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Žilina 

15.06.2016 

Vec 
v  « «  •  

Ziadosť o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci podstatnej změny 
integrovaného povolenia 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inspektorát životného prostredia Žilina, Odbor 
integrovaného povoFovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia") ako příslušný orgán štátnej 
správy podl'a § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správě starostlivosti 
o životné prostredie a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov 
apodFa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnění niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o IPKZ"), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateFa SlovTan Contract 
Tannery spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 592 635, vo veci 
změny integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1837/770060103/303-Ma zo dňa 
29.6.2004 v znění zmien a doplnění (ďalej len „integrované povolenie") pre prevádzku 
„SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o." doručenej Inšpekcii dňa 07.06.2016, Vás podFa § 11 
ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ 

žiada, 

aby ste do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zveřejnili na svojom webovom 
sídle okrem příloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobě a zároveň na svojej 
úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spósobom následovně: 
1. žiadosť o změnu integrovaného povolenia (len na webovom sídle), 
2. stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté 

prevádzkovatefom o prevádzkovatefovi a prevádzke najmenej na 15 dní, 
3. výzvu zainteresovanej veřejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu 

zainteresovanej veřejnosti a osobám s možnosťou podať přihlášku a výzvu veřejnosti 
s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní, 

4. informácie: 
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4.1. kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s přílohami, 
4.2. či sa vprevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo 

cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané, 
4.3. kto sú dotknuté orgány v konaní, 
4.4. o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústného pojednávania 

a o skutočnosti, že ak o nariadenie ústného pojednávania účastník konania nepožiada, 
Inšpekcia ústné pojednávanie nemusí nariadiť, ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 
ods. 1 zákona o IPKZ. 

Bezprostredne po uplynutí určenej lehoty zašlite Inšpekcii: 
a) informáciu v akom období boli zverejnené body 1 - 4 na Vašom webovom sídle, 
b) originál Zverejnenia a Výzvy na Vašej úradnej tabuli s uvedením lehoty zverejnenia, 
c) v případe, že ste body 1 - 4 zveřejnili aj iným v mieste obvyklým spósobom, uveďte aj túto 

Přílohy: 
1. Žiadosť zo dňa 20.04.2016 v elektronickej formě na stránke www.sizp.sk 
2. Zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovatefovi a o prevádzke. 
3. Výzva zainteresovanej veřejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva 

zainteresovanej veřejnosti a osobám s možnosťou podať přihlášku a výzva veřejnosti 
s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 

skutočnosť. 

itořaslíS (nlpafcela životného prostredia 
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
012 * ionárska 5 

Ing. Mariana Martinková 



.o- SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
» A Inspektorát životného prostredia Žilina 

012 05 Žilina, Legionářská 5 

Z V E R E J N E N I E  

údajov ainformácií podl'a § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnění niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o IPKZ") 

a 

V Ý Z V A  

- zainteresovanej veřejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, 
- zainteresovanej veřejnosti a osobám s možnosťou podať přihlášku, 
- veřejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 

v  

1. Ziadosť o podstatná změnu povolenia: 
1.1. Žiadosť zo dňa: 20.04.2016 
1.2. Doručená na správný orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, 

Inspektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoFovania 
a kontroly, Legionářská 5, 012 05 Žilina 

1.3. Doručená dňa: 07.06.2016 
1.4. Evidovaná pod číslom: 18061/2016/OIPK 
1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správného 

orgánu www.sizp.sk: 16.06.2016 
1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správného 

orgánu/obce: 
MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

O n ns tMR l < MEST8KÝ ÚRAD 
ZU-Ub-ZUlD ( /_ 031 42 LIPTOV6KÝ MIKULÁŠ 

0 - 1  

Dátum zverejnenia 
pečiatka a podpis 

1.7. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli 
správného orgánu/obce: 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
ň / MĚSTSKÝ ÚRAO 

- 5 -07- 2016 '• ' / 031 42 L1PTOVSKÝ MIKULÁŠ 
1  0 - 1  

Dátum ukončenia zverejnenia 
pečiatka a podpis 

IČO: 00156906 • Tel.: 041/5075 110 0 Fax: 041/5075 101 • e-mail: raarta.martincekova@sizp.sk 

http://www.sizp.sk


Prevádzkovatel': 
2.1. Názov: SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. 
2.2. Adresa: Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
2.3. IČO: 31 592 635 

Prevádzka: 
3.1. Názov: SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o. 
3.2. Adresa: Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
3.3. Katastrálně územie: Liptovský Mikuláš 
3.4. Parcelné číslo: KN-C 5202/7, 5202/26, 5202/58, 5202/59, 5202/59 v k.ú. 

