ul. 29 augusta 586,
053 42 Krompachy

Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzky :

„KOVOHUTY, a.s., Krompachy“
podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov

Máj 2020

Základná časť (pre zverejnenie)
A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
1. Základné informácie
1.1
Názov prevádzkovateľa
1.2
Právna forma
1.3
Druh žiadosti

1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11
1.12

Adresa
sídla
prevádzkovateľa
Poštová adresa (pokiaľ
sa líši
od vyššie
uvedenej)
www. adresa
Štatutárny orgán
IČO
Kód OKEČ (NACE)
NOSE-P
Výpis
z obchodného
registra alebo z inej
evidencie
Splnomocnená
kontaktná osoba
Identifikácia
spracovateľa
predkladanej žiadosti

KOVOHUTY, a.s.
akciová spoločnosť
Jestvujúca prevádzka podľa zákona
o IPKZ
Nová prevádzka podľa zákona o IPKZ
ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy

X

-

www.kovohuty.sk, e-mail: office@kovohuty.sk
Michal Jankaj - predseda predstavenstva
Ing. Viliam Carach, PhD. - člen predstavenstva
36 200 867
27 440
NOSE – P:105.12
OR OS Košice I , oddiel Sa, vložka č. : 1679/V
Ing. Jana Marcinková, mobil : 0905 680 103
Ing. Viliam Carach, PhD., člen predstavenstva
Ing. Jana Marcinková, osvedčenie o odbornej
spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva
v oblasti IPKZ vydané MŽP SR identifikačné číslo :
13182/2014, dodatok č.1 č.3749/2019-1.10 zo dňa
21.02.2019
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2. Informácie o existujúcej prevádzke – bez zmeny
2.1
2.2
2.3
2.4

Názov prevádzky
Variabilný symbol
Adresa prevádzky
Kategória činnosti,
do ktorej prevádzka
spadá podľa prílohy
č.1 zákona o IPKZ

2.5

Projektovaná
kapacita

2.6

Ročný fond
pracovnej doby
Spôsob
prevádzkovania
Lokalita prevádzky

2.7
2.8

KOVOHUTY, a.s.
ul. 29. augusta č. 586, 053 42 Krompachy
2.Výroba a spracovanie kovov
2.5. b) Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin,
neželezných kovov, vrátane pretavovaných produktov
(rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia
väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň
pre všetky ostatné kovy.
projektovanou ročnou kapacitou výroby 30 000 t medených
anód a 50 000 t valcovaného medeného drôtu priemeru 8
mm. Realizáciou modernej anódovej pece typu MAERZ sa
zabezpečilo zvýšenie výroby medených anód na 130 000
t.rok-1.
- menovitý 7 920 hodín
Nepretržitá prevádzka
Priemyselný areál Kovohuty, a.s., ul. 29 augusta 586, 053 42
Krompachy, okres Spišská Nová Ves, kat. územie
Krompachy
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2.9

Parcelné čísla a
druh stavebného
pozemku

Prevádzka KOVOHUTY, a.s. Krompachy je umiestnená na
pozemkoch parc. č. 1696/1 až 1696/3, 1697, 1698, 1700/1,
1700/2, 1701, 1702/1 až 1702/11, 1706, 1710/1 až 1710/5,
1711/2, 1713/1 až 1713/4, 1714/1 až 1714/3, 1715/1, 1715/3
až
1715/80, 1888/4, 3086, 3568, 3569, 3570, 3571 v
katastrálnom území Krompachy, ktoré sú podľa výpisu
z katastra nehnuteľností LV č. 1932 vo vlastníctve
prevádzkovateľa.
- Stavba „Čistiareň odpadových vôd Kovohuty, a.s. ,
Krompachy“ bude umiestnená na parcelách registra „C“ –
LV 1932 , vlastník Kovohuty , a.s. , Krompachy, pokiaľ nie
je nižšie uvedený iný LV :
objekt ČS 1
Parcela č.
1715/1
výtlak z ČS 1
Parcela č.
1715/1
1715/70
objekt ČS 2
Parcela č.

