
SLOVENSKA INSPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
v  

Inspektorát životného prostredia Žilina 
Legionářská 5, 012 05 Žilina 

Z V E R E J N E N I E  

údajov ainformácií podFa § 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. 

1. Žiadosť o změnu povolenia: 
1.1. Žiadosť zo dňa: 05.05.2015 
1.2. Doručená na správný orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, 

Inspektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoťovania 
a kontroly, Legionářská 5, 012 05 Žilina 

1.3. Doručená dňa: 07.05.2015 
1.4. Evidovaná pod číslom: 4805-13284/2015/OIPK 
1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správného 

orgánu www.sizp.sk: 21.05.2015 
1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správného 

orgánu/obce: 

2 6 -85- 2015 

Dátum zverejnenia 
pečiatka a podpis 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAO 

931 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
0 - 1  

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

1 0 -06- 2015 D l  f E S J O  lipt°VSKÝ MIKULÁŠ IU U0 £UIJ (JI MĚSTSKÝ ÚRAD 
; "7 931 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

Dátum ukončenia zverejnenia o - i 
pečiatka a podpis 

http://www.sizp.sk


2. 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 

3. Prevádzka: 
3.1. Názov: SlovTan Contact Tannery, spol. s r.o. 
3.2. Adresa: Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
3.3. Katastrálně územie: Liptovský Mikuláš 
3.4. Parcelně číslo: KN-C 5202/26 v k.ú. Liptovský Mikuláš, ktorý je vprenájme 

vlastníka - spoločnosti Internacional Investment Hotels Holding a.s., 
Trenčianska 57, 821 09 Bratislava 

3.5. Kategória priemyselnej činnosti podl'a přílohy č. 1 k zákonu o IPKZ: 
6.3. Vyčiňovanie koží a kožušín s kapacitou spracovania váčšou ako 12 t 

hotových výrobkov denne. 

4. Integrované povolenie v znění zmien a doplnění: 
4.1. Číslo: 1837/770060103/303-Ma 
4.2. Zo dňa: 29.06.2004 
4.3. Právoplatné dňa: 29.7.2004 

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

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

5.2. PodFa § 11 ods. 3 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 kzačatiu konania 
verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 21.06.2015. 

6. Do žiadosti, 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, l.posch./ C. ch' 
6.3. Webové sídlo: www.sizp.sk,www.mikulas.sk 

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: 
7.1. Příslušný orgán: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti 

o životné prostredie, úsek št. správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania 
vplyvov na životné prostredie 

7.2. Výsledok procesu: stanovisko - nepodlieha posudzovaniu 
7.3. Číslo: OU-LM-OSZP-2015/3711-002-VIT 
7.4. Zo dňa: 13.04.2015 
7.5. Právoplatné dňa: -
7.6. Webové sídlo: www.minzp.sk,www.enviropoi1al.sk/sk/eia 

Telefon 
041/5075 110 

Fax 
041/5075 101 

e-mail 
marta.mai1incekova@sizp.sk 

IČO 
156906 



8. Súčasťou konania je: 
8.1. v oblasti ochrany povrchových a podzemných vod 
8.1.1. súhlas na uskutočnenie stavieb a na vykonáváme činností, ktoré móžu ovplyvniť 

stav povrchových vod a podzemných vod 

8.2. v oblasti stavebného zákona 
8.2.1. stavebné povolenie stavby „Rekonštrukcia prestrešenia a manipulačných 

priestorov odpadového hospodárstva" 

9. Zoznam dotknutých orgánov: 
9.1. Městský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
9.2. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 

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

9.3. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš, štátna správa ochrany prírody a krajiny 
a posudzovania vplyvov na životné prostredie 

9.4. Okresné riaditel'stvo HaZZ v Ružomberku, Hodžova 30, 031 01 Liptovský 
Mikuláš 

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

dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 21.06.2015 alebo vpredíženej 
lehote. 

