
JK Gabčíkovo, s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo 
 
 
 
 

     Slovenská inšpekcia životného prostredia  

     Inšpektorát životného prostredia 

       Bratislava 

       Jeseniova 17 

       831 01 Bratislava   

      

        

 

V Gabčíkove dňa 03. 06. 2015 

 

Vec 

 JK Gabčíkovo, s.r.o., farma Malý Háj 

 - žiadosť o zmenu integrovaného povolenia –aktualizácia STPP TOO podľa  § 3 ods. 3 písm. c) bod 7 

zákona  IPKZ a aktualizácia Havarijného plánu 

 

a) základné informácie  

1.1 Názov prevádzkovateľa  
 

JK Gabčíkovo, s.r.o. 

 

1.2 Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným 

1.3 Adresa sídla prevádzkovateľa  Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo 

1.4 Poštová adresa (pokiaľ je iná) - 

1.5 Webové sídlo - 

1.6 Štatutárny zástupca,  

funkcia v spoločnosti 

Karl Bloch Nielsen – konateľ 

 

1.7 IČO 35 844 761 

1.8 Výpis z obchodného registra alebo 

z inej evidencie 

OS v Trnave, oddiel Sro, vložka 

číslo: 15266/T 

Príloha č.   

1.9 Splnomocnená kontaktná osoba  Ing. Zuzana Sebök Csonga  - riaditeľka 

1.10 Identifikácia spracovateľa 

predkladanej žiadosti 

Ing. Zuzana Sebök Csonga , JK Gabčíkovo,s.r.o.   

Mobil: 0905 116 810, e-mail: zscs@jkgabcikovo.eu 

 

1.1 Druh žiadosti Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru 

technicko-prevádzkových parametrov a technicko-

organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 

zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a 

kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon IPKZ“)  

v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. 

z. o ovzduší;  

1.2 Kód NACE Rev 2 

NOSE-P 

01460 Chov ošípaných 

110.04, 110.05 

1.3 Zoznam súhlasov a povolení, 

o ktoré sa žiada 
 § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ -  konanie o 

vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových 

parametrov a technicko-organizačných opatrení; 

 § 8 ods. 3 zákona o IPKZ – schválenie východiskovej 

správy 

1.5. Zoznam prebiehajúcich konaní 

o udelenie iných súhlasov 

Konania o udelení iných súhlasov a povolení 

neprebiehajú. 



a povolení súvisiacich s danou 

prevádzkou 

 

 

 

Por. 

č. 

Druh povolenia Číslo povolenia Dátum vydania 

povolenia 

2.1. Územné rozhodnutie   

2.2 Stavebné povolenie   

2.3 Kolaudačné rozhodnutie KR č. 1803/86  

KR č. 599/5022/2008-004/SOÚ 

12. 09. 1986 

24. 11. 2008 

2.4 Integrované povolenie 6636-1933/37/2012/Zál/372850311 11. 02. 2012 

právoplatnosť 

06. 03.2012 

  4798-29044/37/2013/Zál/372850311/Z1 21. 10. 2013 

právoplatnosť 

25.11.2013 

 

b) zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 

Aktualizácia Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku 

nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (Havarijný 

plán)a Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení 

(STPP a TOO) bola vykonaná z dôvodu úplného zosúladenia so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia a ochrany vôd, zapracovania nových 

skutočnosti a upresnenia súvisiacich kontaktov. 

 

 

 

 

 

 

     Kurt Bloch N i e l s e n 

                  konateľ spoločnosti  

 
 

 

 

Zoznam účastníkov konania: 

 JK Gabčíkovo s.r.o. 

 Obec Vrakúň 

 OÚŽP - Odbor kvality Životného prostredia, Dunajská Streda 

 

 

 

Prílohy: 

1. STPP a TOO Malý Háj – aktualizovaný 2015 

2. Havarijný plán Malý Háj – aktualizovaný – 2015 

3. Východisková správa 

 

 


