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Vcc: Ozn‘iiucnie o začatí koiwniu o zmene integrovaného p)VoIenia ire prevúdzku Slovfan.
Contract Tannery, spol. s r.o.“, vo veci povolcnia stavby lrestrešenie m.mipulačného
pricstoru oznámeme o upustcnÍ od niek[orýcli úkonov, termín na uplatnenic pripomicnok.

Prevúdzkovatcľ SlovTan, Contract Tanncry, spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovsky
Mikuláš. v zaslúpení REAL lnginicring, s.r.o., ul. I mája 697/26. 031 01 Liptovský Mikuh‘iš
prcdložil dňa 01.08.2014 na Slovenskú inšpekciu životného prostrcdia, inšpektorút životného
prostredia Zilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia“) žiadosť
o vydanie zmeny integrovaného povolenia č.1837/770060103/303-Ma zo dňa 296.2004 vo vcci
povolenia stavby .‚Pľestrešcnie manipulačného nriestoru“, v areáli spoločnosti SlovTan. Contract
‘Iannery. spol. s r.o., Priemyselná I, 031 01 liptovský Mikuláš. na pozemkoch parc. č. KN—(‘
5202/l. 5202/6 v kú. I ‚iptovský Mikuláš.

lnšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa 9 a 10 zákona NR SR č.525/2003
Z.z. o štátncj správe starostlivosti o životné prostredie, správny orgán v integrovanom povoľovaní
podFa 32 ods. I písm. a) zákona NR SR Č. 39/2013 Z.z. o integrovancj prevencii a kontrole
zneČist‘ovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (d‘alej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa 120 zákona č. 50/1 976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnorn poriadku v znení neskorších predpisov (ďalcj len
.‚stavebný zákon“), podľa 11 ods.3 zákona o IPKZ a v súladc s ustanovením I 8 ods.3 zákona
Č. 7 1/1967 Zb. o správnorn konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ..správny poriadok“)

oznamuje

začatie správneho konania vo veci zrneny integrovaného povolenia. ktorého súčast‘ou je:

- v oblasti stavebného konania vydanie stavebného povolenia na stavbu „Presttešenie
mariipulačného priestoru“ v zmysle 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s 66 zákona Č.50/1 976
Zb. o územnorn plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
‚stavebný zákon“).

Popis stavby: Projekt rieši occľové prestrešenie manipulačného priestoru najužnej stuane objektu
č.09 — výrobná hala v areáli prcvádzkovatel‘a, na pozcmkoch parc. č. KN-C 5202/1, 5202/6 v k.ú.
Liptovský Mikuláš.

Rozmery stavby: 55,00 x 2 1,30 rn, s výškou 11,45 rn a plocha prestrešenia bude I 171,50 m.
Spevnenájcstvujúca plocha je rovinatá s miernyrn spádorn najuh. dažd‘ové vody zo strechy budO
zvedené na spevncnú plochu, ktorájc vyspádovaná k dažd‘ovýrn kanalizaČnýrn vpustonl.



Súčasťou stavby bude uiiIé osvetlcnic, vnútorné silnoprúdové rozVody, ochrana prcd

bleskoiri.

Pretoe sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadost‘ poskytuje dostutočný podklad

nu posúdenie naVľho vane) stavby a nejedná sa o podstatnú zmenu činnosti prevádzky, inšpekcia

u p Ú š ť a od niektorých úkonov podľa 11 ods.6 zákona o IPKZ od ústneho pojednávania a od

predloženiu náležitosti žiadosti podFa 7 ods. 2 písm. c), d), c), 1) zákona o IPKZ, tj. od

predloženia záVeľeČného stanovisku MZP SR podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posuclzovaní

vplyvov nu ZP, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov úzcmného plánu zóny,
úzcnného rozhodnutia.

PodFu II ods.3 písm. e) zákona o IPKZ Vás žiadame, aby ste do 3 pracovných dní odo dňa

(k)ruČeniu oznámenia so žiadosťou zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej

tabuli mesta, aleho aj inýnl v mieste obvyklým spösobom tieto informácie:
- iaclosť o zmenu integrovaného povolenia,
- ýzvu /ainlcresovanej verejnosti na písomné prihlúsenie sa za účastníka konania, výzvu

zaintcrcsovnncj vercjnosti a osobám s možnosťou podaf prihláku. výzvu verejflosli
s niožnosťou vyjadrenia su k začaliu konania,

- zvcrejncnie stručného zhrnuiia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti,

° jrcvádzkovateľovi u o prcvádzke.