10.2. Ak žiadny zúčastníkov konania o nariadenie ústného pojednávania nepožiada, 
Inšpekcia podl'a § 11 ods. 6 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 stavebného povolenia je rekonštrukcia prestrešenia 660,177 m2 spevnených 
ploch na východnej straně objektu č.09 - Výrobná hala v areáli SlovTan Contract Tannery 
spol. s r.o. 

CieFom stavby je zlepšit' prevádzkové podmienky pre skladovanie amanipuláciu 
s odpadmi pred ich odovzdávaním na zneškodnenie. 

Pod zrekonštruovaným prestrešením manipulačných priestorov bude vybudovaná nová 
pancierová podlaha v skladbě: pancierová podlaha - betón C 25/30 (B30) hr. 200, 
železobetonová doška vystužená polypropylénovými vláknami; hydroizolačná fólia Fatrafol 
803; zhutněná štrkodrva 32 -64 mm hr.200 mm, póvodný terén. 

Dažďové vody zo střechy budú zvěděné na spevnené plochy, ktoré budú vyspádované 
k dažďovému kanalizačnému zberaču. 

Rozměry stavby ocel'ového prestrešenia: 
- výškové osadenie nadvázuje na výrobnú halu č.09, 
- pódorysné rozměry: 66,15 x 9,98 m, 
- výška nad terénom 6,75 m. 

Telefón 
041/5075 110 

Fax 
041/5075 101 

e-mail 
marta.martincekova@sizp.sk 

IČO 
156906 



SlovTan Contract Tannery spol. s r. o., so sídlom Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš 031 01, 
IČO 31 592 635, v zastúpení REAL Inginiering, s. r. o., ul. 1. mája 697/26, 031 01 

Liptovský Mikuláš ,IČO : 44 039 701 

Slovenská inšpekcia životného prostredia 
v v v 

Inšpektorát ZP Žilina 
Legionářská 5 
012 05 Žilina 
V Liptovskom Mikuláši dňa 5.5.2015 

Vec: 
v 

Ziadosť o integrované povolenie v zmysle zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii 
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnění niektorých zákonov 
a o vydanie stavebného povolenia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v změní neskorších predpisov. 
Žiadosť o zníženie správného poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správných 
poplatkoch, v znění neskorších predpisov, v zmysle položky 171a, časť X. životné 
prostredie o 50 % v dósledku nepodstatnej změny v jesťvujúcej prevádzke. 

A) Údaje identifikujúce prevádzkovatePa 

1.1 Názov prevádzkovateFa SlovTan CONTRACT TANNERY 
1.2 Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným 
1.3 Druh žiadosti Jestvujúca prevádzka podFa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ X 1.3 

Nová prevádzka podFa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ 
1.3 

Nová prevádzka podFa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ 

1.3 

Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie 
po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ 

1.4 Adresa sídla prevádzkovateFa Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
1.5 Poštová adresa (pokiaF sa líši 

od vyššie uvedenej) 
viď bod 1.4 

1.6 www adresa e-mail: infoáS.slovtan.sk, www: slovtan.sk 
1.7 Statutárny zástupca, 

fiinkcia v spoločnosti 
Harry Nakunst 
konatel' spoločnosti 

1.8 ICO 31592635 
1.9 Kód OKEC (NACE), NOSE-P OKEC 19000 NOSE-P 105.05 

1.10 Výpis z obchodného registra 
alebo z inej evidencie 

Obchodný register 
Okresného súdu 
Žilina 

Příloha č. 1 oddiel: sro 
vložka č. 1414/L 

1.11 Splnomocnená kontaktná osoba 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 

1.12 Identifikácia spracovateFa 
predkladanej žiadosti 

viď 1.11 



B) Typ žiadosti 

• údaj o aký typ žiadosti sa jedná (jestvujúca prevádzka, nová prevádzka, změna 
v prevádzke, změna už vydaného integrovaného povolenia) 

