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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 (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: 10. 03. 2021 

1.2. Doručená na správny orgán: SIŽP, Inšpektorát ŽP Banská Bystrica 

1.3. Doručená dňa: 10. 03. 2021 

1.4. Evidovaná pod číslom: 8226/2021 

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

orgánu www.sizp.sk: 29. 03. 2021 

1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli mesta: 

 

 

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

Dátum zverejnenia 

pečiatka a podpis 

 

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

mesta: 

 

 

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

Dátum ukončenia zverejnenia 

pečiatka a podpis 

 

2. Prevádzkovateľ: 

                             

2.1. Názov:                      SLOVALCO, a.s. 

2.2. Adresa:                     Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom 

2.3. IČO:    31 587 011 

2.4. Variabilný symbol:    470250106 
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3. Prevádzky:  

 

3.1. Názov: „Výroba anód“, „Elektrolýza“ a „Odlievareň“ 

3.2. Adresa: Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom 

3.3. Katastrálne územie: Horné Opatovce 

3.4. Parcelné číslo: - 

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

„Výroba anód“ 

6.8 Výroba uhlíka – ide o uhlie pálené pri vysokej teplote – alebo elektrografitu 

vypaľovaním alebo grafitizáciou; 

„Elektrolýza“ 

2.5 Spracovanie neželezných kovov: 

a) Výroba surových neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných 

surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými postupmi; 

„Odlievareň“ 

2.5 Spracovanie neželezných kovov: 

b) Tavenie vrátane zlievania neželezných kovov vrátane zhodnotených produktov 

a prevádzkovanie zlievarne neželezných kovov, s kapacitou tavenia väčšou ako 

4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre ostatné kovy. 

 

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení: 

 

4.1. Číslo: 1625-7799/2007/Vir/470250106 

4.2. Zo dňa: 13. 03. 2007 

4.3. Právoplatné dňa: 02. 04. 2007 

 

5. Informácie pre verejnosť:  

 

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

vyjadrenia dotknutej verejnosti a verejnosti k začatiu konania je potrebné zaslať 

na adresu: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného 

prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica a podľa 

možností na elektronické adresy alena.skornova@sizp.sk, sizpipkbb@sizp.sk. 

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

sa dotknutej verejnosti za účastníka konania, možnosti vyjadrenia dotknutej 

verejnosti a verejnosti k začatiu konania je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 

1.5., t. j. do 28.04.2021. 

 

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 Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej 

len „inšpekcia“), Jegorovova 29B, Banská Bystrica, 2. poschodie, po 

predchádzajúcom dohodnutí termínu prostredníctvom e-mailovej pošty.  
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6.2. Obec: Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moyzesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 

v stanovených stránkových dňoch. 

6.3. Webové sídlo: www.sizp.sk a www.ziar.sk .  

 

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: 

 

7.1. Zámer „Zhodnocovanie hliníkových odpadov v prevádzke Odlievareň“, posúdilo 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona č. 24/2006 

Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vydalo záverečné stanovisko 

č. 3702/2020-1.7/zg, 65846/2020 zo dňa 25. 11. 2020, podľa ktorého súhlasí s 

realizáciou navrhovanej činnosti za predpokladu splnenia podmienok a realizácie 

opatrení uvedených v kapitole VI.3. uvedeného záverečného stanoviska. Uvedený 

dokument je prístupný na stránke:  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zhodnocovanie-hlinikovych-odpadov-v-

prevadzke-odlievaren. 

 

8. Súčasťou konania je:  

8.1 v oblasti odpadov  

podľa § 3 ods. 3  písm. c) zákona o IPKZ: 

bod 2. udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných 

stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, 

bod 4. udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov. 

 

9. Zoznam dotknutých orgánov: 

9.1. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie 

Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, úsek odpadového hospodárstva 

9.2. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné 

prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35  Bratislava 

10. Ústne pojednávanie:  

 

10.1. Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v určenej 

lehote alebo v predĺženej lehote. 
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