Podľa II ods.3 písm. e) zákona o IPKZ Vám určujeme lehotu na podanie vyjadrenia 15
dní odo dňu cloručenia lohlo oznámenia. Zároveň nám oznámte, kedy a akým spůsobom stc

vykonali zverejnenie žiadosti a výziev.

Jnšpekcia upúšťa od ústneho pojednávania zmysle 11 ods. 6 zákona IPKZ ak účastník
Lnnaniu nrnnžiada n nuriadcnie ústnehn poj.‘dnávuni:i pnclla 11 ods. 3 písni. d) hod 5 zákona

O ]PKZ.

I)o podklLldov rozhodnutia možno nahliadnuť nu inšpckcii do uplynutia lehoty na vyjadrenie.

Vyjadrenie doručte na adresu:

Slovenská inšpckcia životného prostredia
]nšpekiorát životného proslredia Žilina Sonns Inspekcia žNotného prostreaia
Odbor integrovaného povo l‘ovania a kontroly INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREOIA
Legionárska č.5 012 05 ŽILINA, LegÉonárska 5

012 05 Žilina

Ĺ

Ing. Miana Martinková

Li.
riachleľka

Prílohy
I. Žiadosťzo dúa 01.08.2014
2. Výzva

- zuintcrcsovanej verejnosti na písomné prihlasenie sa za účastníka konnniu
- zaintcresovanej vcrejnosti a osobúrn s možnosťou podaf prihlášku
- vyzva verejnosti S možnost‘ou vyjadrenia sa k začatiu konania

3. Zverejnenie stručného zhrnutia úclajov a informáeií o obsahu podanej žiadosti

Telcfón Fax e-mail IČO
04/5075 116 evidinova(/siz.sk041/5075 01 156906



Výzva

- zainteresovanej verejnosti na písomné prihiásenie sa za účastníka konania
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podat‘ prihlášku
- výzvu verejnosti s možnost‘ou vyj adrenia sa k začatiu konania

vo vcci vydania zmeny integrovaného povolcnia prc prcvádzku
„SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.“

v súvislosti s vydaním stavebného povolcnia na stavbu
„Prcstrcšenie nianipulačného priestoru“

prcvádzkovatel‘a

SlovTan, Contract Tannery, spol. S
Priemysclná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

podl‘a 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/20 13 Z.z. o integrovanej prcvencii a kontrole znečisovania
životného prostredia a o zmene a doplncní nicktorých zákonov

• Do žiadosti a príloh možno nahliadnuť na SIŽP IŽP Žilina, OIPK, II. poschodie v pracovných
dňoch a na intcrnetovej stránke www.sizp.sk.

• Na uvedenú stavbu sa nevyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredic, ani
cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie. Posudzovanie vplyvov k tejto zmene
neholo vykonané.

• Dotknuté orgány v konaní:
- Mesto Liptovský Mikuláš. Mestský úrad. odd. stavebného poriadku, Vrbická 1993, 031 01

Liptovský Mikuláš
- Okrcsný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredic, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský

Mikuláš
- Okrcsné riaditeľstvo I1aZZ v Ružomberku, hodžova 30, 031 01 Liptovský Mikuláš

Adresa správncho orgánu:
Slovenská inšpekcia život;iho prostredia
!nšpcktoľát živoínYio pios1redia Zilina
Odbor integrovaného povoľovania a koníioly
Legionárska č.5
012 05 Zilina

Podl‘a 11 ods.3 písm. d) zákona o IPKZ inšpekcia určuje lehotu na podanie vyj adrcnia

do 22.09.2014.