- změna v prevádzke - Rekonštrukcia prestrešenia a manipulačných priestorov 
• zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada 
- bez změny na integrované povolenie 
• údaje o spracovatel'ovi žiadosti (ak je iný ako žiadatel') 
- Ing. Miroslav Todák, konatel' spoločnosti RE AT. Inginiering, s. r. o., ul. 1. 
mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš, v zmysle plnomocenstva zo dňa 
1.4.2015 
• zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich 

s danou prevádzkou 
- nie je potřebné 

C) Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

2.1 Názov prevádzky SlovTAn CONTRACT TANNERY, s r.o. 
2.2 Adresa prevádzky Priemyselná 1, 

03101 Liptovský Mikuláš 
2.3 Umiestnenie prevádzky kraj: Žilina, okres: Liptovský Mikuláš, KU 

Liptovský Mikuláš, LV č. 5315, parcela 
KNč. 5202/10,26,29,33,34 
prevádzka je v priemyselnom areáli 
bývalých Kožiarskych závodov , hraničí 
s priemyselnými priestormi vo vnútri areálu 

2.4 Počet zamestnancov 306, rizikové práce z toho 100 
2.5 Dátum začatia a předpokládaného ukončenia činnosti 

prevádzky 
spoločnosť rozvíja svoju výrobnú činnosť 
postupné od r. 1996, dostavba ČOV — 
začatie 2002, ukončenie 2005 a plynovej 
kotolne začatie a ukončenie 10. - 12.2003, 
úpravna klokanov a štiepenky r.2010, 

2.6 Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podl'a 
přílohy č. 1 zákona o IPKZ 

6.3. prevádzky na výrobu koží a kožušín 
s výrobnou kapacitou váčšou ako 12 t HV 
denne 

2.7 Hodnota příslušného rozhodovacieho parametra v danej 
kategorii (podl'a přílohy č. 1 zákona o IPKZ) 

do 85 ton namočenej suroviny denne 

2.8 Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho 
parametra 

projektovaná kapacita výroby je 104 ton 
suroviny denne 

2.9 Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) prevádzkovaná kapacita cca 67 ton denne, 
prevádzkovaná doba do 24 h denne 6 dní 
v týždni 

2.10 Zoznam vykonávaných činností podl'a přílohy č. 2 a 3 
zák. č. 223/2001 

nevykonáváme 

2.11 Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podl'a 
vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 