1715/37

výtlak z ČS 2
Parcela č.
1715/37
1715/70
1715/91
1715/70
ČOV
Parcela č.
1715/70
odtok z ČOV
Parcela č.
1715/70
1715/1
1715/24 – jestv. Parshallov žľab č.1
Parcela č.
1717
– v reg.“C“ nezaložená, reg „E“
92523/1 LV 2643 – VSE Holding, a.s. - cesta, Hornádska ul.
–
nachádza
sa
tu
jestvujúce
potrubie,
je
zriadené VB, potrubie bude zrekonštruované, nahradené
novým potrubím vyčistenej vody z ČOV
Parcela č.1717 – v reg.“C“ nezaložená, reg „E“ 90650/1 LV
512 – Slovenská republika, zelený pás, – nachádza sa tu
jestvujúce potrubie, je zriadené VB, potrubie bude
zrekonštruované, nahradené novým potrubím vyčistenej
vody z ČOV
Odtok z ČOV, Výustný objekt
Parcela č.
3080– reg.“C“,LV 512 – Slovenská republika,
breh Hornádu – nachádza sa tu jestvujúce vyradené potrubie
a jestvujúci vyradený výustný objekt, je zriadené VB,
potrubie bude zrekonštruované, nahradené novým potrubím
vyčistenej vody z ČOV, nový výustný objekt na mieste
jestvujúceho VO
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NN prípojky
Parcela č. 1715/42 – jestvujúca trafostanica a rozvodňa,
nové rozvádzače v objekte a body napojenia NN prípojok
(odberné miesta)
Parcela č. 1715/70
Parcela č. 1715/91
Parcela č. 1715/37 - objekt ČS 2
3. Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia
3.1

Názov prevádzky
podľa platného
integrovaného
povolenia

Kovohuty, a.s., Krompachy
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3.2

Číslo platného
integrovaného
povolenia

I n t e g r o v a n é p o v o l e n i e pre predmetnú prevádzku
bolo vydané SIŽP, IŽP Košice rozhodnutím č. 85/16-OIPK/2006Mi/570730105 zo dňa 31.03.2006 (právoplatnosť 03.05.2006),
zmenené IŽP Košice rozhodnutiami :
- č. 3326-8473/2007/Mil/570730105/Z1 zo dňa 28.02.2007
(právoplatnosť 12.04.2007),
- č. 6164-40920/2007/Mil/570730105/Z2 zo dňa 28.12.2007
(právoplatnosť 28.01.2008),
- č. 540-15426/2008/Mil/ 570730105/ Z4 zo dňa 09.05.2008
(právoplatnosť 06.06.2008),
- č. 1014-22245/2008/Mil/570730105/Z3 zo dňa 05.09.2008
(právoplatnosť 02.10.2008),
- č. 7053-34284/2008/Mil/570730105/Z5 zo dňa 24.11.2008
(právoplatnosť 23.12.2008),
- č. 7245-37828/2009/Haj,Wit/570730105/Z6 zo dňa 25.11.2009
(právoplatnosť 17.12.2009),
- č. 7699-28268/2009/Wit/570730105/Z7 zo dňa 08.09.2009
(právoplatnosť 08.10.2009),
- č. 8302-6889/2009/Kov,Mer/570730105/Z8 zo dňa 24.11.2009
(právoplatnosť 17.12.2009),
- č. 4396-8844/57/2010/Haj/ 570730105/Z10 zo dňa 26.03.2010
(právoplatnosť 16.04.2010),
- č.5377-22516/2010/Mil/570730105/Z11 zo dňa 31.08.2010
(právoplatnosť 21.09.2010),
- č. 8556-36153/2010/Wit,Mil/570730105/Z12 zo dňa 06.12.2010
(právoplatnosť 11.01.2011),
- č. 8234-32140/2010/Kov,Mer/570730105/Z13 zo dňa
03.11.2010 (právoplatnosť 30.11.2010),
- č. 930-1255/2012/Wit/ 570730105/Z14 zo dňa 02.02.2012
(právoplatnosť 27.02.2012),
- č. 9578-11634/2012/Wit,Hut/570730105/Z15 zo dňa
14.05.2012 (právoplatnosť 07.06.2012),
- č. 6585-25349/2012/Haj/570730105/Z16 zo dňa 17.09.2012
(právoplatnosť 05.10.2012),
- č. 8526-1044/2013/Wit,Pal/570730105/Z17 zo dňa 15.01.2013
(právoplatnosť 21.02.2013),
- č. 3431-17123/2013/Mer/570730105/Z18 zo dňa 28.06.2013
(právoplatnosť 25.07.2013),
- č. 6613-33833/2013/Wit/570730105/ZK19 zo dňa 13.12.2013
(právoplatnosť 15.01.2014),
- č. 656-4600/2014/Wit,Jen/570730105/ZK20 zo dňa
10.03.2014, (právoplatnosť 04.04.2014),
- č. 3528-14730/2014/Val/570730105/Z21 zo dňa 19.05.2014
(právoplatnosť 18.06.2014),
- č. 3916-17328/2014/Wit/570730105/ZK22 zo dňa 12.06.2014
(právoplatnosť 10.07.2014),
- č.1349-5586/2016/Mil/570730105/Z23 zo dňa 06.05.2016,
právoplatné 03.06.2016,
- č. 1274-16660/2017/Ber/570730105/Z24 zo dňa 19.06.2017,
právoplatné 14.07.2017,
- č. 3266-9145/2018/Wit/570730105/SkP-Z25 zo dňa
21.03.2018,
- č. 484-10449/2018/Ber/570730105/Z26 zo dňa 28.03.2018,
právoplatné 27.04.2018,
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- č. 6382-34432/2018/Ber/570730105/Z27 zo dňa 10.10.2018,
právoplatné 06.11.2018
- č. 1342-2598/2019/Ber/570730105/Z28 zo dňa 23.01.2019,
právoplatné 19.02.2019,
(ďalej len ,,integrované povolenie“).
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Nie