Telcíón Fax c-mail IČO
041/5075 116 041/5075 lOl Ľvmovďjzpk 156906
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trUčI1éli() zhriiiitia ú(lIjoV a inforiuacií O obsahu P0(latlCJ žiadosti, o prcvádzkovaíel‘ovi
a o prevadzke podl‘a zál«na Č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prcvencii a kontrole znečist‘ovania
životného prOSrC(hia a O ZIHCI1C t (loplncnh niektorých Zál(OflOV (ďalej leu „zákon o IPKZ“)

Ziadost‘ O %‘‘(lIn C iI1tCroV1I1él1() povolenia:
— VO \‘cCI povolcnia shivby: „Prcstľešenic rnanipulačnéhl() priestoru“
— ZO dňa I I .07.201 4

doručená na správny otgán v intcgrovanom povolovaní SILV IŽP OIPK Žilina dáa
01 .08.201 4 a evidovaná pod č. 22382/2014/01 PIK.

2. Prcvádzkovatcl‘:
S lovTan. Contract ľannery, spol. s r.o., Pricmyselná I 03 1 01 I .iptovský Mikuláš

3. Prevádzka:
3.1 NťIZOV preváclzky: „SlovTan, Contract Tanncry, spol. s r.o.“

3.2. Adresa prevádzky: Priemyselnú I. 031 01 Liptovský Mikukíš

3.3. Kategória pricmyselnej činnosti

6.3. Vyčiňovanie koží a kožušín s kapacitou spracovania väčšou ako 12 L hotových výrob—
kov denne

3.4. Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prcvádzky:
ZaČíatok činnosti: 1996 — jedná sa o stavebné povolenie p stavbu Prestrešcnie manipu
lačného pri estoru“, pri výrobnej hale.
Ĺlkončcnic Činnosti — nic e určené

3.5. Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia u názov úradu, ktorý ho vydal: bez zmeny.
stavebné povolenie na uvedená stavbu bude vydané v tomto kananí

3.6. l)átum a číslo vydania kolaudačného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal: bez zmeny

3.7. Záber katastrálnych území stavby, vrátane parcelných Čísel: Žilinský kraj, okres Liptovský
Mikuláš, na pozcmkoch parc. Č. KN-C 5202/1, 5202/6 v kú. Liptovský Mikuláš. vo
vlastnictve Tatra-Leasing, s.r.o., Továrenská 10, 811 09 Bratislava, v prospech nájomcuj
LM park, a.s., Priemyselnál, 031 01 Liptovský Mikuláš a podnájomcu SlovTan, Contract
Tannery, spol .sr.o., Pricmyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

3.8. Dáturn zverejnenia na úradnej tabuli Inšpektorátu: 21.08.2014

4. Udaje o prevádzkc a stavbc z hľadiska životného prostredia:
Cicl‘om navrhovancj stavby je zlepšenie prevádzkových podmienok pri rnanipulácii so su
rovinami za nepriaznivého počasia. Projekt rieši oceľové prestrcšcnie rnanipulačného pne
stonu na južnej strane objektu č.09 — výrobná hala v areáli prevádzkovateľa, na pozemkoch
parc. č. KN-C 5202/1, 5202/6 v k.ú. Liptovský Mikuláš.

Rozrnery stavby: 55,00 x 21,30 rn, s výškou 11,45 m a plocha prestrešenia bude
I 171,50m2.

Spevnená jcstvujúca plocha je rovinatá s rniernyrn spádom na juh. dužďové vody zo
strechy budú zvedené na spevnenú plochu, ktorá je vyspádovaná k dažd‘ovýrn kanalizač
ným vpustorn.

Súčast‘ou stavby bude urnelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, ochrana prcci
bleskorn.



5. Monitorovanie životného prostredia:
V súvislosti s povoľovanou stavbu sa ncuplntňujú žiadnc nové požiadavky na monitorovanie
prevádzky.

6. Posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraniČné posudzovanie jej vplyvu
na životné prostredie a Či holo vykonané:
Posudzovanie vplyvu predmetnej stavby nebolo posudzované, nakoFko sa iwjcdná o zmenu
v činnosti prevúdzky a stavba nemá negatlvny vplyv na životné prostrcdie.

