
 

 

 

SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava 
831 01 Bratislava , Jeséniova 17    

 

 

Č.j. 7348-31924/37/2017/Mem 

 

 

Z V E R E J N E N I E 
 

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 v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ‟) 

 

a 
 

V Ý Z V A 

 
- dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, 

- dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 

 
 

1.Žiadosť o zmenu povolenia: 

 

1.1. Žiadosť zo dňa:                        31.08.2017 

 

1.2. Doručená na správny orgán:    Slovenská inšpekcia životného prostredia  

                                                        Inšpektorát životného prostredia Bratislava  

                                                        odbor integrovaného povoľovania a kontroly  

                                                        Jeséniova 17, 831 01 Bratislava 

 

1.3. Doručená dňa:                           31.08.2017 

1.4. Evidovaná pod číslom:             27392/OIPK 

 

       1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgánu   

       www.sizp.sk:   

                                                               03.11.2017 

 

       1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho 

orgánu/mesta:                                                                      

 

 
                                                                                   ............................... 

                               Dátum zverejnenia 

                               pečiatka a podpis 

 

1.7. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli 

správneho orgánu/mesta: 

                                                                     

              

 
                                                                            ............................................... 

                                  Dátum ukončenia zverejnenia 

                                pečiatka a podpis 

http://www.sizp.sk/
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2. Prevádzkovateľ: 

 

       2.1. Názov:                           ZinkPower Malacky, s.r.o.,   

       2.2. Adresa:                          Továrenská ulica 17, 901 01 Malacky               

 2.3. IČO:                               31 392 326           

 

3. Prevádzka: 

 

3.1. Názov:                           „ZinkPower Malacky‟ 

3.2. Adresa:                           Továrenská ulica 17, 901 01 Malacky               

3.3. Variabilný symbol:         371680106 

                                   

3.4. Katastrálne územie:       Malacky     

 

     3.5. Parcelné čísla:                 3508/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere: 6 853 m2  

                                                         3508/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere: 3 308 m2  

                                                         3509/29 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere: 305 m2  

                                                         3508/3 – stavba – Zinkovňa  

 

3.5. Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ:  

 
                                             2. Výroba a spracovanie kovov 

                                                 2.3. Spracovanie železných kovov 

                                                 písm. c) nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so  

                                                 spracúvaným množstvom väčším ako 2t surovej ocele za hodinu. 

                                                    

                                                 2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou   

                                                 elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem   

                                                 používaných vaní väčší ako 30 m3. 

 

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení: 

 

4.1. Číslo:                             6345/OIPK-1845/06-Gd/371680106  

4.2. Zo dňa:                           28.11.2006 

4.3. Právoplatné dňa:            27.12.2006 

 

 

5. Informácie pre verejnosť: 

 

5.1. Písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky 

dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania je potrebné 

zaslať na adresu uvedenú v bode 1.2. tohto zverejnenia a podľa možností na elektronickú 

adresu: janka.memersheimerova@sizp.sk 

 

5.2. Podľa § 11 ods. 5 písm d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa dotknutej 

verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky dotknutej verejnosti 

a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania je: 30 dní od dátumu uvedeného 

v bode 1.5., t.j. do 03.11.2017 
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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, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len 

„Inšpekcia‟), Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 900 hod.  

do 1400 hod. 

 

6.2. Mesto: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, 

v stanovených stránkových dňoch. 

 

6.3. Webové sídlo www.sizp.sk, www.malacky.sk 

 

 

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: 

 

 

7.1. Príslušný orgán:                Ministerstvo životného prostredia SR, 

                                                 Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového  

                                                 hospodárstva, 

                                                 Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

7.2. Výsledok procesu:            Záverečné stanovisko MŽP SR k navrhovanej činnosti             

                                                 „Zinkovňa Malacky-Modifikácia procesu zinkovania  

                                                  pridaním pasivačného kúpeľa.‟ 

7.3. Číslo:                                 1826/2017-1.7/mv 

7.4. Zo dňa:                              23.06.2017 

7.5. Webové sídlo:                   www.enviroportal.sk/sk/eia 

 

 

8. Súčasťou konania je: 

 

8.1.  

Súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny technologických zariadení 

stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia; ak si schvaľované zmeny nevyžadujú 

kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas 

na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku 

a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 3 písm. a) 

bodu 3. zákona o IPKZ v platnom znení,  

 

  Určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,   

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu 10. zákona o IPKZ v platnom znení,  

 

   Schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ v platnom znení. 

 

9. Zoznam dotknutých orgánov: 
 

1. Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie - sekcia Odpadového hospodárstva, 

Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky 

2. Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie – Štátna vodná správa, Záhorácka 

2942/60A, 901 01 Malacky 

http://www.sizp.sk/
http://www.malacky.sk/
http://www.enviroportal.sk/sk/eia
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3. Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie - sekcia Ochrany ovzdušia, 

Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky 

4.  RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8, P.O.Box 26, 820 09 Bratislava 29  

5.  OR HaZZ v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky 

 

10. Ústne pojednávanie: 
 

10.1. Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v lehote 30 dní 

od dátumu uvedeného v bode 1.5., t.j. do 03.11.2017 alebo v predĺženej lehote. 

 

10.2. Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, 

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak tento 

zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ. 

 

11.Stručné zhrnutie údajov a  informácií o obsahu podanej žiadosti: 

 

 

      (pozn. je uvedené v samostatnej Prílohe č.1) 

 

 

 