Zdôvodnenie
žiadosti
o zmenu
integrovaného
povolenia
Dátum
začatia
a predpokladaného
ukončenia činnosti
prevádzky a stavby

Príprava realizácie stavby :
„Čistiareň odpadových vôd Kovohuty, a.s. , Krompachy“

Prevádzkovaná
kapacita
a prevádzkovaná doba
(hod.)
Zoznam
vykonávaných
činností podľa zák. č.
79/2015 Z.z.
Kategorizácie zdrojov
znečisťovania
ovzdušia podľa
vyhlášky MŽP SR č.
410/2012 Z.z.

- Bez zmeny

Trieda skládky
odpadov

X

Áno

Hodnotenie vplyvov
na životné prostredie
zmenou zariadenia

Práve prebieha

Príloha č.

Termíny realizácie stavby - predpoklad:
06/2020 – 12/2020
Stavba si bude vyžadovať skúšobnú prevádzku

- Bez zmeny
- bez zmeny
2. Výroba a spracovanie kovov
2.8.1 Tavenie neželezných kovov vrátane zlievania zliatin,
pretavovania a rafinácie kovového šrotu s projektovanou taviacou
kapacitou
b) pre ostatné neželezné kovy > 20 t/d
Nevzťahuje sa

B. Typ žiadosti
Zoznam súhlasov a povolení o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada :
- stavebné konanie o povolení zmeny stavby: „Čistiareň odpadových vôd Kovohuty, a.s.,
Krompachy“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ - zmena termínu jej
dokončenia do 31.12.2020.
-

Ostatné bez zmeny




údaje o spracovateľovi žiadosti (ak je iný ako žiadateľ): nie je iný ako žiadateľ
zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich
s danou prevádzkou: neprebiehajú žiadne konania

O zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ žiada z dôvodu prípravy realizácie
stavby „Čistiareň odpadových vôd Kovohuty, a.s. , Krompachy“
Stavebník : KOVOHUTY, a.s. Krompachy
7

Sídlo : ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy
Názov stavby : „Čistiareň odpadových vôd Kovohuty, a.s. , Krompachy“
Druh a účel stavby, jednoduchý popis stavby – bez zmeny
Územné rozhodnutie: Mesto Krompachy nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia, čo
oznámilo listom č.15339/2019/Čá zo dňa 13.08.2019 (v prílohe).
Umiestnenie stavby – bez zmeny
- Stavba „Čistiareň odpadových vôd Kovohuty, a.s. , Krompachy“ bude umiestnená na
parcelách registra „C“ – LV 1932 , vlastník Kovohuty , a.s. , Krompachy, pokiaľ nie je nižšie
uvedený iný LV :
objekt ČS 1
Parcela č.
1715/1
výtlak z ČS 1
Parcela č.
1715/1
1715/70
objekt ČS 2
Parcela č.