7. l)otknuté orgány v konaní:
• Okrcsný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský

Mikuláš
• Mesto Liptovský Mikuláš, Mcstský úrad. odd. stavebného poriadku, Vrbická 1993, 031 01

Liptovský Mikuláš
• Okrcsné riaditeFstvo I JaZZ v Ružomberku, 1 lodžova 30,031 01 Liptovský Mikuláš

Do žiadosti je možno nazriet‘ s výnimkou loh obsahujúcich utajované a dňvemé údaje na
Mestskom úradc v Liptovskom Mikuláši alebo na sekretariáte SiŽP IŽP OIPK Zilina..
Legionárska 5, 01001 Žilina. 11. poschodie, v pracovných dňoch od 7,30 do 11,30 a od 12,00
do 15,30 hod.
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Slovian Contract Tannerv spol. s r. o., so sídlom Pricmvselná 1, Liptovský Mikuláš 031 01,

Ičo 31 592 635, v zastúpení REÁL lnginiering, s. r. o., ul. 1. mája 697/26, 031 01

Liptovský Mikuláš ‚IČO : 4-Í 039 701

Slovenská inšpekcia životného prostredia
lnšpektorát ZP Zilina

Legionárska 5

012 05 Zilina

V Liptovskom Mikuláši dňa 11.7.2014

Vec:

Ziadost‘ o integrované povolenie v zmyslc zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole zncčist‘ovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a o vydanie stavebného povolenia v zmysle zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon ) v zniení neskorších predpisov.
Ziadost‘ o znížcnie správncho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch, v z:ení neskorích predpov, v zmys!e po!ožh 171a, čast‘ X. žvtné
prostredie o 50 % v dösledku nepodstatnej zmeny v jestvujúcej prevádzke.

A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

Ii Názov prevádzkovaieFa SlovTan CONTRACT TANNERY

1.2 Právna forma spoločnost‘ s ručením obmedzeným

1.3 Druh žiadosti Jestvujúci pievádzka podl‘a 29 ods. I zákona o IPKZ X
Nová prevádzka podľa 29 ods. 3 zákona o IPKZ
Nová prevádzka podl‘a 29 ods. 4 zákona o IPKZ
Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie
po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ

1.4 Adresa sídla prevádzkovateľa PriemyseIní 1, 031 01 Liptovský Mikulúš

1.5 Poštová adresa (pokiaľ sa uši viď bod 1.4
od vyššie uvedenej)

1.6 Www adresa e-mail: infoslovtan.sk, www: slovtan.sk
1.7 Štatutárny zástupca, Harry Nakunst

funkcia v spoločnosti konateľ spoločnosti
1.8 Ičo 31592635
1.9 Kód OKEč(NACE),NOSE-P OKLč 19000 NOSE-P 105.05

1.10 Výpis z obchodného registra Obchodný register Priloha Č. I oddiel: sro
alebo z inej evidencie Okresného súdu vložka č. 1414/L

Zil ina
1.1 1 Splnomocnená kontaktná osoba Ing. Miroslav Todák, konatel‘ spoločnosti RLAL Inginiering, s. r. o.,

ul. I. rnáju 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš, v zmysle
plnomocenstva zo dňa 9.1.2013

1.12 Identifikácia spracovatel‘a vid‘ 1.11
predkladanej žiadosti



[3) Typ žiadosti

• údaj o aký typ žiadosti sa jedná (jestvujúca prevúdzka, nová prevádzka, zmena
v preváclzke. zmena už vydaného integrovaného povolenia)

- zniena v prevádzke — prestrešenie manipulačného priestoru
• zoznarn súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada

- bez zmcny na integrované povolenic
• údaje o spracovatel‘ovi žiadosti (akje iný ako žiadateľ)

- Ing. Miroslav Todák, konatel‘ spoločnosti REAL Inginiering, s. r. o., ul. 1.
mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš, v zmysle plnomocenstva zo dňa
9.1.2013
• zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie mých súhlasov a povolení súvisiacich

s danou prevúdzkou
— nic je potrebné

C) Údaje o prevádzke a jej umiestnení

2.1 Názov prevádzky SlovTAn CONTRACT TANNLRY, s r.o.
2.2 Adresa prevádzky Priernyselná 1,

031 01 Liptovský Mikuláš
2.3 Umiestnenie prevádzky kraj: Žilina. okres: Liptovský Mikuláš, KU