Liptovský Mikuláš, ktoré sú vo vlastníctve SlovTan Contract Tannery spol. s 
r.o. 

3.5. Kategória priemyselnej činnosti podfa přílohy č. 1 k zákonu o IPKZ: 
6.3. Vyčiňovanie koží akožušín s kapacitou spracovania váčšou ako 12 t 

hotových výrobkov za deň 

Integrované povolenie v znění zmien a doplnění: 
4.1. Číslo: 1837/770060103/303-Ma 
4.2. Zo dňa: 29.6.2004 
4.3. Právoplatné dňa: 29.7.2004 

Informácie pre veřejnost': 
5.1. Písomné prihlásenie sa zainteresovanej veřejnosti za účastníka konania, podanie 

přihlášky zainteresovanej veřejnosti a osob a vyjadrenie sa k začatiu konania 
verejnosťou je potřebné zaslať na: adresu uvedenú v bode 1.2. a podfa možností 
na elektronická adresu marta.martincekova@sizp.sk 

5.2. Podfa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa 
zainteresovanej veřejnosti za účastníka konania, možnost' podania přihlášky 
zainteresovanej veřejnosti a osob, možnost' vyjadrenia sa k začatiu konania 
verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 15.07.2016. 

Do žiadostí, spolu s přílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy 
a výpisy): 
6.1. Správný orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného 

prostredia Žilina, Odbor integrovaného povofovania a kontroly, Legionářská 5, 
012 05 Žilina, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len 
„Inšpekcia") 

6.2. Městský úrad Liptovský Mikuláš v stanovených stránkových dňoch. (4 posek, c (w 
6.3. Webové sídlo: www.sizp.sk,www.mikulas.sk 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: 
7.1. Příslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia 

environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho 
posudzovania, Námestie Eudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava 

7.2. Výsledok procesu: rozhodnutie 
7.3. Číslo: 5641/2015-3,4/ml 
7.4. Zo dňa: 03.07.2015 
7.5. Právoplatné dňa: -
7.6. Webové sídlo: www.minzp.sk;www.enviropoi1al.sk/sk/eia . 
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8. Súčasťou konania je: 
8.1. v oblasti ochrany ovzdušia: 

- súhlas na změny technologických zariadení stacionámych zdrojov 
znečisťovania - priemyselná výroba a spracovanie kože, podl'a § 3 ods. 3 
písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 
137/2010 Z. z. o ovzduší. 

8.2. v oblasti povrchových vod a podzemnych vod: 
- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „PS 03 - Čistiareft chrómových 

odpadových vod", „PS 05 - Oxidácia luhových vod" a „PS 06 - Areálová 
ČOV", podťa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znění neskorších predpisov (ďalej len 
„vodný zákon"), 

- súhlas na uskutočnenie stavieb, na ktoré nie je potřebné povolenie podl'a tohto 
zákona, ktoré však móže ovplyvniť stav povrchových vod a podzemných vod, 
podFa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 vodného 
zákona. 

v oblasti odpadov: 
- vyjadrenie k výstavbě týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k 

projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné 
konanie k výstavbě týkajúcej sa odpadového hospodárstva podl'a § 3 ods. 3 
písm. c) bod 9. zákona o IPKZ, v súlade s § 99 ods.l písm. b) bod 2 zákona 
č.79/2015 Z. z. o odpadoch. 

v oblasti stavebného konania: 
- stavebné povolenie stavby „Rozšírenie triedenia a skladovania polotovarov 
- modernizácia námokových a činiacich uzlov", na pozemkoch parcelně 
čísla KN-C 5202/7, 5202/26, 5202/58, 5202/59, 5202/59 v k. ú. Liptovský 
Mikuláš, zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znění neskorších predpisov. 

8.3. 

8.4. 