1715/37

výtlak z ČS 2
Parcela č.
1715/37
1715/70
1715/91
1715/70
ČOV
Parcela č.
1715/70
odtok z ČOV
Parcela č.
1715/70
1715/1
1715/24 – jestv. Parshallov žľab č.1
Parcela č. 1717 – v reg.“C“ nezaložená, reg „E“ 92523/1 LV 2643 – VSE Holding, a.s. cesta, Hornádska ul. – nachádza sa tu jestvujúce potrubie, je zriadené VB, potrubie bude
zrekonštruované, nahradené novým potrubím vyčistenej vody z ČOV
Parcela č.1717 – v reg.“C“ nezaložená, reg „E“ 90650/1 LV 512 – Slovenská republika, zelený
pás, – nachádza sa tu jestvujúce potrubie, je zriadené VB, potrubie bude zrekonštruované,
nahradené novým potrubím vyčistenej vody z ČOV
Odtok z ČOV, Výustný objekt
Parcela č.
3080– reg.“C“, LV 512 – Slovenská republika, breh Hornádu – nachádza sa tu
jestvujúce vyradené potrubie a jestvujúci vyradený výustný objekt, je zriadené VB, potrubie
bude zrekonštruované, nahradené novým potrubím vyčistenej vody z ČOV, nový výustný
objekt na mieste jestvujúceho VO
NN prípojky
Parcela č. 1715/42 – jestvujúca trafostanica a rozvodňa, nové rozvádzače v objekte a body
napojenia NN prípojok (odberné miesta)
Parcela č. 1715/70
Parcela č. 1715/91
Parcela č. 1715/37 - objekt ČS 2
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Právo stavebníka k stavebnému pozemku – bez zmeny
- k pozemkom, na ktorých budú realizované objekty ČOV (nové) má stavebník vlastnícke
právo – doklad : LV č.1932, k.ú. Krompachy (v prílohe)
- pozemky, na ktorých je zriadené vecné bremeno a na ktorých bude realizovaná rekonštrukcia
uloženého potrubia sú vo vlastníctve :
- parcela reg. E parc. č. 92523/1, zapísaná na LV 2643 – vlastník Východoslovenská
energetika Holding a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
- parcela reg. E parc.č. 90650/1 – vodná plocha zapísaná na LV 512 – vlastník Slovenská
republika, správca Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 965 55
Banská Štiavnica, (OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice)
- parcela reg. C parc.č.3080 (vodný tok) LV 512 - vlastník Slovenská republika, správca
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 965 55 Banská Štiavnica,
(OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice)
Susedné pozemky a stavby sú vo vlastníctve :
- Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
- vlastník Slovenská republika, správca Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné
námestie 8, 965 55 Banská Štiavnica, (OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice)
- Mesto Krompachy, Námestie slobody č.1, 053 42 Krompachy (miestna komunikácia)
Spôsob uskutočnenia stavby : dodávateľsky
Dodávateľ bude určený vo výberom konaní – bez zmeny
Projektant (v súlade s ustanovením § 46 stavebného zákona)- meno a presná adresa :
 Generálny projektant:
AQUAFLOT spol. s r. o., Sikárska 8, 949 05 Nitra
 koordinátor projektu stavby, TG, stavba , statika, eli , líniové rozvody :
Ing. Robert Ivanič – autorizovaný stavebný inžinier
pod registračným číslom 3615*A*2-2,3 v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia
Vodohospodárske stavby, Líniové vedenia a rozvody.
 ELI riadiace rozvody, silnoprúd, slaboprúd :
Ing. Pavel Slančo – autorizovaný stavebný inžinier
pod registračným číslom 2764*SP*I4 v kategórii Inžinier pre technické, technologické
a energetické vybavenie stavieb.
 vzduchotechnika:
Ing. Karol Baník – autorizovaný stavebný inžinier
pod registračným číslom 2609*Z*5-2,6 v kategórii Technické, technologické a energetické
vybavenie stavieb, s rozsahom oprávnenia Vykurovacie a klimatizačné zariadenia, Výrobné
technologické zariadenia.
 ELI silnoprúd , rozvody eli technologické , netechnologické :
Ing. Peter Jacko – autorizovaný stavebný inžinier
9