Lipwský Mikuláš, LV Č. 5315. parceia
KN Č. 5202/10,26,29,33,34

prevádzkaje v priernyselnorn areáli
bývalých Koiarskych závodov, hraničí

s priernyelnýrni priestorrni vo vnútri areálu
2.4 Počet zamestnancov 306, rizikové práce z toho 100
2.5 Dáturn zaČatia a predpokladaného ukonČenia činnosti spoločnost‘ rozvíja svoju výrobnú činnost‘

prevádzky postupne od r. 1996, dostavba COV —

začatie 2002, ukončenie 2005 a plynovcj

kotolne začatie a ukončcnie 10.— 12.2003,

úpravňa klokanov a štiepenky r.20l0,
2.6 Kategória Činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa 6.3. prevádzky na výrobu koží a kožušín

prílohy č.1 zákona o IPKZ s výrobnou kapacitou vičšou ako 12 t 11V
denne

2.7 Hodnota príslušněho rozhodovacieho parametra v danej do 85 ton namočenej suroviny denne
kategórii (podľa prílohy Č. I zákona o IPKZ)

2.8 Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho projektovaná kapacita výroby je 104 ton
parametra suroviny denne

2.9 Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) prevádzkovaná kapacita cca 67 ton dentic,

prevádzkovaná doba do 24 h denne 6 dní

v týždni

2.10 Zoznam vykonávaných Činností podl‘a prílohy Č. 2 a 3 nevykonávame
zák. Č. 223/2001

2.1 I Kategorizácie zdrojov zneČisťovania ovzdušia podľa veľký zdroj — 6.1 .2 Priemyselná výroba a
vyhlášky MZP SR Č. 706/2002 sprucovanie kože

2.12 Trieda skládky odpadov neprevádzkujeme skládku odpadov
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stručný popis prcvádzky

P. Č. Opk prcvád,kv

________________________

Spoločnosť SiovTan CONTRACT TANNEI{Y sa zaobera spracovunírn surových hovádzich koži do
polotovaru wetblue a ďalej do hotových čalúnických usní s použitím v nábytkárskom, automobilovom
a leteckom priemysle.
Taktiež sú spracovávané klokanie kože, ktoré sa dovážajú v piklovanoni stave. Dalej prechádzajú
procesom činenia, predúpravou a úpravou do hotových obuvnfckych usní.
Surově kože sa sprucovávajú v I O-tonových drevených sudoch v procese námoku a Iúženia na tzv.
holinu. Lúženie prebieha pri pH 12, kedy sa pósobením hydroxidu vápenatého, sulfidu a hydrosulfidu
sodného a KPP odstránia z povrchu kože chipy a nečistoty. Vylúžená holina sa mechanicky opracováva
na miazdriacom a štiepacom stroji a tiež ručným orezávaním. l-lolina sa tu opracuje na lícovú kožu,
štiepenku, krupónv a glejovku.
Všetky spomínané produkty ( okrem glejovky a vytriedenej štiepenky, ktoré sú druhotnou surovinou na
spracovanie priemvselného tuku, gleja a kmnych bielkovín a vybrané časti na l‘udskú spotrebu) sa
spracovávajú v činiacich sudoch v sune kyslom prostredí pósobením chromitých solí na vyčinený
polotovar. tzv. wetblue. V tomto procese je veľmi dóležíté postupné zvyovanie teploty a pIl. ktoré
majú vplyv na prienik činiucich solí do celej hrúbky kože.
Wetblue sa triedi do kvalitatívnych kategórií a čast‘ z nebo sa priamo predáva. Polotovar wetblue sa
opostruhimje a v predúpravni sa z nebo mokry m flmrbením a mechanickými operáciumi vyrobí tzv. krast,
z ktorého sa v úpravni vyrobí hotová čalúnická koža. Pri konečnej úprave sa krast fárbí, mikčí, váľa,
strieka apretúrou, ručne sa naň nanáša farba — postup je daný technológiou požadovaného druhu
výrobku.
Technologický a technický popis:
námok a Iúženie prebiehajú v 8 lúžiacich sudoch s kapacitou po 13 ton suroviny
proces númoku a lúženia trvá cca 22 hodín, vybrané technológie cca 44 hodín ‚ chemikálie sa do procesu
pridávajú podl‘a technologického predpisu, ich zoznam je pripojený ku blokovej schéme procesu
miazdrenie a štiepanie sú mechanické operácie na špeciálnych strojoch
orezávanicje ručná operácia
činenie prebeha v Ii činiacch sudoch s kap.citou po 6 ton
činenie so sprievodnými procesmi prania, odvápňovania. piklovania trvá cca 20-23 hodín, používané
chemikálie sa pridávajú podFa technologického predpisu, sú uvedené v blokovej schémc
žmýkanie a meranie sú mechanické opcrácie, ktoré sa robia na vyrážanom stroji
triedenie wcthiueje odborná ručná práca s vizuáinym hodnoteníni tovaru
postruhovanieje presná egalizácia hrúbky kože a robí sana postruhovacom stroji
mokré farbenie prebieha vo farbiacich sudoch, ktorých máme 8 s kapacitou po 1,6 až 2 tony
žmýkanie, sušenie, mikčenie, vál‘anie sú mechanické operácie, ktoré sa robia bez použitia chemikálií na
vyrážacích strojoch, na vákuovej alebo rámovej sušiarni, na mttkčiacom stroji a vo vál‘acích sudoch.
Na úpravni sa kože spracovúvajú podl‘a príslušného technologického postupu nanášaním farby — ručne
alebo na striekacom automate, dezénovaním, žehlením, nanášaním apr«ir na príslušných strojoch,
vái‘anim vo váľacích sudoch, meraním na meračke a halením podFa požiadviek zákazníka.
V šijacej dielni sa na nábytkárske usne predkreslia sinhy podFa podkladov od zákazníka, postnihú sa
na presné diely ajij sa podl‘a predlohy. Predšité pot‘ahy sa halia a posieiajú zákazníkom na konečné
vyhotovenie.