9. Zoznam dotknutých orgánov: 
9.1. Město Liptovský Mikuláš, Městský úrad Liptovský Mikuláš, odd. stavebnej 

správy, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
9.2. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 

štátna správa v odpadovom hospodárstve, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský 
Mikuláš 

9.3. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 
štátna správa ochrany ovzdušia, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 

9.4. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 
štátna vodná správa, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 

9.5. Okresně riaditeFstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského 25/1910, 
031 01 Liptovský Mikuláš 

9.6. Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, Štúrova č. 36, 031 80 Liptovský 
Mikuláš 
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9.7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia 
environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho 
posudzovania, Námestie Eudovíta Stúra 1, 812 35 Bratislava 

10. Ústné pojednáváme: 
10.1. Účastník konania móže požiadať o nariadenie ústného pojednávania vlehote 30 

dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 15.07.2016 alebo vpredlženej 
lehote. 

10.2. Ale žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústného pojednávania nepožiada, 
Inšpekcia podia § 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia ak tento 
zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ. 

11. Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté 
prevádzkovatePom: 

Predmetom podstatnej změny integrovaného povolenia je povolenie stavby „Rozšírenie 
triedenia a skladovania polotovarov - modernizácia námokových a činiacich uzlov" 

Stavebník: SlovTan Contract Tannery spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Projektant stavby: LIGNOPROJEKT BKN s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, Ing. Ján Beťko; Ing. Pavol Mišovie, Bjornsonova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Spósob uskutočnenia stavby: dodávatelsky 

Stavebný pozemok: KN-C 5202/7, 5202/26, 5202/58, 5202/59, 5202/59 v k. ú. Liptovský 
Mikuláš, v areáli prevádzky 

Účel stavby: 
Projekt rieši vytvorenie nových výrobných kapacit prvého výrobného stupňa tzv. mokrého 

spracovania koží pred farbením v mokrej dielni. S tým súvisí aj nárast pracovníkov o cca 40 
l'udí. Z tohto dóvodu došlo aj k nadstavbě a preorganizovaniu sociálnohygienického zázemia. 

Rozšírenie výrobnej kapacity prvého výrobného stupňa - mokrého spracovania koží 
narastie zo súčasnej kapacity výroby 22 000 t surových koží za rok na 34 600 t/rok, t.j. o 12 
600 t/rok čo představuje nárast o cca 44 %. 

Po modernizácii výroby v mokrej dielni sa očakávajú nasledovné množstvá finálnych 
produktov: 
- wetblue/wetwhite: 10 233 t/rok, 
- crustové kože: 1 564 t/rok, 
- hotové usne: 803 t/rok. 
Navýšená kapacita spolu 12 600 t/rok. 
Ročný časový fond uvažuje s využitím technologického zariadenia v dvojsmennej prevádzke 6 
- 7 dňovom pracovnom týždni počas celého roku. 

Stavba Modernizácia námokových a činiacich technologických uzlov rieši rozšírenie 
výrobných kapacit mokrej dielne. S inštaláciou nových technologických zariadení vznikajú 
nároky na úpravy v príprave teplej úžitkovej vody (inštalácia novej zásobnej nádrže), 
premiestnenie elektrorozvodné, doplnenie zariadení do COV chromitých z dóvodu navýšenia 
odpadových vod, Oxidácie lúhových vod, Areálovej ČOV a zvýšenie kapacity skladu 
kvapalných chemikálií inštalovaním regálov. 
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Spotřeba vstupných surovin a pomocných látok sa očakáva v nasledujúcom rozsahu: 
surové hovádzie kože : 150 ton/deň, 34 000 ton/rok (navýšenie o 49 %), 
klokanie kože : 600 ton/rok; 
chemikálie : 11 700 ton/rok (navýšenie o 65 %). 

