohy č. 8a
k zákonu o posudzovaní je ENVIRO SERVICES s.r.o., Tatranská 17, 040 01 Košice.
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Účelom navrhovanej činnosti je vytvoriť v existujúcej hale peletizácie podmienky pre
spracovanie prachových odpadov s obsahom Cu do brikiet, ktoré bude možné následne využiť
v metalurgickom procese pri výrobe medi.
Odprášenie technologickej – homogenizačnej a paletizačnej linky ako aj samotná
manipulácia a skladovanie prachových odpadov je navrhované v zmysle platného dokumentu
BREF – Záverov o BAT technikách pre odvetvie výroby neželezných kovov.
Umiestnenie navrhovanej činnosti :
Parcelné číslo pozemku : C-KN 1715/45 - zastavané plochy a nádvoria, výmera 3500 m2, k. ú.
Krompachy, pozemok je umiestnený v zastavanom území mesta, na parcele je umiestnená
priemyselná budova, súpisné číslo 1210 - krytý sklad surovín, v ktorej je plánované osadenie
navrhovanej technológie.
Kapacitné údaje :
Kapacita zariadenia : 80 ton prachových odpadov za zmenu, t. j. 32 700 ks brikiet/zmenu
Max. ročná kapacita zariadenia : 20 000 ton prachových odpadov
Súčasný stav :
V súčasnosti je prevádzkovaná činnosť peletizácie prachových materiálov, ktorej morálne
a technologicky zastaraná technologická linka nevyhovuje technologickým inováciam
a dlhodobej stratégii zlepšovania stavu životného prostredia.
Navrhovaný stav :
Zmena činnosti – spracovanie prachových odpadov s obsahom medi do brikiet, bude realizovaná
v jestvujúcom oddelenom zastrešenom a stavebne uzatvorenom sklade prašných odpadov (hala
peletizácie). Zmenou činnosti dôjde k výmene neefektívnej a technologicky zastaranej linky
peletizácie za nové modernejšie a výkonnejšie zariadenia – homogenizačnú a peletizačnú linku,
a preto je predpoklad zmiernenia niektorých negatívnych vplyvov, ako je celkový vplyv na
ovzdušie a zníženie fugitívnych emisií v prevádzke Kovohuty, a.s.. Výstupný materiál – brikety
nebudú zdrojom prašnosti a tak sa výrazne zníži uvoľňovanie tuhých znečisťujúcich látok do
okolitého prostredia, čo následne prispeje aj k zníženiu sekundárnej prašnosti.
Zariadenie na zhodnocovanie prachových odpadov s obsahom Cu bude situované do
existujúcej haly peletizácie (hala prašných materiálov). Zariadenie nekladie nároky na záber
pôdy a využívanie územia nepredpokladá ovplyvnenie pôd. Navrhovaná zmena nemá dopad na
dopravnú infraštruktúru. Realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nevzniknú nové zdroje hluku,
ani zdroje vibrácií a odpady. Zachytávané tuhé znečisťujúce látky vo filtračnom zariadení budú
opätovne používané v technologickom procese (briketizácia).
OÚ Spišská Nová Ves oznámil začatie správneho konania vo veci zisťovacieho konania
o posudzovaní navrhovanej zmeny činnosti, rozoslal oznámenie podľa § 29 ods. 6 zákona
o posudzovaní na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu
orgánu a dotknutej obci.
Oznámenie o zmene činnosti bolo zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese :
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/briketizacia-prachovych-odpadov-s-obsahom-cu
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Súčasne OÚ Spišská Nová Ves na webovom sídle informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1
zákona o posudzovaní k oznámeniu o zmene podľa zákona o posudzovaní.