Pracovná doba v celej spoločnosti je trojzmenná v 6- dňovom pracovnom týždni, len v triediarni
wetbiue sa robí na dve zmeny v pripade potreby,

Fond pracovného časuje cca 300 dní do roka, odstávky výroby sa minimalizujú prechodom na znížený,
50-%-ný výkon počas letných dovoleniek. Trend je nezastavit‘ výrobu úplne ani najeden pracovitý deň.
Vnútropodniková doprava je riešená samostatnou smernicou —Organizačný poriadok v Príručke

______

manažmentu kvality a životneho prostredia — vid‘ príloha Č. 16

stručný popis lokality prcvádzky

P. Č. Názov listu ReferenČné Číslo mapového listu Príloha Č.

________ ________

z katastrálnych máp
Kópia z katastrálnej mapy mapový list Č. 1-6/31,32,33,34 1
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údaje k povoľovanej stavbe ‚ pre stavebné konanie v zmysle stavebného zákona

Druh, označenie, kapacita, miesto stavby : Prestrešenie mariipulačoej plochy

Predpoklaclaný termín dokončenia stavby: 12/20 14

Parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku podl‘a katastra nehnutel‘ností: parc.
Č. : KN-C 5202/l. 5202/6 — zastavaná plocha a nádvorie

Mená a adresy vlastníkov susedných pozemkov a nehnutel‘ností podľa katastra
nehnutel‘ností:
KN-C 5202/l - Tatra — Leasing, s. r. o.. Továrenská 10, Bratislava
KN-C 5202/6 - Tatra — Leasing, s. r. o., Továrenská 10, Bratislava
SA-iNVEST. s.r.o.. Kocel‘ova 17, 821 08 Bratislava

Parcelné čísla ostatných pozenikov podl‘a katastra nehnutcl‘ností, ktoré sa majú
použit‘ ako stavenisko (napr. čast‘ verejného priestranstva) : Ziadne

K stavebnému pozemku má stavebník: Nájornné právo

Údaje o spracovatel‘ovi dokumentácie:
Projektovú dokumcntáciu stavby spracoval (meno, priezvisko, resp. názov,
adresa, dátum a číslo preukazu o odbornej spösobilosti na vybrané činnosti vo
výstavbe)
Ing. Ján Bet‘ko, LIGNOPROJEKT BKN. s. r. o., Garbiarska 905/4. 031 01 Liptovský
Mikuláš.