SO 01 - Stavebné úpravy jestvujúcej Výrobnej haly č. 09 a nadstavba sociálnych zariadení 
SO 01.1 - Architektura a stavebné konštrukcie 
SO 01.2 - Kúrenie 
SO 01.3 - Zdravotechnika 
SO 01.4 - Vzduchotechnika 
SO 01.5 - Silnoprúdove rozvody, umělé osvetlenie, bleskozvod 

SO 02 - Spevnené plochy 
SO 03 - Úprava MDS KZLM 

PS 01 - Mokrá dielňa 
DPS 01.1 - Technológia 
DPS 01.2 - Prevádzkové potrubně rozvody 
DPS 01.3 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

PS 02 - Výroba teplej úžitkovej vody 
PS 03 - Cistiareň chrómových odpadových vod 

DPS 03.1 - Technológia 
DPS 03.2 - Prevádzkové potrubně rozvody 
DPS 03.3 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

PS 04 - Sklad kvapalných chemikálií 
PS 05 - Oxidácia lúhových vod 
PS 06 - Areálová ČOV 

Stměný popis prevádzkových súborov 
PS 01 - Mokrá dieFňa: 
Prevádzkový súbor bude umiestnený v jestvujúcej hale mokrej dielne. Technologické 
zariadenia (námokové sudy a štiepacia linka) budú osadené do priestoru po viacpodlažnom 
vstavku medzi radom stlpov E a F, kde sú v súčasnosti sklady, kancelárie elektrorozvodňa a 
murovaná zásobná nádrž oteplenej vody. Po demontáži viacpodlažného vstavku medzi stlpmi 
18 - 29 sa osadia 4 ks námokových sudov a štiepacia linka. Námokové sudy sa osadia oproti 
jestvujúcim sudom od obvodovej steny objektu. Na kótě +3,6 m bude zo zadnej strany sudov 
vytvořená obslužná plošina pre dávkovanie vrecovaných chemikálií. Pod obslužnou plošinou 
bude sklad nepoužiteFných látok, sklad jedov a kancelária skladu chemikálií. Na obslužnej 
plošině bude umiestnený velín pre ovládanie námokových sudov. 
Štiepacia linka bude pozostávať z dvoch miazdriacich strojov, ktoré budú osadené na oceFovej 
plošině +1,5 m. Pod každým miazdriacim strojom bude osadené piestové čerpadlo, ktoré bude 
zabezpečovat' dopravu miazdry potrubným systémom do kontajnerov, ktoré budú přistavené 
pod prístreškom na východnej straně objektu. Na přesun holiny z lodní do miazdriacich strojov 
bude používaný manipulátor typu BURKHARD. Linka ďalej pozostáva z reťazového 
podvesného dopravníka a orezávacieho dopravníka, na ktorom obsluha ořezává boky a vázy 
čistenia chromitých OV sa do novovytvoreného priestoru osadia zariadenia pre odstránenie 
chrómu zrážaním a filtráciou. Doplnenie zahřňa dve dosadzovacie nádrže o objeme 35 m3, 
jednu kalovú nádrž o objeme 15 m3, 4 objemových čerpadiel na OV, 2 kalových čerpadiel, 5 
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Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté 
prevádzkovateFom: 

Predmetom podstatnej změny integrovaného povolenia je povolenie stavby „Rozšírenie 
triedenia a skladovania polotovarov - modernizácia námokových a činiacich uzlov" 

Stavebník: SlovTan Contract Tannery spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Projektant stavby: LIGNOPROJEKT BKN s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
Ing. Ján Beťko; Ing. Pavol Mišovie, Bjornsonova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Spósob uskutočnenia stavby: dodávateFsky 

Stavebný pozemok: KN-C 5202/7, 5202/26, 5202/58, 5202/59, 5202/59 v k. ú. Liptovský 
Mikuláš, v areáli prevádzky 

Účel stavby: 
Projekt rieši vytvorenie nových výrobných kapacit prvého výrobného stupňa tzv. mokrého 

spracovania koží pred farbením v mokrej dielni. S tým súvisí aj nárast pracovníkov o cca 40 l'udí. 
Z tohto dóvodu došlo aj k nadstavbě a preorganizovaniu sociálnohygienického zázemia. 

Rozšírenie výrobnej kapacity prvého výrobného stupňa - mokrého spracovania koží narastie 
zo súčasnej kapacity výroby 22 000 t surových koží za rok na 34 600 t/rok, t.j. o 12 600 t/rok čo 
představuje nárast o cca 44 %. 

Po modemizácii výroby v mokrej diel'ni sa očakávajú následovně množstvá finálnych produktov: 
- wetblue/wetwhite: 10 233 t/rok, 
- crustové kože: 1 564 t/rok, 
- hotové usne: 803 t/rok. 
Navýšená kapacita spolu 12 600 t/rok. 
Ročný časový fond uvažuje s využitím technologického zariadenia v dvojsmennej prevádzke 6 -
7 dňovom pracovnom týždni počas celého roku. 

