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SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Žilina  
012 05  Žil ina , Legionárska 5  

 

  

         

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  
 

 zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,  

 zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, 

 verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 

 

1. Žiadosť o zmenu povolenia: 
1.1. Žiadosť zo dňa: 24.07.2015 

1.2. Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát 

životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, 

Legionárska 5, 012 05  Žilina  

1.3. Doručená dňa: 27.07.2015 

1.4. Evidovaná pod číslom: 6078-21976/2015/OIPK 

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

orgánu www.sizp.sk: 30.07.2015 

1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho 

orgánu/obce: 

 

 

 

 

 

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

Dátum zverejnenia 

pečiatka a podpis 

 

 

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

správneho orgánu/obce: 

 

 

 

 

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

Dátum ukončenia zverejnenia 

pečiatka a podpis 
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2. Prevádzkovateľ:  

2.1. Názov: Mobis Slovakia s.r.o.  

2.2. Adresa: MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany 

2.3. IČO: 35 876 557 

 

3. Prevádzka:  

3.1. Názov: Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - Lakovňa 

3.2. Adresa: MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany 

3.3. Katastrálne územie: Nededza, Gbeľany 

3.4. Parcelné číslo: KN-C 564/149 v k. ú. Nededza, ktoré je vo vlastníctve  pre-

vádzkovateľa Mobis Slovakia s.r.o. 

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

6.7 Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických 

rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná 

úprava, lepenie, lakovnie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo 

impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla väčšou ako 150 

kg za hodinu alebo väčšou ako 200 t za rok 

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení: 

4.1.        Číslo: 3355/770760105/891-Ma  

4.2.        Zo dňa: 14.11.2005 

4.3.        Právoplatné dňa: 05.12.2005 

 

5. Informácie pre verejnosť:  

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

prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania 

verejnosťou je potrebné zaslať na: adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa možností na 

elektronickú adresu marta.martincekova@sizp.sk 

 

5.2. Podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa 

zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky 

zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania 

verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 29.08.2015. 

 

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 Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 

05  Žilina, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len 

„Inšpekcia“) 

6.2. Obecný úrad Nededza stanovených stránkových dňoch. 

6.3. Obecný úrad Gbeľany stanovených stránkových dňoch. 

6.4. Webové sídlo sídle www.sizp.sk, www.nededza.eu, www.gbelany.eu 

 

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:  
7.1. Príslušný orgán: nebolo posudzované 

7.2. Výsledok procesu: - 

7.3. Číslo: -  

7.4. Zo dňa: - 

7.5. Právoplatné dňa: - 

7.6. Webové sídlo: - 

 

 

http://www.sizp.sk/
http://www.nededza.eu/
http://www.gbelany.eu/
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8. Súčasťou konania je:  

8.1. v oblasti povrchových a podzemných vôd 

8.1.1. udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb a na vykonávanie činností, ktoré môžu 

ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd 

8.2.     v oblasti stavebného zákona 

8.2.1.  stavebné povolenie stavby „Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov - 

Lakovňa, Zmena 2015 – Vybudovanie zádveria a priestoru pre nabíjanie VZV“  

 

9. Zoznam dotknutých orgánov:  

9.1. Spoločný stavebný úrad vo Varíne, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín 

9.2. Okresný úrad  Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

vodná správa, Nám. M. R Štefánika 1,  010 01 Žilina 

9.3. Okresný úrad  Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

odpadového hospodárstva, M. R Štefánika 1,  010 01 Žilina 

9.4. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov č.1, 010 01 Žilina 

9.5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina 

 

 

10. Ústne pojednávanie:  

10.1. Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v lehote 30 dní 

od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 29.08.2015 alebo v predĺženej lehote. 

10.2. Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, 

Inšpekcia podľa § 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 

prevádzkovateľom: 

 

Predmetom predloženej žiadosti sú žiadosť o stavebné povolenie a zmeny v zmysle 

projektovej dokumentácie súvisiace s vybudovaním zádveria v priestore vstupu do lakovne 

nárazníkov a vybudovanie priestoru pre nabíjanie batérií vysokozdvižných vozíkov. 

 

Účelom stavby je vytvorenie zádveria v priestore vstupu do lakovne nárazníkov zo 

západnej strany objektu SO M003 Výrobná hala. Priestor zádveria (o ploche 84,5 m
2
) bude 

od lakovne oddelený ďalšou bránou, čo zníži možnosť prenikania prachu do priestoru 

lakovne. Vráta budú vybavené vzájomnou blokáciou tak, aby nemohli byť súčasne otvorené 

obidvoje vráta.  

Súčasťou priestoru bude aj priestor pre nabíjanie dvoch vysokozdvižných vozíkov a 

jedného podlahového čistiaceho stroja. 

Priestor pre nabíjanie batérií vysokozdvižných vozíkov (VZV): 

V priestore zádveria budú umiestnené dve nabíjačky pre VZV vozíky a jedna nabíjačka 

pre nabíjanie batérie podlahového čistiaceho stroja. Nabíjačky pre nabíjanie VZV vozíkov 

budú napojené na zásuvky  400 V a nabíjačka na podlahový čistiaci stroj bude napojená na 

zásuvku 230 V. Priestor bude počas nabíjania batérií nútene vetraný ventilátorom, ktorý 

zabezpečí cca 5 násobnú výmenu vzduchu, prívod vzduchu je zabezpečený existujúcou 

vzduchotechnikou. 

Stavba bude realizovaná v existujúcej hale SO M003 Výrobná hala súčiastok – lakovňa 

nárazníkov, všetky činností budú realizované vo vnútornom priestore, v rámci existujúceho 

prevádzkového súboru PS P932.1 – Lakovne.  
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Zmeny budú realizované podľa projektovej dokumentácie „Závod na výrobu 

automobilových súčiastok a modulov - Lakovňa, Zmena 2015 – Vybudovanie zádveria a 

priestoru pre nabíjanie VZV“. 

Realizácia uvedených zmien nespôsobí zmenu zdroja znečisťovania ovzdušia, nedôjde k 

vzniku nových emisií do ovzdušia alebo vôd, nedôjde k vzniku nových druhov odpadov ani 

k navýšeniu množstva vznikajúcich odpadov. 


