SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
012 05 Žilina , Legi onárska 5

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
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: 26.08.2015
1.2.
Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát
životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly,
Legionárska 5, 012 05 Žilina
1.3.
Doručená dňa: 02.09.2015
1.4.
Evidovaná pod číslom: 6754-25220/2015/OIPK
1.5.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho
orgánu www.sizp.sk: 08.09.2015
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
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2.

Prevádzkovateľ:
2.1.
Názov: Považský cukor, a.s.
2.2.
Adresa: Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá
2.3.
IČO: 35 716 266

3.

Prevádzka:
3.1.
Názov: Výroba cukru a kotolňa, Trenčianska Teplá
3.2.
Adresa: Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá
3.3.
Katastrálne územie: Trenčianska Teplá
3.4.
Parcelné číslo: KN-C 1537/10 k. ú. Trenčianska Teplá, ktoré je vo vlastníctve prevádzkovateľa Považský cukor, a.s.
3.5.
Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:
6.4.b)2. Prevádzky na úpravu a spracovanie na účely výroby potravín alebo krmív z
rastlinných surovín s výrobnou kapacitou väčšou ako 300 t hotových
výrobkov za deň (v priemere za štvrťrok)
1.1. Spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW

4.

Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:
4.1.
Číslo: 3863/770430104/972-Ma
4.2.
Zo dňa: 23.11.2005
4.3.
Právoplatné dňa: 12.01.2006

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 marta.martincekova@sizp.sk
5.2.

Podľa § 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 07.10.2015.

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 Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012
05 Žilina, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len
„Inšpekcia“)
6.2.
Obecný úrad Trenčianska Teplá stanovených stránkových dňoch.
6.3.
Webové sídlo sídle www.sizp.sk, www.trencianskatepla.sk

7.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:
7.1.
Príslušný orgán: nebolo posudzované
7.2.
Výsledok procesu: 7.3.
Číslo: 7.4.
Zo dňa: 7.5.
Právoplatné dňa: 7.6.
Webové sídlo: -
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8.

Súčasťou konania je:
8.1. v oblasti ochrany zdravia ľudí
8.1.1. - posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Zníženie murovaného
priemyselného komína“,
8.2. v oblasti stavebného zákona
8.2.1. - kolaudačné povolenie stavby „Zníženie murovaného priemyselného komína“

9.

Zoznam dotknutých orgánov:
9.1. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
ovzdušia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
9.2. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna odpadového
hospodárstva, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
9.3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
9.4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911
49 Trenčín
9.5. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
9.6. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

10.

Ústne pojednávanie:
Inšpekcia nariadi ústne pojednávanie po uplynutí lehoty na vyjadrenie v zmysle stavebného
zákona.

11.

Stručné zhrnutie údajov a informácii
prevádzkovateľom:

o obsahu podanej žiadosti poskytnuté

Údaje o kolaudovanej stavbe „Zníženie murovaného priemyselného komína“:
Stavebné povolenie na stavbu „Zníženie murovaného priemyselného komína“ vydala inšpekcia
rozhodnutím č. 461-5866/2015/Mar/770430104/Z20-SP7 zo dňa 02.03.2015.
Projekt „Zníženie murovaného priemyselného komína +80,0 m“ rieši zníženie jestvujúceho
komína na výškovú úroveň +60,0m nad upraveným terénom (ďalej len „UT“), rešpektujúc
prevádzkové parametre a z nich vyplývajúcu minimálnu výšku komína podľa Rozptylovej štúdie
spracovanej autorizovanou osobou (Doc. RNDr. Ferdinand Hesek, CSc), ktorá tvorí súčasť tohto
projektu v osobitnej časti.
Dôvodom zníženia predmetného komína boli havarijné nálezy revíznych správ a Expertízneho
posudku (spracovaný - Prof. Doc. Ing. Ján Brodniansky a Ing. Juraj Machalík z 20.8.2014).
Výška komína je 80,0 m, priemer v päte je 7,5m a svetlosť komína v hlave je 3,0 m. Driek
komína je realizovaný z komínových radiálok triedy P250, vnútorná strana muriva komínového
drieku je chránená do výšky +32,0 m nad UT vložkou z komínových radiálok triedy P600. Hrúbka
muriva drieku je v hlave 25cm a postupne sa zväčšuje smerom nadol po jednotlivých etážach
výšky 8 a 10 m. Hrúbka muriva vložky je 15 cm a 20 cm a taktiež sa zväčšuje smerom nadol,
pričom výška etáží vložky je 16 m. V úrovni +2,0 m nad UT je vo vnútri komína výsypníková
doska uložená na murive vložky hrúbky 30cm a na tejto doske je uložená výsypky so sklonom
45°.
Projekt pozostáva z nasledovných činností:
- prípravne práce a činnosti,
- zariadenie staveniska,
- búracie a demontážne práce,
- sanačné práce po znížení komína na úroveň +60,0 m na UT,
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- opatrenia po ukončení prác.
Sanačné práce po znížení komína pozostávajú z nasledovných činností:
- opravenie a reprofilovanie muriva po búracích prácach hlavy komína a osadenie novej oceľovej
hlavice z austenitickej ocele,
- osadenie novej oceľovej montovanej ochodze 2m pod úrovňou hlavy komína na základe návrhu
autorizovanej osoby v oblasti statika stavieb,
- osadenie novej bleskozvodnej sústavy,
- osadenie nového prechodového hlavového rebríka z austenitickej ocele,
- realizácia opravy a pasivácie existujúcej vložky a vnútorného drieku komína, alebo zmena jej
koncepcie jej nahradením novou oceľovou vložkou s prevetrávaným medzipriestorom,
- oprava muriva vonkajšieho nosného drieku (trhliny, styčné a ložné škáry),
- realizácia opravy existujúcej vložky v oblasti zaústení spalinovodov tak, aby boli aj dostatočne
plynotesné.
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