Stavba Modernizácia námokových a činiacich technologických uzlov rieši rozšírenie 
výrobných kapacit mokrej diefne. S inštaláciou nových technologických zariadení vznikajú 
nároky na úpravy v príprave teplej úžitkovej vody (inštalácia novej zásobnej nádrže), 
premiestnenie elektrorozvodné, doplnenie zariadení do ČOV chromitých z dóvodu navýšenia 
odpadových vod, Oxidácie lúhových vod, Areálovej ČOV a zvýšenie kapacity skladu kvapalných 
chemikálií inštalovaním regálov. 

Spotřeba vstupných surovin a pomocných látok sa očakáva v nasledujúcom rozsahu: 
surové hovádzie kože : 150 ton/deň, 34 000 ton/rok (navýšenie o 49 %), 
klokanie kože : 600 ton/rok; 
chemikálie : 11 700 ton/rok (navýšenie o 65 %). 

SO 01 - Stavebné úpravy jestvujúcej Výrobnej haly č. 09 a nadstavba sociálnych zariadení 
SO 01.1 -Architelctúra a stavebné konštrukcie 
SO 01.2 - Kúrenie 
SO 01.3 - Zdravo technika 
SO 01.4 - Vzduchotechnika 
SO 01.5 - Silnoprúdove rozvody, umělé osvetlenie, bleskozvod 

SO 02 - Spevnené plochy 
SO 03 - Úprava MDS KZLM 



PS 01 - Mokrá dielňa 
DPS 01.1 - Technológia 
DPS 01.2 - Prevádzkové potrubně rozvody 
DPS 01.3 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

PS 02 - Výroba teplej úžitkovej vody 
PS 03 - Cistiareň chrómových odpadových vod 

DPS 03.1 - Technológia 
DPS 03.2 - Prevádzkové potrubně rozvody 
DPS 03.3 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

PS 04 - Sklad kvapalných chemikálií 
PS 05 - Oxidácia lúhových vod 
PS 06 - Areálová ČOV 

Stručný popis prevádzkových súborov 
PS 01 - Mokrá diefňa: 
Prevádzkový súbor bude umiestnený v jestvujúcej hale mokrej dielne. Technologické zariadenia 
(námokové sudy a štiepacia linka) budú osadené do priestoru po viacpodlažnom vstavku medzi 
radom stípov E a F, kde sú v súčasnosti sklady, kancelárie elektrorozvodňa a murovaná zásobná 
nádrž oteplenej vody. Po demontáži viacpodlažného vstavku medzi stlpmi 18 - 29 sa osadia 4 ks 
námokových sudov a štiepacia linka. Námokové sudy sa osadia oproti jestvujúcim sudom od 
obvodovej steny objektu. Na kótě +3,6 m bude zo zadnej strany sudov vytvořená obslužná 
plošina pre dávkovanie vrecovaných chemikálií. Pod obslužnou plošinou bude sklad 
nepoužitefných látok, sklad jedov a kancelária skladu chemikálií. Na obslužnej plošině bude 
umiestnený velín pre ovládanie námokových sudov. 
Štiepacia linka bude pozostávať z dvoch miazdriacich strojov, ktoré budú osadené na ocelověj 
plošině +1,5 m. Pod každým miazdriacim strojom bude osadené piestové čerpadlo, ktoré bude 
zabezpečovat' dopravu miazdry potrubným systémom do kontajnerov, ktoré budú přistavené pod 
prístreškom na východnej straně objektu. Na přesun holiny z lodní do miazdriacich strojov bude 
používaný manipulátor typu BURKHARD. Linka ďalej pozostáva z reťazového podvesného 
dopravníka a orezávacieho dopravníka, na ktorom obsluha ořezává boky a vázy čistenia 
chromitých OV sa do novovytvoreného priestoru osadia zariadenia pre odstránenie chrómu 
zrážaním a filtráciou. Doplnenie zahrňa dve dosadzovacie nádrže o objeme 35 m3, jednu kalovú 

• 3 • nádrž o objeme 15 m , 4 objemových čerpadiel na OV, 2 kalových čerpadiel, 5 pásových 
dopravníkov, 2 nádrží na přípravu flokulantov a 4 dávkovačích čerpadiel. Ďalej sa vymenia 3 
staré kalolisy za 3 nové s váčšou kapacitou. Kalolisy budú zabezpečovat' filtráciu všetkých kalov 
z čistenia chrómových OV. 