pod registračným číslom 1551*A*4-21,22 v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom
oprávnenia Projektovanie inžinierskych stavieb – Cesty a letiská, Železnice a dráhy.
Ing. Peter Jacko – autorizovaný stavebný inžinier
pod registračným číslom 1551*A*5-3 v kategórii Technické, technologické a energetické
vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotechnické zariadenia.
Ing. Peter Jacko – autorizovaný stavebný inžinier
pod registračným číslom 1551*A*2-3 v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia
Líniové vedenie a rozvody.
 statika:
Ing. Viktor Bauer – autorizovaný stavebný inžinier
pod registračným číslom 6067*I3*410 v kategórii Inžinier pre statiku stavieb.
 stavebné objekty - budovy
Ing. Ladislav Komjáthy – autorizovaný stavebný inžinier
pod registračným číslom 5022*SP*I1 v kategórii Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb.
 dopravné značenie, doprava:
Ing. Pavel Titl – autorizovaný stavebný inžinier
pod registračným číslom 1736*A*2-1 v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia
Dopravné stavby.
 zodpovedný projektant časť požiarna ochrana:
Ing. Alojz Molek – špecialista požiarnej ochrany
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 38/2015 zo dňa 21.4.2015.
a) zoznam a popis surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke
používajú alebo vyrábajú, určenie hlavnej činnosti a kategóriu priemyselných činností,
pokiaľ je uvedená v prílohe č.1 – bez zmeny
b) zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzky a údaje o predpokladaných množstvách a
druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia pre všetky znečisťujúce látky
uvedené v prílohe č. 3 spolu s opisom významných účinkov emisií na životné prostredie a
na zdravie ľudí – bez zmeny
c) opis miesta prevádzky a charakteristiku stavu životného prostredia v tomto mieste
- bez zmeny
d) opis a charakteristiku používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na
predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií – bez zmeny
e) opis a charakteristiku používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie
vzniku odpadov, ktoré vznikajú v prevádzke, a k úprave odpadov s cieľom ich opätovného
použitia, recyklácie a zhodnotenia odpadov vznikajúcich v prevádzke – bez zmeny
f) opis a charakteristiku používaných alebo pripravovaných opatrení a technických
zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia vrátane
monitorovania pôdy a podzemných vôd – bez zmeny
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g) porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšou dostupnou technikou – bez zmeny
h) opis a charakteristiku ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, opatrení na
hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich
prípadných následkov podľa § 21 ods. 2 – bez zmeny
i) 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 miesta prevádzkovania prevádzky do uspokojivého stavu - bez
zmeny
j) posúdenie podmienok na ukladanie oxidu a jeho vtláčanie uhličitého do geologického
prostredia na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu,31) ak ide o
prevádzku spaľovacieho zariadenia s menovitým elektrickým výkonom 300 MW a
vyšším, a to najmä, či
- v danom prípade nie je relevantné
k) opis hlavných alternatív k navrhovanej technológii, technike a opis opatrení, ktoré
prevádzkovateľ preskúmal,
- nie je navrhované alternatívne riešenie
l) stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách a) až m) a odseku 2 písm.
a) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely ich zverejnenia,
Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia :
Spoločnosť KOVOHUTY, a.s. Krompachy po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o zmene IP, ktorého súčasťou je aj povolenie stavby ,,Čistiareň odpadových vôd Kovohuty,
a.s., Krompachy“ začala realizovať kroky nevyhnutné k zabezpečeniu realizácie predmetnej
stavby to najmä zabezpečenie technologického vybavenia čistiarne odpadových vôd, ktorého
obstaranie je časovo najnáročnejší proces. Predmetná technológia bola od dodávateľa
objednaná dňa 23.01.2020 a to podpisom zmluvy o dielo.
Následne všetky aktivity spoločnosti Kovohuty, a.s. Krompachy boli smerované na
vypracovanie realizačného projektu vrátane výkazu výmer a to najmä za účelom výberu
dodávateľa realizátora stavebných objektov a prevádzkových súborov nevyhnutných
k inštalácii technológie ČOV.
Dňa 27.02.2020 predstavenstvo spoločnosti Kovohuty, a.s., na základe požiadavky
materskej spoločnosti Montanwerke Brixlegg nachádzajúcej sa v regióne Tirolsko, začalo
preventívne prijímať opatrenia z dôvodu šírenia sa ochorenia COVID-19. Medzi základné
opatrenia bolo zastavenie pracovných ciest zo Slovenska do Rakúska, Švajčiarska a Talianska,
používanie ochranných respirátorov podľa druhu vykonávanej práce, obmedzenie
zhromažďovania sa zamestnancov na pracovisku, napr. zrušenie pravidelných porád, zrušenie
spoločných obedov a pod.
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Vývoj situácie v rámci Slovenskej republiky, najmä však vyhlásenie tzv. núdzového
stavu štátu, znamená pre prevádzku Kovohuty, a.s. výrazné obmedzenie najmä z dôvodu
zabezpečenia udržania kontinuity prevádzky.
V rámci tohto režimu zabezpečujeme kontinuitu prevádzky v kontexte aplikovaných
prísnych hygienických a protiepidemiologických opatrení. Jedným z týchto opatrení je
obmedzenie vstupu zamestnancov externých firiem.
Na základe týchto opatrení sme výrazne limitovaní s prípravou a realizáciou projektov
a to najmä realizáciou stavebných činností pre stavbu ,,Čistiareň odpadových vôd Kovohuty,
a.s., Krompachy“, resp. vedenie spoločnosti Kovohuty, a.s. nevie zabezpečiť splnenie realizácie
stavby ,,Čistiareň odpadových vôd Kovohuty, a.s., Krompachy“ do určeného termínu 05/2020.
Na základe uvedených objektívnych skutočností a mimoriadnych okolností spoločnosť
Kovohuty, a.s. žiada o predĺženie termínu dokončenia stavby do 31.12.2020.
Ostatné údaje ostávajú bez zmien.
Zoznam súhlasov a povolení o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada
- stavebné konanie o povolení zmeny stavby: „Čistiareň odpadových vôd Kovohuty, a.s.,
Krompachy“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ - zmena termínu jej
dokončenia do 31.12.2020.
Účastníci konania :
P.
č.
1.
2.