K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti sa v zákonom stanovenom
termíne a do doby vydania rozhodnutia písomne vyjadrili nasledovné subjekty :
Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal stanoviská
k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti za jednotlivé zložky životného prostredia
nasledovne :
Štátna správa ochrany ovzdušia : stanovisko č. OU-SN-OSZP-2016/010830-2 zo dňa
05.10.2016
Navrhovateľ je v súčasnosti prevádzkovateľom veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia
kategorizovaného podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhl. MŽP SR č. 270/2014 Z. z. ako:
2.8.1 Tavenie neželezných kovov vrátane zlievania zliatin, pretavovania a rafinácie
kovového šrotu s projektovanou kapacitou pre ostatné neželezné kovy > 20 t/deň
Prevádzkovateľ uplatňuje zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účelom navrhovanej činnosti je v existujúcej hale vytvorenie podmienok pre spracovanie
prachových odpadov s obsahom Cu do brikiet, ktoré bude možné následne využiť
v matalurgickom procese pri výrobe medi. Projekt briketizácie predstavuje systémový krok
k zlepšeniu výrobných procesov a zlepšeniu emisných pomerov v danej lokalite. Technológia je
navrhovaná v súlade s požiadavkami pre BAT techniky pre odvetvie výroby neželezných kovov.
Denná kapacita technologickej linky je 80 ton prachových odpadov za pracovnú smenu, čo
predstavuje cca 32 700 ks briket denne. Samotný technologický proces je mokrým procesom
v uzatvorenom systéme, pri ktorom sa nebudú uvoľňovať do ovzdušia znečisťujúce látky. Pre
zásobníky a uzavreté časti dopravného systému prachových materiálov je navrhnutý systém
zachytávania a filtrácie tuhých škodlivín pomocou tkaninových filtrov osadených priamo na
zariadeniach v mieste vzniku.
Navrhovaná zmena činnosti sa týka zariadenia na úpravu a zhodnocovanie odpadov, ktorá podľa
prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov bude kategorizovaná takto:
5.99 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi – členenie
podľa bodu 2.99 - podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred
odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe
č. 3 so zariadením stacionárneho zdroja ako
5.99.2 Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (iné znečisťujúce látky ≥ 1)
Uvedený zdroj bude súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia. Znečisťujúcou látkou
budú tuhé látky (prachové odpady, pojivo).
V ďalších etapách navrhovanej činnosti budú pre prevádzkovateľa uvedeného veľkého zdroja
znečisťovania ovzdušia vydávané súhlasy podľa platných právnych predpisov na úseku ochrany
ovzdušia v rámci konania vedeného podľa zákona o IPKZ.
Z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia k zaslanému oznámeniu o zmene nemá pripomienky.
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Štátna správa ochrany prírody a krajiny : stanovisko č. OU-SN-OSZP-2016/010580 zo dňa
30.09.2016
Realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nebudú neprimerane ohrozené záujmy ochrany prírody a
krajiny.
Spracovanie prachových odpadov s obsahom medi do brikiet bude realizované v jestvujúcom
oddelenom zastrešenom a stavebne uzatvorenom sklade prašných odpadov (hala peletizácie) vo
výrobnom areáli spoločnosti Kovohuty, a.s., na ul. 29. augusta 586 v meste Krompachy
(zastavaná priemyselná časť).
V dotknutom území sa nevyskytujú stromy a porasty, ktoré by boli v priamej kolízii so zmenou
činnosti; výrub drevín ako aj ich náhradu nie je potrebné riešiť. Dotknuté územie zastavané
výrobnými halami, objektmi a komunikáciami priemyselného areálu sa nachádza v území, ktoré
je antropogénnou činnosťou značne zmenené. Charakter územia nedáva predpoklad výskytu
vzácnych alebo ohrozených živočíšných druhov.
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádza mimo
územia s osobitnou ochranou prírody a krajiny a územia sústavy Natura 2000.
V riešenom území platí prvý stupeň územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a
krajiny.
S prihliadnutím na údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej zmeny činnosti na životné
prostredie v porovnaní so súčasným stavom poznania v území, a zmenou technológie spracovania
odpadov s využitím najlepších dostupných techník BAT v etape realizácie stavby, je predpoklad,
že plánovaná zmena nebude mať pravdepodobne negatívny vplyv na zákonom chránené záujmy
ochrany prírody.
