
Z v e r e j n e n i e 
 

podstatných  údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke 
podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 

životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ) 

 
      1. Žiadosť vo veci  vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Pozinkovacia linka“, 

ktorého súčasťou je dodatočne povolenie zmeny stavby „Nepretržitá zinkovacia linka 
mokrým zinkovaním“ pred jej dokončením na pozemkoch parcelné číslo 765/3, 765/6, 
765/11,765/12, 765/13, 765/14 v katastrálnom území Vyšná Slaná a na pozemkoch parcelné 
číslo 7101/37, 7101/38, 7101/42 a 7101/45 v katastrálnom území Dobšiná, prevádzkovateľovi 
a stavebníkovi KOVOZINK a.s., Cípová ul., 04925 Dobšiná doručená na správny orgán 
Slovenskú Inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát  životného prostredia Košice, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len  IŽP Košice) zaevidovaná pod č. 
25582/09 
zo dňa 03.08.2009,  VS: 571460109.   
 
2.  Prevádzkovateľ a adresa: KOVOZINK a.s., Cípová ul., 049 25 Dobšiná                                               
     IČO:     43806716   
     Okres:     Rožňava 
 
3.   Prevádzka: 
3.1  Názov prevádzky: Pozinkovacia linka 
3.2  Adresa prevádzky: Cípová ul., 049 25 Dobšiná                                               
3.3  Dátum predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky: - 
3.4 Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona č. 245/2003         
       Z. z. o IPKZ:    
       2.3. c) Prevádzky na spracovanie železných kovov – nanášanie ochranných z roztavených 

kovov so spracúvaním množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu. 
 
3.5  Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal: 
- Dňa 13.06.2008 pod č. SP 110/2008-02 vydala Obec Vyšná Slaná stavebné povolenie pre stavbu 

„Rozšírenie skladov hutného materiálu“, 
- Dňa 18.04.2008 pod č. 417/2008/S4-V-Kk vydal Úrad pre reguláciu železničnej dopravy 

stavebné povolenie pre SO 39 Predĺženie vlečky č. 11 a SO 38 Odstránenie časti koľajovej 
vlečky č. 12, 

- Dňa 30.05.2008 pod č. Dp 111/2008-02 a pod č. Dp 122/2008-02 vydala Obec Vyšná Slaná 
stavebné povolenia pre SO 031/1 Cesta a spevnené plochy, 

-  Dňa 29.05.2008 pod č. 2008/00602 vydal Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, orgán 
štátnej vodnej správy stavebné povolenie pre tieto stavebné objekty: 

        SO 024/1 Vonkajšie rozvody vody 
        SO 025/1 Kanalizácia dažďová 
        SO 026/1 Kanalizácia splašková 
 
3.6  Dátum a číslo vydania kolaudačného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal:  
       - 
3.7  Záber katastrálnych území, vrátane parcelných čísel:   
       - parcelné čísla 765/3, 765/6, 765/11,765/12, 765/13, 765/14 v katastrálnom území Vyšná Slaná 

a na pozemkoch parcelné čísla 7101/37, 7101/38, 7101/42 a 7101/45 v katastrálnom území 
Dobšiná 

3.8  Dátum  zverejnenie na úradnej tabuli inšpektorátu:   29.09.2009 
3.9  Posudzovanie vplyvu na životné prostredie: 

Povolenie predmetnej zmeny v činnosti  prevádzky si vyžadovalo  posudzovanie  vplyvu  na 
životné prostredie. 

 
 
 



3.10 Dotknuté orgány v konaní: 
1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rožňava, Špitálska 3 048 01 Rožňava 
2. SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 
3. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOH, Záhradnícka 13, 048 01 Rožňava    
4. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOPaK, Záhradnícka 13, 048 01 Rožňava    
5. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOO, Záhradnícka 13, 048 01 Rožňava    
6. Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOH, Záhradnícka 13, 048 01 Rožňava    
7. Obvodný lesný úrad, Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 
8. Krajský úrad v Košiciach, ŠVS, VVaK,  Komenského 52,  040 01 Košice 
 
3.11 Integrované povolenie  je  v  zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom  konaní  

rozhodnutím  v správnom  konaní. 
 
