SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
040 53 Košice, Rumanova 14

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
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“)
a
VÝZVA
 zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
 zainteresovanej 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: 03.12.2015
1.2.
Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia,
Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania
a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice
1.3.Doručená dňa: 09.12.2015, doplnená dňa 17.06.2016
1.4.Evidovaná pod číslom: 37261/2015/Pal,Wit
1.5.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho
orgánu www.sizp.sk: 12.07.2016
1.6.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho
orgánu/obce:

12.07.2016
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

IČO: 00156906  Tel.: 055/63 333 14  Fax: 055/63 248 92

2.

Prevádzkovateľ:
2.1.
Názov: Chemko, a.s. Slovakia
2.2.
Adresa: Pribinova 25, 811 09 Bratislava
2.3.
IČO: 36 210 625
Stavebník:
2.4.
Názov: ENERGOCHEMICA TRADING a.s.
2.5.
Adresa: Pribinova 25, 811 09 Bratislava
2.6.
IČO: 46 798 072

3.

4.

Prevádzka:
3.1.
Názov: Výroba etanolu 2G
3.2.
Adresa: Priemyselná 720, 072 22 Strážske
3.3.
Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ:
4. Chemicky priemysel
4.1.b) Výroba organických chemikálii, ktorými sú organické zlúčeniny
obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny,
estery a zmesi esterov, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice.
Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:
4.1.Číslo: Nová prevádzka
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,
5.2.
Podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. 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.

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 Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14,
040 53 Košice (ďalej len „IŽP Košice“), v pracovných dňoch v čase od 9:00
hod. do 14:00 hod.

Strana 2 z 4

Mesto/Obec: na Mestskom úrade Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300,
072 22 Strážske, na Obecnom úrade Pusté Čemerné, Pusté Čemerné 4, 072 22
Strážske
6.3.Webové sídlo: www.sizp.sk, www.strazske.sk, www.pustecemerne.sk
6.2.

7.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:
Pre navrhovanú činnosť bolo vedené povinné hodnotenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ preložil záverečné stanovisko vydané MŽP SR pod číslom 2637/20153.4/bj zo dňa 10.06.2015, ktorým bolo rozhodnuté, že predmetná činnosť môže byť
vykonávaná za dodržania určených podmienok.

8.

Súčasťou konania je:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania
ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 o IPKZ,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 o IPKZ,
- určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov
znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona č. 39/2013 o IPKZ,
b) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie:
- povolenie na uskutočnenie vodných stavieb „SO 301 Pitná voda“, „SO 302 Požiarna
voda“, „SO 303 Procesné vody“, „SO 401 Dažďová kanalizácia“, „SO 402 Splašková
kanalizácia“ a „SO 403 Technologická kanalizácia“ podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- vydanie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu
ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov:
- na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 3 ods. 3
písm. f) bod 3 zákona č. 39/2013 o IPKZ,
d) v oblasti stavebného konania
- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- vydanie stavebného povolenia na stavbu „Výroba etanolu 2G“ podľa § 3 ods. 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

9.

Zoznam dotknutých orgánov:
9.1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie
Slobody 1, 071 01 Michalovce
9.2. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie Košice,
Komenského 52, 040 01 Košice
9.3. Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Komenského 52, 040 01 Košice
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9.4. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie Slobody 1, 071 01
Michalovce
9.5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Chalúpku 5, 071 01 Michalovce
9.6. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná Trieda 95, P.O.BOX A18, 040
48 Košice
9.7. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4,
040 01 Košice
10.

Ústne pojednávanie:
IŽP Košice podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona a § 21 zákona o správnom konaní
k prerokovaniu predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň 18.08.2016 (štvrtok) o 1000 hod. so stretnutím prizvaných o 945 hod.
na vrátnici spoločnosti Chemko, a.s. Slovakia, Priemyselná 720, 072 22 Strážske.

11.

Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté
prevádzkovateľom:
Stručné zhrnutie je uvedené v časti O žiadosti o vydanie integrovaného povolenia

Strana 4 z 4