vel'ký zdroj - 6.1.2 Priemyselná výroba a 
spracovanie kože 

2.12 Trieda skládky odpadov neprevádzkujeme skládku odpadov 

2 



• stručný popis prevádzky 

P. č. Opis prevádzky 
Spoločnosť SlovTan CONTRACT TANNERY sa zaoberá spracovaním surových hovadzích koží 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 vpiklovanom stave. Ďalej prechádzajú 
procesom činenia, predúpravou a úpravou do hotových obuvnických usní. 
Surové kože sa spracovávajú v 10-tonových dřevených sudoch v procese námoku a lúženia na tzv. 
holinu. Lúženie prebieha pri pH 12, kedy sa působením hydroxidu vápenatého, sulfidu a hydrosulfidu 
sodného a KPP odstránia z povrchu kože chlpy a nečistoty. Vylúžená holina sa mechanicky opracovává 
na miazdriacom a štiepacom stroji a tiež ručným ořezáváním. Holina sa tu opracuje na lícovú kožu, 
štiepenku, krupóny a glejovku. 
Všetky spomínané produkty ( okrem glejovky a vytriedenej štiepenky, ktoré sú druhotnou surovinou na 
spracovanie priemyselného tuku, gleja a krmných bielkovín a vybrané časti na 1'udskú spotřebu) sa 
spracovávajú v činiacich sudoch v silné kyslom prostředí působením chromitých soli na vyčinený 
polotovar, tzv. wetblue. V tomto procese je vel'mi důležité postupné zvyšovanie teploty a pH, ktoré 
majů vplyv na prienik činiacich solí do celej hrůbky kože. 
Wetblue sa triedi do kvalitatívnych kategorií a časť z neho sa priamo předává. Polotovar wetblue sa 
opostruhuje a v predúpravni sa z neho mokrým farbením a mechanickými operáciami vyrobí tzv. krást, 
z ktorého sa v úpravní vyrobí hotová čalúnická koža. Pri konečnej úpravě sa krást farbí, makčí, vál'a, 
strieka apretúrou, ručně sa naň nanáša farba - postup je daný technológiou požadovaného druhu 
výrobku. 
Technologický a technický popis: 
námok a lúženie nrebiehaiú v 8 lúžiacich sudoch s kapacitou DO 13 ton surovinv 
proces námoku a lúženia trvá cca 22 hodin, vybrané technologie cca 44 hodin , chemikálie sa do procesu 
pridávajú podl'a technologického předpisu, ich zoznam je připojený ku blokovej schéme procesu 
miazdrenie a štienanie sú mechanické ODerácie na špeciálnvch stroioch 
orezávanie ie ručná onerácia 
činenie Drebieha v 11 činiacich sudoch s kapacitou po 6 ton 
činenie so sprievodnými procesmi prania, odvápňovania, piklovania trvá cca 20-23 hodin, používané 
chemikálie sa pridávajú podl'a technologického předpisu, sú uvedené v blokovej schéme 
žmvkanie a meranie sú mechanické operácie. ktoré sa robia na vvrážanom stroji 
triedenie wetblue ie odborná ručná práca s vizuálnvm hodnotením tovaru 
postruhovanie ie přesná eaalizácia hrúbkv kože a robí sa na postruhovacom stroji 
mokré farbenie prebieha vo farbiacich sudoch. ktorvch máme 8 s kapacitou po 1.6 až 2 tonv 
žmvkanie. sušenie, makčenie. váPanie sú mechanické operácie. ktoré sa robia bez použitia chemikálií na 
vyrážacích strojoch, na vákuovej alebo rámovej sušiarni, na makčiacom stroji a vo váPacích sudoch. 
Na úpravní sa kože spracovávajú podPa příslušného technologického postupu nanášaním farbv - ručně 
alebo na striekacom automate, dezénovaním, žehlením, nanášaním apretúry na příslušných stroioch, 
váPaním vo váPacích sudoch. meraním na meračke a balením podPa požiadviek zákazníka. 
V šiiacei dielni sa na nábvtkárske usne predkreslia strihv podPa podkladov od zákazníka, postrihaiú sa 
na přesné dielv a ušijú sa podPa predlohv. Predšité poťahv sa balia a posielaiú zákazníkom na konečné 
vyhotovenie. 

Pracovná doba v celej spoločnosti je trojzmenná v 6- dňovom pracovnom týždni, len v triediarni 
wetblue sa robí na dve změny v případe potřeby, 

Fond pracovitého času je cca 300 dní do roka, odstávky výroby sa minimalizujú prechodom na znížený, 
50-%-ný výkon počas letných dovoleniek. Trend je nezastaviť výrobu úplné ani najeden pracovný deň. 
Vnútropodniková doprava je riešená samostatnou smernicou - Organ izačný poriadok v Príručke 
manažmentu kvality a životného prostredia - viď příloha č. 16 

• stručný popis lokality prevádzky 

P. č. Názov listu Referenčně číslo mapového listu 
z katastrálnych máp 

Příloha č. 

1 Kópia z katastrálnej mapy mapový list č. 1-6/31,32,33,34 1 



• údaje k povol'ovanej stavbě , pre stavebné konanie v zmysle stavebného zákona 

Druh, označenie, kapacita, miesto stavby : Rekonštrukcia prestrešenia a manipulačných 
priestorov odpadového hospodárstva 

Předpokládány termín dokončenia stavby: 12/2016 

Parcelně čísla a druhy (kultury) stavebného pozemku podl'a katastra nehnutePností: pare. 
č. : KN-C 5202/6 - zastavaná plocha a nádvorie 

Mená a adresy vlastníkov susedných pozemkov a nehnutePností podPa katastra 
nehnutePností: 
KN-C 5202/6 - LM park, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš 

Parcelně čísla ostatných pozemkov podPa katastra nehnutePností, ktoré sa majů 
použit' ako stavenisko (napr. časť veřejného priestranstva) : Ziadne 

K stavebnému pozemku má stavebník : Nájomné právo 

Údaje o spracovatePovi dokumentácie: 
Projektová dokumentáciu stavby spracoval (meno, priezvisko, resp. názov, 
adresa, datum a číslo preukazu o odbornej sposobilosti na vybrané činnosti vo 
výstavbě) 
Ing. Ján Beťko, LIGNOPROJEKT BKN, s. r. o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský 
Mikuláš. 