Štátna správa odpadového hospodárstva : stanovisko č. OU-SN-OSZP-2016/011485-2 zo dňa
6.10.2016
Z hľadiska odpadového hospodárstva zmena navrhovanej činnosti je v danej lokalite
akceptovateľná za podmienky dodržania ustanovení zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacích predpisov a ustanovení.
Linka na spracovanie prachových odpadov s obsahom medi do brikiet má byť realizovaná
v sklade prašných odpadov (hala paletizácie) a jedná sa o homogenizačnú a paletizačnú plno
automatickú linku.
Ako vstupný materiál budú slúžiť odpady, ktorých pôvodcom je spoločnosť KOVOHUTY, a s.
ul. 29. augusta 586, 05342 Krompachy s kat. č. :
01 04 10 – prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 010407, kategórie O
03 03 09 – odpad z vápennej usadeniny, kategórie O
Samotné zariadenie na zhodnocovanie odpadov (linka na spracovanie prachových odpadov
s obsahom medi do brikiet) sa bude realizovať činnosťou podľa prílohy č. 1 k zákonu
o odpadoch :
R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 s ročnou
kapacitou do 20 000 t prachových odpadov.
Štátna vodná správa : stanovisko č. OU-SN-OSZP-2016/010951 zo dňa 03.10.2016
Na základe zaslaného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti z vodohospodárskeho hľadiska
nemá pripomienky, a nepožaduje zámer posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
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Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor krízového riadenia vydal stanovisko č. OU-SNOKR-2016/010608 zo dňa 19.09.2016 v ktorom dospel k záveru, že k predloženej dokumentácii
nemá pripomienky. Navrhovanú činnosť nežiada ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva
predložil k oznámeniu stanovisko č. 52982/2016 zo dňa 29.9.2016 v ktorom upozorňuje
navrhovateľa na skutočnosť, že pri výstavbe a prevádzke navrhovanej činnosti musí dodržiavať
všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva a to najmä § 12 Všeobecné povinnosti
spojené s nakladaním s odpadmi, § 14 Povinnosti držiteľa odpadu a § 25 Nakladanie
s nebezpečnými odpadmi podľa zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona.
Proti realizácii navrhovanej činnosti nemá námietky za podmienky dodržania ustanovení
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a nepožaduje
ďalšie posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
Úrad Košického samosprávneho kraja, vo svojom stanovisku č. 4317/2016/ORRÚPŽP/2781
zo dňa 29.09.2016 ako dotknutý orgán konštatuje nasledovné :
Pri minimálnom zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej
technológie na ovzdušie, povrchové vody, podzemné vody, pôdu, za dodržania všetkých limitov
v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd, ochrane ovzdušia ako aj zosúladenie s legislatívou
o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na zmiernenie nepriaznivých
vplyvov činnosti na životné prostredie súhlasí so zmenou činnosti podľa predloženého návrhu.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, vydal
stanovisko č. ORHZ-SNI-855-001/2016 zo dňa 03.10.2016 v ktorom dotknutý orgán po
preštudovaní zmeny navrhovanej činnosti „Briketizácia prachových odpadov s obsahom Cu“ na
parc. č. 1751/45 v k. ú. Krompachy z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik
negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva
predložil k oznámeniu stanovisko č. 52982/2016 zo dňa 29.9.2016, v ktorom nemá námietky
proti realizácii navrhovanej činnosti za podmienky dodržania ustanovení všeobecne záväzných
právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a nepožaduje ďalšie posudzovanie podľa
zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmenou činnosti dôjde k výmene neefektívnej a technologicky zastaranej linky peletizácie za
nové a výkonnejšie zariadenia (homogenizačná a paletizačná linka). Zmena navrhovanej činnosti
prispeje k zmierneniu negatívnych vplyvov na ovzdušie (zníženie fugitívnych emisií
v prevádzke).