Spůsob uskutočnenia stavby: Dodávateľsky.

Rozpočtový náklad stavby: 89 500.- Eur

Stavbu bude realizovat‘ firma : Dodávatel‘ bude určený výberovýrn konaním.

Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení,
budúcej prevádzke a o jej vplyve na životné prostredie a o súvisiacich
opatreniach:

Predrnetom stavebného povolenia je výstavba prístrešku nad jcstvujúcou spevnenou
rnanipulačnou plochou.

Zoznani a adresy účastníkov stavebného konania, ktorí sú známi:
Tatra — Leasing, s. r. o., Továrenská 10, Bratislava
LM park, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. Ján Beťko, LIGNOPROJEKT BKN. s. r. O.. Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský
Mikuláš.

D) Zoznam surovín, pomocných materiálov a d‘alších látok a energií, ktoré sa
v prevádzkc používajú alebo vyrábajú

- bez zrncny najestvujúce vydané integrované povolenie

4



E) Opis micst prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných
množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu
s opisom významných účinkov emisií a d‘alších vplyvov na životné prostredie
a na zdravic l‘udí

- bez zmeny na jestvujúce vydané integrované povolenie

F) Opis rniesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

- bez zmeny najestvujúce vydané integrované povolenie

0) Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a d‘alších techník
na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obrn edzenie emisií.

- bez zrneny najestvujúce vydané integrované povolenie

1) Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanic
vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- bez zmeny najestvujúce vydané integrované povolenie

1) Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických
zariadení na rnonitorovanie prevádzky a ernisií do životného prostredia

- bez zmeny na jestvujúce vydané integrované povolenie

J) Rozbor porovnania prevádzky s mijlepšou dostupnou technikou

- bez zrneny na jestvujúce vydané integrované povolenie

K) Opis a charakteristika d‘alších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmu
opatrení na hospodárnc využívanic energií, na predchádzanie haváriám
a na obmedzovanie ich prípadných následkov

- bez zrneny na jestvujúce vydané integrované povolenie

L) Opis d‘alších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prcvádzky, ak boli
vypracované a ktoré prevádzkovatel‘ akceptuje

- bez zmeny najcstvujúce vydané integrované povolenie

M) Návrh podmienok povolenia

- bez zrrieny najestvujúce vydané integrované povolenie

N) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovatel‘ovi známi, prípadne cudzí
dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prcvádzka má alebo nová prevádzka
móže mat‘ cezhraničný vplyv

- bez zrneny najcstvujúce vydané integrované povolenie
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0) Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch
všeobecne zrozumitel‘ným spósobom na účely zvcrejnenia

- bez zmeny nt jestvujúcc vydané integrované povolcnie

P) Prehláscnic

Týmto prchlasujem. že som vypracoval žiadosf o vydanie povolenia.

Prehlasujcm, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kornpletné.

ĺ2
Podpísaný: Ing. Miroslav Todák ĺ V ĺř,Dátum : 11 .7.2014
(zcsÍupcc! oiwucic /

Vypísať meno po(lpiujúceho: Ing. Miroslav fodák

Pozícia v organizácii: splnomocncný zástupcaspoločnosti

REAL s.
Ut. . rj 97/26

Q31 Q
CO:4Q7a ič K2O2256197O

Prílohová čast‘

• Výpis z obchodného registra, resp. iný doklad (živnostenský list) — ( originál)
• List vlastníctva Č. 6656 (originál)
• Nájomiiá zmluva ( originál)
• Kópia z katastrálnej mapy ( originál)
• Vyjadrenie Obvodného úradu ŽP v Lipt. Mikuláši, úseku ŠSOH (originál)
• Stanovisko stavebného úradu k umiestneniu stavby. (originál)
• Plnornocenstvo splnomocneného navrhovatel‘a + výpis z ohchodného registra

(originál)
• x projektová dokumentácia
• Žiadosť v elektronickej forme.
• Správny poplatok vo výške 250.- Eur v kolkových znúrnkach
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