
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

Číslo žiadosti/zo dňa 
-/05.06.2015 

Vec 

Stále pracovisko Nitra 
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

Číslo 
5227-17996/2015/ 
Rum/3 70590 l 04/Z2 l 

Mesto Zlaté Moravce 
Ul. 1. mája č. 2 
953 01 Zlaté Moravce 

Vybavuje 
Ing. Rumanovská . 

Nitra, dňa 
25.06.2015 

Žiadosť o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci zmeny integrovaného 
povolenia 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát") 
ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. 
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) 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"), na základe písomného vyhotovenia žiadosti 
prevádzkovateľa Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 31 418 821 vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím 
č. 3361/0IPK/445/04-Má/370590104 zo dňa 26. 11. 2004 v znení zmien a doplnení (ďalej len 
„integrované povolenie") pre prevádzku „Výroba tehliarskych výrobkov, závod Zlaté 
Moravce" doručenej Inšpektorátu dňa 05. 06. 2015, Vás podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona 
o IPKZ 

žiada, 

aby ste do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnili na svojom webovom 
sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej 
úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom nasledovné: 
1. žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (len na webovom sídle), 
2. stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté 

prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a prevádzke na 15 dní, 
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3. výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu 
zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti 
s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na 15 dní, 

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

cezhraničné posudzovanie 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 ústneho pojednávania 

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

Bezprostredne po uplynutí určenej lehoty zašlite Inšpektorátu: 
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 prípade, že ste body 1-4 zverejnili aj iným ako obvyklým spôsobom, uveďte aj túto 

skutočnosť. 

Prílohy: 
1. Žiadosť zo dňa 05. 06. 2015 + žiadosť v elektronickej forme. 
2. Zverejnenie podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi 

a o prevádzke. 
3. Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, 

výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva 
verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 

Telefón: 037165 60648 

Slovenská Inšpekcia životrého prostredia 
Inšpektorát životnéil0 ~rostr8dia Bratisl2va 

Stále prnco· 1irko Nitra 
Mariánska dolina 7 949/G 

RNDr. Katarína Pillajová 
vedúca Stáleho pracoviska Nitra 

IŽP Bratislava 

e-mail: martina.rumanovska@sizp.sk 
sizpipknr@sizp.sk 