Navrhovateľa upozorňuje na skutočnosť, že pri výstavbe a prevádzke navrhovanej činnosti musí
dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva a to najmä § 12 Všeobecné
povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi, § 14 Povinnosti držiteľa odpadu a § 25 Nakladanie
s nebezpečnými odpadmi zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona.
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Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OU-KE-OSZP12016/039069 zo dňa 07.10.2016 vydal z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a a krajiny,
štátnej vodnej správy, štátnej správy ochrany ovzdušia a štátnej správy odpadového hospodárstva
stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Briketizácia prachových odpadov
s obsahom Cu“ za jednotlivé zložky životného prostredia, v ktorom súhlasí s predloženým
oznámením bez pripomienok a nepožaduje ho posudzovať v zmysle zákona o posudzovaní.
Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny a vzhľadom na skutočnosť, že zmena
navrhovanej činnosti je navrhovaná v jestvujúcej priemyselnej budove v areáli Kovohút
v zastavanom území obce, do ktorého nezasahuje územie chránené v zmysle zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, súhlasíme s predloženým
oznámením o zmene navrhovanej činnosti, nakoľko je predpoklad, že plánovaná zmena nebude
mať pravdepodobne negatívny vplyv na zákonom chránené záujmy ochrany prírody.
Pri realizácii navrhovanej činnosti žiada rešpektovať zásady všeobecnej ochrany prírody a krajiny
podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Z hľadiska ochrany vodných pomerov sa záujmové územie nenachádza v Chránenej
vodohospodárskej oblasti ani v ochrannom pásme vodných zdrojov. Odpadové vody v prevádzke
briketizácie nebudú vznikať. V procese výroby briekiet nebude dochádzať ku skladovaniu
a manipulácii so znečisťujúcimi látkami.
Za úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, podľa Prílohy č.1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší je navrhovaná činnosť zaradená do
kategórie 5.99.2 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi ako
stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. Tento zdroj bude súčasťou jestvujúceho veľkého zdroja
znečisťovania ovzdušia.
Pre zásobníky a uzavreté časti dopravného systému prachových materiálov, ktoré sú zdrojom
vzniku emisií tuhých znečisťujúcich látok je navrhnutý systém zachytávania a filtrácie tuhých
škodlivín pomocou tkanivových filtrov. Filtračné jednotky budú osadené priamo na zariadeniach
v mieste vzniku škodlivín.
Samotný proces úpravy predstavuje mokrý proces, pri ktorom sa nebudú uvoľňovať do ovzdušia
znečisťujúce látky, nakoľko celý proces prebieha v uzavretom systéme s pridaním vody a
ostatných odpadov s dostatočnou prirodzenou vlhkosťou vylučujúcou tvorbu prachu.
Územie mesta Krompachy je oblasťou riadenia kvality ovzdušia, a teda si vyžaduje osobitnú
ochranu ovzdušia. Navrhovateľ výmenou zastaranej linky za modernejšie zariadenie predpokladá
zníženie emisií znečisťujúcich látok v ovzduší oproti súčasnosti.
Navrhovateľ je povinný spĺňať emisné limity v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov
znečisťovania ovzdušia ustanovuje zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov. V zmysle § 14 zákona o ovzduší sa musí výstavba nových stacionárnych zdrojov
vykonávať najlepšou dostupnou technikou a musia byť splnené ustanovené požiadavky
zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.
Za úsek štátnej správy odpadového hospodárstva bez pripomienok.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, vydal záväzné
stanovisko č. 2016/01999-2 zo dňa 28.09.2016, v ktorom uvádza cit.:
S ohľadom na výsledky posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie a
za podmienky, že nedôjde k zásadným zmenám, ktoré by viedli k objaveniu nových skutočností,
ktoré by zásadným spôsobom zmenili náhľad na posudzovanú činnosť, RÚVZ doporučuje
realizáciu navrhovanej činnosti v predloženom variante.