Sposob uskutočnenia stavby: Dodávateťsky. 

Rozpočtový náklad stavby : 80 000.- Eur 

Stavbu bude realizovat' firma : Dodávatel' bude určený výběrovým konáním. 

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

Predmetom stavebného povolenia je rekonštrukcia prestrešenia 660,177 m2 spevnených ploch na 
východnej straně objektu súp. č. 1851 - pare. č. KN-C 5202/26, v zmysle predloženej 
projektovej dokumentácie. 

Zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktorí sú známi: 
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 surovin, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa 
v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

- bez změny na jestvujúce vydané integrované povolenie 

4 



E) Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o předpokládaných 
množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu 
s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie 
a na zdravie l'udí 

- bez změny na jestvujúce vydané integrované povolenie 

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

- bez změny na jestvujúce vydané integrované povolenie 

G) Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technologie a ďalších technik 
na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií. 

- bez změny na jestvujúce vydané integrované povolenie 

H) Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatření na predchádzanie 
vzniku odpadov a na přednostně zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

- bez změny na jestvujúce vydané integrované povolenie 

I) Opis a charakteristika používaných alebo připravovaných opatření a technických 
zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

- bez změny na jestvujúce vydané integrované povolenie 

J) Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou 

- bez změny na jestvujúce vydané integrované povolenie 

K) Opis a charakteristika ďalších připravovaných opatření v prevádzke, najma 
opatření na hospodárné využívanie energií, na predchádzanie haváriám 
a na obmedzovanie ich případných následkov 

- bez změny na jestvujúce vydané integrované povolenie 

L) Opis ďalších hlavných alternativ navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli 
vypracované a ktoré prevádzkovatel' akceptuje 

- bez změny na jestvujúce vydané integrované povolenie 

M) Návrh podmienok povolenia 

- bez změny na jestvujúce vydané integrované povolenie 

N) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovatePovi známi, připadne cudzí 
dotknutý orgán, ak jestvujúca povol'ovaná prevádzka má alebo nová prevádzka 
móže mať cezhraničný vplyv 

- bez změny na jestvujúce vydané integrované povolenie 
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O) Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch 
všeobecne zrozumitePným spósobom na účely zverejnenia 

- bez změny na jestvujúce vydané integrované povolenie 

P) Prehlásenie 

Týmto přehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia. 

Prehlasujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správné a kompletné. 

Podpísaný: Ing. Miroslav Todák / Datum : 5.7.2015 
(zástupca organizácie) 

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Miroslav Todák 

Pozícia v organizácii: splnomocneny zástupca spoločnosti 

REAUnginiering, s.r.o, 
ul. 1. mája 697/26 

031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO: 44039701 IČ DPH: SK2022561970 

Přílohová časť 

• Výpis z obchodného registra, resp. iný doklad (živnostenský list) - ( originál) 
• List vlastníctva č. 6656 ( originál) 
• Nájomná zmluva ( kópia) 
• Kópia z katastrálnej mapy ( originál ) 
• Vyjadrenie Obvodného úřadu ZP v Lipt. Mikuláši, úseku ŠSOH 
• Vyjadrenie Obvodného úřadu ZP v Lipt. Mikuláši, úseku ŠSOPaK 

a posudzovania vplyvov na životné prostredie 
• Vyjadrenie OR HaZZ Lipt. Mikuláš k PD 
• Plnomocenstvo splnomocneného navrhovatefa + výpis z obchodného registra 
• 3 x projektová dokumentácia 
• Žiadosť v elektronickej formě. 
• Správný poplatok vo výške 250.- Eur v kolkových známkách 
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