3.12   Stručné údaje o stavbe: 
 
Členenie stavby na prevádzkové súbory: 
SO 027/1  - Kanalizácia chemická 
SO 050 - Výrobná hala (zmena stavby pred dokončením – pôvodne: Sklad hutného materiálu) 
SO 050-1 Prístrešok stáčania kyselín 
SO 53.1 - Vonkajší STL rozvod plynu 
SO 53.4 – Vnútorný plynovod pre TG 
PS 01  - Pozinkovacia linka 
PS 02 - Dopravné a manipulačné zariadenia 
PS 03 - Pomocné prevádzky 
PS 04 - Kyselina – stáčanie, skladovanie, príprava 
PS 05 - Zemný plyn (rieši SO 53.1 a SO 53.4) 
PS 06 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu 
PS 07 - Náhradný zdroj elektrickej energie 
PS 08 - VN prípojka a trafostanica 
PS 09 - Čistička odpadových vôd 

 
     Do žiadosti je možno nazrieť s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje       
v kancelárii obecného úradu v kanc. č. ....., v dňoch: .................................,  v  čase od: 
.……….... do: ….......,alebo v kancelárii správneho orgánu Slovenskej inšpekcii životného 
prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, odboru integrovaného povoľovania a 
kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, na sekretariáte odboru IPK  č. dv. 5,   v pracovných 
dňoch: pondelok až piatok, v čase od 9,00 hod. do 14,00 hod. 
 



V ý z v a 

verejnosti a zúčastneným osobám 
                             podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole    
                 znečisťovania  životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov       
                                                 v znení neskorších predpisov 
 
           Osoby, ktoré  majú  právo byť zúčastnenou osobou  podľa  § 10 ods. 5  zákona                        
č. 245/2003 Z. z. o  integrovanej prevencii a  kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                       
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), môžu v prípade záujmu   podať  prihlášku  v  súlade s  § 12 ods. 2  
písm. d) a e) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na adresu správneho orgánu, ktorým                 
je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor 
integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53  Košice (ďalej  „IŽP Košice“). 
 
           Verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti vo veci vydania zmeny  integrovaného 
povolenia               pre prevádzku „Pozinkovacia linka“, ktorého súčasťou je dodatočné 
povolenie zmeny  stavby „Nepretržitá zinkovacia linka mokrým zinkovaním“ pred jej 
dokončením na pozemkoch parcelné čísla 765/3, 765/6, 765/11,765/12, 765/13, 765/14 
v katastrálnom území Vyšná Slaná a na pozemkoch parcelné čísla 7101/37, 7101/38, 7101/42 
a 7101/45 v katastrálnom území Dobšiná prevádzkovateľovi - stavebníkovi KOVOZINK 
a.s., Cípová ul., 04925 Dobšiná. 
    
 
           Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,   IŽP Košice, Rumanova 14,           
040 53 Košice, určuje lehotu na podanie prihlášok  a vyjadrenia  v  lehote   do  30  dní           
od vyvesenia   tejto  výzvy. 
 
Dátum vyvesenia výzvy :   ................................ 
Dátum zvesenia výzvy :     ................................  
Podpis :   
 
Vyjadrenie  doručte  na  adresu: 
Slovenská inšpekcia životného prostredia 
Inšpektorát životného prostredia  Košice 
Rumanova 14, 040 53  Košice 
 
prípadne  zašlite elektronickou poštou na adresu : 
e-mail: sizpipkke@sizp.sk 
 
 
     
 
 
                                            Mgr. Jozef  Gornaľ 
                                                                                            riaditeľ inšpektorátu 
 