Zároveň žiada zabezpečiť, aby počas prevádzky boli hladiny chemických látok, prachu, zápachu,
hluku a vibrácií v pracovnom a životnom prostredí čo najnižšie.
Mesto Krompachy, ako dotknutá obec uvádza vo svojom stanovisku č. 19055/2016 zo dňa
7.10.2016, že zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 21.9.2016,
a zvesený 7.10.2016. K zámeru neboli zo strany mesta pripomienky, nakoľko prevádzka sa
nachádza v území priemyselnej výroby a skladov - v zmysle platného územného plánu mesta.
Z dokumentácie je zrejmé, že sa jedná o výmenu neefektívnej existujúcej linky na spracovanie
prachových odpadov. Navyše by malo dôjsť k zníženiu uvoľňovania tuhých častíc do ovzdušia.
Zo strany verejnosti nebola žiadna pripomienka k navrhovanej zmene.
Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti osobitne nevyjadrila ani
OÚ Spišská Nová Ves nedoručila žiadne písomné stanovisko.
Vyhodnotenie
OÚ Spišská Nová Ves pri svojom rozhodovaní akceptoval všetky stanoviská dotknutých
orgánov, povoľujúceho orgánu, rezortného orgánu a dotknutej obce.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a doručené písomné stanoviská nepreukázali
skutočnosti, ktoré by znamenali spoločensky neprijateľné riziko vážneho poškodenia alebo
ohrozenia životného prostredia, či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali realizáciu
navrhovanej zmeny činnosti.
Žiaden zo zainteresovaných orgánov, ktorý sa k predloženému oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti vyjadril, nepredložil požiadavku, aby sa zmena navrhovanej činnosti
posudzovala podľa zákona o posudzovaní.
Pri realizácii navrhovanej činnosti je potrebné zabezpečiť, aby počas prevádzky boli
hladiny chemických látok, prachu, zápachu, hluku a vibrácií v pracovnom a životnom
prostredí čo najnižšie.
Vykonávanie činností v prevádzke „KOVOHUTY, a.s., ul. 29. augusta 586, 053 42
Krompachy podlieha integrovanému povoleniu podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ).
Pri zmene navrhovanej činnosti je potrebné navrhovateľom dodržiavať príslušné
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva
a ochrany ovzdušia uplatňované príslušným orgánom štátnej správy v rámci konania
vedeného povoľujúcim orgánom podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
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Záver
OÚ Spišská Nová Ves posúdil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. Pri posudzovaní
navrhovanej zmeny činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a
zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní použil OÚ Spišská Nová
Ves aj kritéria pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe
č. 10 zákona o posudzovaní.
OÚ Spišská Nová Ves na základe posúdenia predloženého oznámenia o zmene, doručených
vyjadrení orgánov štátnej správy a samosprávy, zhodnotenia stavu životného prostredia
v záujmovom území konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje zásah do životného
prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je
v rozpore so všeobecne záväznými predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie, nebol
zistený nesúlad s platnou ÚPD mesta Krompachy, preto OÚ Spišská Nová Ves rozhodol tak ako
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Upozornenie : Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje
o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli
obce.
Poučenie :
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia
rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní
podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Doručí sa účastníkom konania
Navrhovateľ :
1. KOVOHUTY, a.s., ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy
Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní
Povoľujúci orgán :
1.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
Rumanova 14, 040 53 Košice
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Rezortný orgán :
1.

Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dotknutý orgán :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, Komenského 52, 041 26 Košice
Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor krízového riadenia, Štefánikovo námestie 5,
052 01 Spišská Nová Ves
Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo námestie 5,
052 01 Spišská Nová Ves, jednotlivé zložky ŽP : ŠSOO, ŠSOPaK, ŠVS, ŠSOH
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves, Brezová 30,
052 01 Spišská Nová Ves
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 20 Spišská Nová Ves

Dotknutá obec :
1.

Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Ing. Vladimír Pavľák
poverený vedením odboru

