Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
doručuje sa podľa rozdeľovníka
Vaše číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje

V Nitre

-/17. 12. 2020

690-20591/2021/Jur/370590104/SP

RNDr. Jursa

15. 06. 2021

Vec
Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia verejnou
vyhláškou
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“)
ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona 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 § 32 ods. 1 písm. a) 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 špeciálny
stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného
vyhotovenia žiadosti zo dňa 17. 12. 2020 prevádzkovateľa VICENTE TORNS SLOVAKIA,
a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy, IČO: 36 801 089 (ďalej len „prevádzkovateľ“),
doručenej Inšpekcii dňa 17. 12. 2020 a naposledy doplnenej dňa 17. 05. 2021, podľa § 18
ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), podľa § 62 stavebného zákona a
v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ
upovedomuje,
že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci vydania integrovaného povolenia
pre prevádzku „Výroba medených káblov“ (ďalej len „prevádzka“).
Súčasťou žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku je aj vydanie
povolenia na uskutočnenie stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“, vydanie
dodatočného povolenia na uskutočnenie stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených
káblov – dodatočné stavebné povolenie“, ako aj vydanie príslušných vyjadrení a súhlasov
v súvislosti s realizáciou uvedených stavieb.
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Súčasťou konania je:
v oblasti ochrany ovzdušia
– podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) –
konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby
veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Rozšírenie
kapacity výroby medených káblov“ a stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených
káblov – dodatočné stavebné povolenie“
– podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona
o ovzduší – konanie o vydaní súhlasu
na Súbor technicko-prevádzkových
parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke stacionárneho
veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý vypracovala spoločnosťou ARPenviro
s.r.o., Padáň v máji 2021.
– podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 3 zákona
o IPKZ – konanie o určení emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok
prevádzkovania
– podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona
o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby
nového stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „Plynové infražiariče vo výrobnej
hale“ v súvislosti s realizáciou stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených
káblov“
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
– podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len “vodný zákon”) – konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavieb
„Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“ a „Rozšírenie kapacity výroby
medených káblov – dodatočné stavebné povolenie“, na ktoré nie je potrebné
povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd
a podzemných vôd
– podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 písm. a)
vodného zákona – konanie o vydanie vyjadrenia k zámeru stavieb
„Rozšírenie kapacity výroby medených káblov“ a „Rozšírenie kapacity výroby
medených káblov – dodatočné stavebné povolenie“ z hľadiska ochrany vodných
pomerov
v oblasti stavebného poriadku
– podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie
o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených
káblov“
v rozsahu stavebných objektov:
SO B1-1 Výrobná hala
SO B1-2 Miestnosť pre emulziu a olej
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SO B1-3 Centrálna distribúcia smaltu
SO B1-4 Dielňa a sklad údržby
SO B1-5 Laboratórium
SO B1-7 Komunikačná zóna pri aplikátoroch EW-V
SO 10 Sadové úpravy
prevádzkových súborov:
PJ-01.1 Prevádzková jednotka tvarovania drôtov Conform
PJ-01.2 Prevádzková jednotka tvarovania drôtov Conform
PJ-01.3 Prevádzková jednotka tvarovania drôtov Conform
PJ-01.4 Prevádzková jednotka ťahania drôtov Niehoff
PJ-01.5 Prevádzková jednotka ťahania drôtov Frigeco
PJ-01.6 Prevádzková jednotka ťahania drôtov Frigeco
PJ-01.7 Prevádzková jednotka ťahania drôtov Frigeco
PJ-01.8 Prevádzková jednotka ťahania drôtov Redex Line
PJ-01.9 Prevádzková jednotka obaľovania
PJ-01.10 Prevádzková jednotka stojánok nabíjania vysokozdvižných vozíkov
PS-02 Prevádzkový súbor emulzie pre tvarovanie drôtov
PS-03 Prevádzkový súbor emulzie dielne údržby 1
PS-04 Prevádzkový súbor centrálnej distribúcie smaltu
PS-05 Prevádzkový súbor skladu a dielne údržby 2
PS-06 Prevádzkový súbor laboratória
PS-07 Prevádzkový súbor skladu baliaceho materiálu
PS-08 Prevádzkový súbor odpadového hospodárstva - pôvodný
Umiestnenie stavby:
katastrálne územie:
na pozemkoch parc. č.:

účel stavby:
charakter stavby:
–

Veľké Kosihy
1370/74, 1370/75, 1370/94, 1370/130, 1370/80, 1370/82,
1370/83, 1370/35, 1370/84, 1370/129, 1370/91, 1370/81,
1370/88, 1370/106, 1370/107, 1370/127, 1370/129, 1370/131,
1370/132 (register „C“) – podľa LV č. 553
Budovy – Priemyselné budovy a sklady – Priemyselné
budovy
trvalá.

