
 
Z v e r e j n e n i e 

 
stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi - 

stavebníkovi a o prevádzke a stavbe podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) 
 

1. Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia doručená na  správny orgán: 
SIŽP IŽP Košice, OIPK (ďalej len „IŽP Košice“), evidovaná pod č. j. 15530/2014 zo dňa 
23.05.2014, Variabilný symbol: 571020106 

2. Prevádzkovateľ (názov a adresa): 
    obchodné meno:      Slovenské elektrárne, a.s.  
    sídlo:                       Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava  
    IČO:                        35 829 052 
3. Prevádzka: 
    3.1. Názov prevádzky:     Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod 
    3.2. Adresa prevádzky:   závod Elektrárne Vojany, 076 72 Vojany 
            Kraj:               Košický  

Okres:    Michalovce 
    3.3. Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona 
            č. 39/2013 Z. z. o IPKZ: 1.1 Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým  
           tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50MW. 
    3.4   Dátum zverejnenia na úradnej tabuli inšpektorátu: 10.06.2014 
    3.5   Dotknuté orgány: 

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie   
slobody 1, 071 01 Michalovce 

 
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa 

o  udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-
organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a)  bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ  
za účelom vyradenia zariadenia EVO II  (kotlov K21 až 24) z prevádzky.  
 

Do žiadosti je možno nazrieť s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje 
na úrade obce Vojany, v stránkových dňoch stanovených obecným úradom, alebo 
v kancelárii správneho orgánu IŽP Košice, Rumanova 14,  040 53 Košice, č. dv. 16, 
v pracovných dňoch  pondelok až  piatok,  v čase od  9,00 h do  14,00 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

V ý z v a 
zainteresovanej verejnosti a osobám podľa  

zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Osoby, ktoré majú právo byť zainteresovanou osobou podľa § 10 zákona   č. 39/2013 

Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), môžu v prípade 
záujmu podať prihlášku v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ  na 
adresu správneho orgánu, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát 
životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 
53  Košice,  (ďalej „IŽP  Košice“). 
 Zainteresovaná verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti v zmysle § 15 ods. 4 zákona  
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ formou petície, ktorú zašle na vyššie uvedenú adresu. 

Podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,  IŽP Košice určuje 
na podanie prihlášok a vyjadrenia verejnosti lehotu  30  dní  odo  dňa  zverejnenia  tejto  
výzvy. 
 Dotknutým orgánom  v integrovanom povoľovaní je Okresný úrad Michalovce, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie   slobody 1, 071 01Michalovce 
 Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa 
o  udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-
organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a)  bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. 

Do žiadosti je možno nazrieť s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné 
údaje na úrade obce Vojany, v stránkových dňoch stanovených obecným úradom, alebo 
v kancelárii správneho orgánu IŽP Košice, Rumanova 14,  040 53 Košice, č. dv. 16, 
v pracovných dňoch  pondelok až  piatok,  v čase od  9,00 h do  14,00 h. 

Pre predmetnú zmenu integrovaného povolenia sa nevyžadovalo posudzovanie vplyvu 
prevádzky na životné prostredie ani cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné 
prostredie.  

 
Dátum  zverejnenia výzvy :   ................................ 
Dátum  zvesenia  výzvy :      .................................  
Podpis :   

 
Vyjadrenie  doručte  na  adresu:   
Slovenská inšpekcia životného prostredia 
Inšpektorát životného prostredia  Košice 
Rumanova 14, 040 53  Košice 
prípadne  zašlite elektronickou poštou na adresu : 
e-mail: sizpipkke@sizp.sk 
  
 
 
                                                                                                      Ing. Angelika  Theinerová  
                                                                                                          riaditeľka  inšpektorátu                            
 