Zoznam účastníkov konania

6.
7.

KOVOHUTY, a.s., ul. 29.augusta 586, 053 42 Krompachy
Mesto Krompachy, zastúpené primátorkou mesta, Námestie slobody č. 1, 053 42
Krompachy
Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 965 55 Banská
Štiavnica, (OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice)
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89
Poprad
AQUAFLOT spol. s r. o., Sikárska 8, 949 05 Nitra
Ing. Róbert Ivanič, HI-PRO, s.r.o.,Aquaflot, s.r.o., Kmeťova 13 , 040 01 Košice

8.

Ing. Pavel Slančo, Simart, Čordákova 33, 040 23 Košice

3.
4.
5.

9. Ing. Karol Baník, KNAP – klimatizácia, s.r.o., Janitorova 20 , 040 20 Košice-Barca
10. Ing. Peter Jacko, Privel s.r.o., Palkovičova 221/4, 040 01 Košice
11. Ing. Viktor Bauer, Bauer-projekčná kancelária, Bencúrova 12, 040 01 Košice
12. Ing. Ladislav Komjáthy, ODYSEA-PROJEKT s.r.o., Popradská 1443/58
040 11 Košice
13. Ing. Alojz Molek, Laborecká 24, 052 01 Spišská Nová Ves
14. Ing. Pavel Titl, PT Inžiniering, s.r.o., Tr. KVP 3111/1C, 040 23 Košice-Sídlisko
KVP
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r) označenie stavebníka, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ.
- v danom prípade nie je relevantné

Prehlásenie
Týmto prehlasujeme, že sme vypracovali žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.
Potvrdzujeme, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.
Podpísaný:
Ing. Viliam Carach, PhD., člen predstavenstva

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

Krompachy, 11.05.2020

Pečiatka alebo pečať podniku:
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