PS 04 - Sklad kvapalných chemikálií: 
Prévádzkový súbor bude umiestnený v jestvujúcom sklade kvapalných chemikálií. Do halového 
objektu bude osadený rovinný priečkový regál pre skladovanie chemikálií na paletách. Regál 
bude rozdělený do 10-ich radov. Regál umožňuje skladovanie v troch regálových buňkách nad 
sebou. Celkove bude možné preskladniť chemikálie v 180 regálových buňkách. Manipuláciu s 
materiálom bude pre regál zabezpečovat' akumulátorový vysokozdvižný vozík LINDĚ. 
Chemikálie s vyššou spotřebou vo výrobě sú skladované v IBC kontajneroch o objeme 1000 1. 
Kontajnery budú skladované na podlahe skladu v troch vrstvách na sebe. Plocha pre skladovanie 
chemikálií v IBC kontajneroch je rozdělená na dve časti. Na jednej budú skladované zásady a 



oxidačně látky, na druhej budú skladované kyseliny a ostatně chemikálie. Manipuláciu s 
materiálom bude zabezpečovat' vysokozdvižný vozík na dieselový pohon. Do skladu kvapalných 
chemikálií bude zahrnutý sklad nepoužitelných chemikálií a sklad jedov. Pre oba sklady budú 
vytvořené miestnosti pod obslužnou plošinou námokových sudov. 

PS 05 - Oxidácia lúhovych vod: 
Súčasne s nárastom kapacity výroby sa zvýši aj produkcia odpadových vod. Čistenie nárastu 
odpadových vod z lúženia bude zabezpečené doplněním 5 ks oxidačných nádrží spolu so 5 ks 
dúchadiel. Pri obvodovej stene mokrej diel'ne za námokovým sudom č.5 bude osadené objemové 
čerpadlo, ktoré bude dopravovat' lúhové vody z podzemnej zásobnej nádrže lúhových vod v 
mokrej diefni. Prečistená odpadová voda bude z oxidačných nádrží odvádzaná prepadom do 
jestvujúcej kanalizácie OV na areálová ČOV. 

PS 06 - Areálová ČOV: 
Areálová ČOV bola projektovaná na hydraulické zaťaženie 3 500 m3/deň. Produkcia 
priemyselných odpadových vod po náraste výroby mokrej diefne o 50 % bude 1 831 m3/deň. 
Problémový technologický uzol - separácia kalu sa vyrieši doplněním dekantéra FLOTTWEG 
čím sa zvýši výkon separácie kalu o 75 %. 



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inspektorát životného prostredia Žilina 
012 05 Žilina, Legionářská 5 

Podl'a rozdcPovníka 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Žilina 
-/- 5452-18959/2016/Mar/770060103/Z34-SP Ing. Marta Martinčeková 15.06.2016 

Vec 
Upovedomenie o začatí konania vo veci podstatnej změny integrovaného povolenia 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inspektorát životného prostredia Žilina, odbor 
integrovaného povol'ovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia") ako příslušný orgán štátnej 
správy podl'a § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správě starostlivosti 
o životné prostredie a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov 
apodl'a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnění niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o IPKZ"), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovatel'a SlovTan Contract 
Tannery spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 592 635, doručenej 
Inšpekcii dňa 07.06.2016, podFa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znění 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní") v súčinnosti s § 11 ods. 4 písm. a) 
zákona o IPKZ 

upovedomuje, 

že dňom doručenia žiadosti začalo správné konanie vo veci podstatnej změny integrovaného 
povolenia prevádzky „SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.", vydaného rozhodnutím č. 
1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.6.2004 v znění zmien a doplnění (ďalej len „integrované 
po voleni e"). 

Predmetom podstatnej změny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na 
stavbu „Rozšírenie triedenia a skladovania polotovarov - modernizácia námokových 
a činiacich uzlov". 

