Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

ZVEREJNENIE
údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o IPKZ“)

a
V Ý ZVA

 dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
 dotknutej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
 verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.
1.

Žiadosť o zmenu povolenia:
1.1.
Žiadosť zo dňa: 17. 12. 2020
1.2.
Doručená na správny orgán: SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava –
Stále pracovisko Nitra
1.3.
Doručená dňa: 17. 12. 2020
1.4.
Evidovaná pod číslom: 43741/2020/Jur
1.5.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho
orgánu www.sizp.sk: 15. 06. 2021
1.6.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho
orgánu/obce:

...............................
Dátum zverejnenia
pečiatka a podpis

1.7.

Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli
správneho orgánu/obce:

...............................................
Dátum ukončenia zverejnenia
pečiatka a podpis

2.

Prevádzkovateľ:
2.1.
Názov: VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s.
2.2.
Adresa: Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy
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2.3.

IČO: 36 801 089

3.

Prevádzka:
3.1.
Názov: Výroba medených káblov
3.2.
Adresa: Športová 348, 946 21 Veľké Kosihy
3.3.
Katastrálne územie: Veľké Kosihy
3.4.
Parcelné čísla: 1370/106, 1370/107, 1370/127, 1370/129, 1370/131, 1370/132
registra “C”. Existujúce stavby sú umiestnené na parcelách 1370/76, 1370/77,
1370/78, 1370/79, 1370/85, 1370/88, 1370/89, 1370/90, z toho výrobné haly
na parcelách 1370/88, 1370/89 registra “C”.
3.5.
Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:
6.7. Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických
rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná
úpravu, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo
impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg
za hodinu alebo 200 t za rok.

4.

Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:
4.1.
Číslo: doposiaľ nebolo vydané
4.2.
Zo dňa: 4.3.
Právoplatné dňa: -

5.

Informácie pre verejnosť:
5.1.
Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie
prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania
verejnosťou je potrebné zaslať na: adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa možností
na elektronickú adresu martin.jursa@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk
5.2.
Podľa ustanovenia § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné
prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania
prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu
konania verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j.
do 15. 07. 2021.

6.

Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy
a výpisy):
6.1.
Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného
prostredia Bratislava – Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania
a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, po predchádzajúcom dohodnutí
termínu na mailovej adrese martin.jursa@sizp.sk alebo na telefónnom čísle
0949 006 525
6.2.
Mesto/Obec: Obec Veľké Kosihy v stanovených stránkových dňoch
6.3.
Webové sídlo: www.sizp.sk ; www.velkekosihy.sk

7.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:
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7.1.
Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
7.2.
Výsledok procesu: záverečné stanovisko
7.3.
Číslo: 572/2019-1.7./ak
7.4.
Zo dňa: 01. 02. 2019
7.5.
Právoplatné dňa: 28. 02. 2020
7.6.
Webové sídlo:
https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/286999?uid=fdcade0dcb84d1495fc9dccf163775fae4
0458c7

8.
Súčasťou konania je:
8.1. 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“
8.2. 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
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8.3. 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
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“
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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
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).

8.4. schválenie východiskovej správy pre prevádzku podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ, ktorú
vypracovala v decembri 2020 spoločnosť ARPenviro, s.r.o., Padáň.
9. Zoznam dotknutých orgánov:
9.1. Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie
Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno
– štátna správa ochrany ovzdušia
9.2. – štátna vodná správa
9.3. – štátna správa v odpadovom hospodárstve
9.4. – štátna správa závažných priemyselných havárií
9.5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16,
945 01 Komárno
9.6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra
9.7. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9.8. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
9.9. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
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9.10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
9.11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9.12. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 917 02 Trnava
9.13. Obec Veľké Kosihy, Stavebný úrad, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy
9.
Ústne pojednávanie:
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.
Stručné zhrnutie údajov
prevádzkovateľom:

a informácii

o obsahu

podanej

žiadosti

poskytnuté

Výroba je zameraná na mechanické tvarovanie a povrchovú úpravu medených vodičov.
Alternatívne môžu byť na jednotlivých výrobných zariadeniach mechanicky tvarované
a povrchovo upravované aj hliníkové káble. Na povrchovú úpravu navíjaných drôtov sa
používa živica rôznych modifikácií s obsahom organických rozpúšťadiel nad 50% (až do 90
%).
Celý technologický postup pri výrobe drôtov sa dá rozdeliť do nasledovných etáp:
- Ťahanie za studena
- Urovnávanie - extrúdovanie
- Navíjanie
- Lakovanie
Výrobná kapacita za rok pri nepretržitej prevádzke:
- Medené drôty:
34 000 t/rok
- Hliníkové drôty:
5 000 t/rok
V zmysle prílohy č. 1 k zákonu NR SR č.262/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 39/2013 Z. z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony je vykonávaná činnosť zaradená medzi:
6. Ostatné činnosti
6.7. Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel,
najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úpravu, lepenie, lakovanie,
čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického
rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo 200 t za rok
Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada:
Zákon NR SR č. 39/2013 Z. z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
§ 3 ods. 3 písm. a) – v oblasti ochrany ovzdušia konanie o:
-

bod č. 1 zákona o IPKZ – súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavby veľkých
zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien – zmena stavby veľkého zdroja
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-

znečisťovania ovzdušia (ide o rozšírenie kapacity výroby medených vodičov
v rámci projektov pre dodatočné stavebné povolenie a stavebné povolenia
pre nové objekty);
bod č. 4 zákona o IPKZ – súhlas na vydanie a zmeny súboru technickoprevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení;
bod č. 10 zákona o IPKZ – určenie emisných limitov a technických požiadaviek a
podmienok prevádzkovania;
bod č. 12 zákona o IPKZ – určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej
evidencie veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia;

§ 3 ods. 3 písm. b) – v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie:
- bod č. 4 zákona o IPKZ – súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb
a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrrebné povolenie tohto zákona, ktoré
však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd;
- bod č. 8 zákona o IPKZ – vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných
pomerov; toto vyjadrenie sa nevyžaduje, ak bolo vydané v územnom konaní;
§ 3 ods. 3 písm. c) – v oblasti odpadov konanie o:
§ 3 ods. 3 písm. f) – v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov na:
§ 3 ods. 4 – ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60
až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len
„inšpekcia“) má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa
§ 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania
a vyvlastnenia;
§ 8 ods. 3 – schválenie Východiskovej správy
Na elimináciu znečisťujúcich látok vznikajúcich v priebehu prevádzky sú použité nasledovné
odlučovacie zariadenia:
- Výroba medených a hliníkových drôtov – Výduch V1 až V44 – všetky výduchy sú
vybavené platinovým katalyzátorom s účinnosťou 99%.
Ostatné odpadové plyny zo spaľovania ZPN - plynovej kotolne (2 ks) a infražiariče (26 ks) sú
do vonkajšieho ovzdušia vypúšťané bez odlučovacích zariadení výduchmi nad úroveň strechy
(V45 a V46).
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