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona –
konanie o dodatočnom povolení stavby „Rozšírenie kapacity výroby medených
káblov – dodatočné stavebné povolenie“

v rozsahu stavebných objektov:
SO B1-A Výrobná hala
SO B1-6 Odvíjanie holého hliníkového vodiča
SO B1-8 Čistenie bubnov
prevádzkových súborov:
PJ-01.1 Prevádzková jednotka tvarovania drôtov Conform
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PJ-01.2 Prevádzková jednotka tvarovania drôtov Conform
PJ-01.3 Prevádzková jednotka tvarovania drôtov Conform
PJ-01.4 Prevádzková jednotka ťahania drôtov Niehoff
PJ-01.5 Prevádzková jednotka ťahania drôtov Frigeco
PJ-01.6 Prevádzková jednotka obaľovania
PJ-01.7 (Obsadené PJ v nasledujúcom rozšírení B1-A)
PJ-01.8 (Obsadené PJ v nasledujúcom rozšírení B1-A)
PJ-01.9 (Obsadené PJ v nasledujúcom rozšírení B1-A)
PJ-01.10 (Obsadené PJ v nasledujúcom rozšírení B1-A)
PJ-01.11 Prevádzková jednotka čistenia bubnov
PJ-01.12 Prevádzková jednotka odvíjania Al vodičov
Umiestnenie stavby:
katastrálne územie:
na pozemkoch parc. č.:
účel stavby:
charakter stavby:

Veľké Kosihy
1370/106, 1370/107, 1370/127, 1370/129,
1370/132 (register „C“) – podľa LV č. 553
budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselné
budovy
trvalá (SO B1-A, B1-8)
dočasná (SO B1-6).