Súčasťou konania je: 
v oblasti ochrany ovzdušia: 
- súhlas na změny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania -

priemyselná výroba a spracovanie kože, podPa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v 
súlade s § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o 
ovzduší"), 

v oblasti povrchových vod a podzemnych vod: 
- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „PS 03 - Čistiareň chrómových odpadových vod", 

„PS 05 - Oxidácia lúhových vod" a „PS 06 - Areálová ČOV", podťa § 3 ods. 3 písm. b) bod 
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3. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znění neskorších predpisov (ďalej 
len „vodný zákon"), 

- súhlas na uskutočnenie stavieb, na ktoré nie je potřebné povolenie podl'a tohto zákona, ktoré 
však móže ovplyvniť stav povrchových vód a podzemných vod, podl'a § 3 ods. 3 písm. b) bod 
4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 vodného zákona, 

v oblasti odpadov: 
- vyjadrenie k výstavbě týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii 

v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbě týkajúcej sa odpadového 
hospodárstva podl'a § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ, v súlade s § 99 ods.l písm. b) 
bod 2 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch"), 

v oblasti stavebného konania: 
- stavebné povolenie stavby „Rozšírenie triedenia a skladovania polotovarov -

modernizácia námokových a činiacich uzlov", na pozemkoch parcelné čísla KN-C 5202/7, 
5202/26, 5202/58, 5202/59, 5202/59 v k. ú. Liptovský Mikuláš, zmysle § 3 ods. 4 zákona o 
IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 
znění neskorších predpisov. 

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ určuje 30 dňovú lehotu na 
vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia. 

PodFa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ Vám oznamujeme, že do žiadosti, spolu s 
přílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na Inšpekcii v pracovných 
dňoch čase od 9:00 hod. do 14:00 hod., alebo na Mestskom úřade Liptovský Mikuláš. 
Žiadosť je zverejnená aj na webovom sídle www.sizp.sk a www.mikulas.sk 

Inšpekcia na základe odóvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu 
predíži podl'a § 11 ods. 5 zákona o IPKZ lehotu na vyjadrenie k žiadosti, ak účastník konania 
alebo dotknutá osoba nemohli bez vlastného zavinenia náležite preskúmať žiadosť a vyjadriť 
sak nej. 

Účastník konania móže požiadať o vykonanie ústného pojednávania v lehote určenej na 
zaslanie vyjadrenia podťa § 11 ods. 4 písm. d) alebo v predlženej lehote určenej podia § 11 
ods.5. Ak žiadny z účastnílcov konania o nariadenie ústného pojednávania nepožiada, Inšpekcia 
podia § 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak tento zákon neustánovuje inak 
v § 15 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ. 

Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podia § 12 ods. 1 zákona o IPKZ obsahovat' návrh 
podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povolovaní. 

Podia § 12 ods. 5 zákona o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote Inšpekcia 
neprihliada. 

Vyjadrenie doručte na vyššie uvedenú adresu Inšpekcie a podia možností na elektronickú 
adresu: marta.martincekova@sizp.sk 
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Příloha: 
1. Stručné zhrnutie údajov ainformácii uvedených v žiadosti o změnu integrovaného 

povolenia poskytnuté prevádzkovatel'om 

Doručuje sa: 
1. SlovTan Contract Tannery spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 

doručit' na adresu splnomocneného zástupců 
REAL Inginiering, s.r.o., ul. l.mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš 

(2) Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
3. LIGNOPROJEKT BKN s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ing. Ján Beťko 
4. Ing. Pavol Mišovie, Bjórnsonova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Dotknutým orgánom: 
5. Městský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
6. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 

031 01 Liptovský Mikuláš (odd. ochrany vod, odd. odpadového hospodárstva, odd. ochrany 
ovzdušia) 

7. Okresné riaditel'stvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského 25/1910, 031 01 
Liptovský Mikuláš 

8. Regionálny úrad veřejného zdravotnictva, Štúrova č. 36, 031 80 Liptovský Mikuláš 
9. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho 

hodnotenia ariadenia, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Eudovíta Štúra 1, 
812 35 Bratislava + písomné vyhodnotenie spósobu zapracovania podmienok určených v 
rozhodnutí MŽP SR č.5641/2015-3.4/pl zo dňa 03.07.2016 

Stewiii InSpeftcia životného prostredia 
INSPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
012 OS ŽILINA, Legionářská 5 
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