– schválenie východiskovej správy pre prevádzku podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ, ktorú
vypracovala v decembri 2020 spoločnosť ARPenviro, s.r.o., Padáň.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa
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 vplyvov
na životné prostredie“) vydalo záverečné stanovisko č. 572/2019-1.7./ak zo dňa 01. 02. 2019
z posudzovania navrhovanej činnosti „Rozšírenie kapacity výroby medených vodičov“ podľa
zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Obec Veľké Kosihy ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. 77/2021/2 zo dňa
28. 04. 2021 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona
súhlas k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie kapacity výroby medených
vodičov – vybudovanie prístavieb k výrobnej hale B1 a B2“ špeciálnym stavebným úradom –
Inšpekciou. Zároveň Obec Veľké Kosihy listom č. 110/2021/2 zo dňa 11. 05. 2021 uviedla, že
upúšťa od územného konania o umiestnení uvedenej stavby, nakoľko sa jedná o stavby
umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb a nemenia vonkajšie pôdorysné
ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru. Obec Veľké Kosihy listom č. 77/2021/3 zo dňa
28. 04. 2021 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydala v uvedenom liste záväzné stanovisko s podmienkami
k predloženej projektovej dokumentácií uvedenej stavby.
Obec Veľké Kosihy ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. 76/2021/2 zo dňa
28. 04. 2021 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona
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súhlas k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie kapacity výroby medených
vodičov – dodatočné stavebné povolenie“ špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou.
Zároveň Obec Veľké Kosihy listom č. 110/2021/2 zo dňa 11. 05. 2021 uviedla, že upúšťa
od územného konania o umiestnení uvedenej stavby, nakoľko sa jedná o stavby umiestňované
v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb a nemenia vonkajšie pôdorysné ohraničenie
a výškové usporiadanie priestoru. Obec Veľké Kosihy listom č. 76/2021/3 zo dňa
28. 04. 2021 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydala v uvedenom liste záväzné stanovisko s podmienkami
k predloženej projektovej dokumentácií uvedenej stavby.
Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určuje 30 dňovú lehotu
na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia tohto
upovedomenia.
Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ Vám oznamujeme, že do žiadosti, spolu
s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii v pracovných
dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod alebo na Obecnom úrade vo Veľkých Kosihách.
Žiadosť je zverejnená aj na webovom sídle www.sizp.sk a www.velkekosihy.sk.
Inšpekcia na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu
predĺži podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ lehotu na vyjadrenie k žiadosti.
Inšpekcia nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61
ods. 1 stavebného zákona a v súlade s § 21 ods. 2 zákona o správnom konaní.
Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ obsahovať návrh
podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní.
Podľa § 12 ods. 5 zákona o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote Inšpekcia
neprihliada.
Vyjadrenie doručte na vyššie uvedenú adresu Inšpekcie a podľa možností aj
na elektronické adresy martin.jursa@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk.
Prílohy:
1. Stručné zhrnutie údajov uvedených v žiadosti sa doručí účastníkom konania (okrem
Vicente Torns Slovakia, a.s.) a dotknutým orgánom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ
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Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s., Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy
2. Obec Veľké Kosihy, Obecný úrad, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy
vyplývajúcich z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie:
3. Združenie domových samospráv, Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava - Petržalka
4. RNDr. Ľuboš Haltmar, Červeňákova 6, 841 01 Bratislava
5. Mgr. Peter Joniak, PhD., Jaskový rad 151, 831 01 Bratislava
projektantom:
6. Ing. Žigmund Bugár, Tichá 5, 932 01 Veľký Meder
7. Ing. Tibor Lengyel, Tichá 5, 932 01 Veľký Meder
8. Štefan Koczó, Tichá 5, 932 01 Veľký Meder
9. Ing. Peter Mancal, Kolónia č. 1, 929 01 Kútniky
10. Ing. Peter Kopecký, Búdkova cesta č. 3, 811 04 Bratislava
11. Ing. Ildikó Godány, Čalovská 929/18, 930 28 Okoč
12. Pavel Pszota, Ružová 177/9, 932 01 Veľký Meder
13. Ing. Vojtech Lelkes, Orechová č. 136/7, 930 02 Orechová Potôň
vlastníkom susedných pozemkov:
14. Benedik Gacsal, Veľké Kosihy č. 274, 946 21 Veľké Kosihy (parcela č. 1370/31 registra
„C“)
15. Ján Rácz, Veľké Kosihy č. 273, 946 21 Veľké Kosihy (parcela č. 1370/32 registra „C“)
16. Irma Ráczová, Veľké Kosihy č. 273, 946 21 Veľké Kosihy (parcela č. 1370/32 registra
„C“)
17. Ľudovít Farkas, Veľké Kosihy č. 272, 946 21 Veľké Kosihy (parcela č. 1370/33 registra
„C“)
18. Margita Farkasová, Veľké Kosihy č. 272, 946 21 Veľké Kosihy (parcela č. 1370/33
registra „C“)
19. František Bolcskey, Maďarsko (parcela č. 1370/34 registra „C“)
20. Štefan Molnár, Ostrava, Česká republika (parcela č. 1370/34 registra „C“)
21. Edita Bolcskeiová, Liptovský Mikuláš (parcela č. 1370/34 registra „C“)
22. Michal Nagy, Veľké Kosihy (parcela č. 1370/34 registra „C“)
23. Julianna Nagyová (parcela č. 1370/34 registra „C“)
24. František Nagy (parcela č. 1370/34 registra „C“)
25. Alexander Gacsal, Veľké Kosihy 271 (parcela č. 1370/34 registra „C“)
26. Zsolt Kovács, Veľké Kosihy č. 269, 946 21 Veľké Kosihy (parcela č. 1370/30 registra
„C“)
27. Endre Hamerlik, Veľké Kosihy č. 266, 946 21 Veľké Kosihy (parcely č. 1370/29,
1370/39 registra „C“)
28. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava (parcely č. 1370/29, 1370/39
registra „C“)
29. Lýdia Kovacsová, Športová 277, 946 21 Veľké Kosihy (parcela č. 1370/28 registra „C“)
30. Alexander Nagy, Veľké Kosihy č. 278, 946 21 Veľké Kosihy (parcela č. 1370/27 registra
„C)
31. Vincent Rácz, Veľké Kosihy č. 279, 946 21 Veľké Kosihy (parcela č. 1370/26 registra
„C“)
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32. Ružena Ráczová, Veľké Kosihy č. 279, 946 21 Veľké Kosihy (parcela č. 1370/26 registra
„C“)
33. Lajos Vendégh, Veľké Kosihy č. 332, 946 21 Veľké Kosihy (parcela č. 1370/67 registra
„C“)
34. Viktória Kurdiová, Športová 270, 946 21 Veľké Kosihy (parcela č. 1487/24 registra „C“)
35. Poľnohospodárske družstvo Veľké Kosihy, Hlavná, 946 21 Veľké Kosihy (parcela
č. 1504 registra „C“)
Dotknutým orgánom a organizáciám:
36. Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie
Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
– štátna správa ochrany ovzdušia
37. – štátna vodná správa
38. – štátna správa v odpadovom hospodárstve
39. – štátna správa závažných priemyselných havárií
40. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16,
945 01 Komárno
41. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra
42. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
43. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
44. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
45. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
46. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
47. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
48. Obec Veľké Kosihy, Stavebný úrad, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy
Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnená podľa § 11 ods. 5
písm. a) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 zákona o správnom konaní po dobu 15 dní na
úradnej tabuli, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom. 15. deň tejto lehoty je dňom
doručenia.
Príslušný obecný úrad zabezpečí zverejnenie tohto upovedomenia vyvesením na úradnej
tabuli obce po dobu 15 dní a po tomto termíne potvrdené zverejnenie zašle späť na Inšpekciu.

•

Obec Veľké Kosihy – úradná tabuľa

Vyvesené dňa ......................................

pečiatka a podpis

Zvesené dňa .....................................

pečiatka a podpis
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•

SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra – úradná tabuľa

Vyvesené dňa .......................................

pečiatka a podpis

Zvesené dňa .....................................

pečiatka a podpis
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