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Okres Partizánske 

Zverejnenie zoznamu prevádzkovateľov stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, 

v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá ( §26 ods.3 písm. h) zákona č. 137/2010 Z. z. o 

ovzduší v znení neskorších predpisov) za rok 2021 

 
Názov prevádzkovateľa Názov zdroja Kód činnosti Popis činnosti 

 

ALMIRA, s.r.o., Žabokreky nad 

Nitrou * 

 

 

 

Výroba rozpúšťadlových 

lepidiel, Žabokreky n/Nitrou 

 

 

 

X 

 

Výroba náterových 

zmesí, lakov, 

tlačiarenských farieb a 

lepidiel 

 

 

Honeywell Safety Products 

Slovakia s.r.o., Partizánske ** 

Výroba obuvi, Partizánske 

 
IX 

Výroba obuvi- zrušené 

k 30.04.2021 

Pelzleder, s.r.o.,Bošany * 

 

Vyčiňovanie a úprava koží, 

Bočany 

 

IVc 

 

Nanášanie náterov na 

kožu – mimo prevádzky 

 

VULKAN PARTIZÁNSKE 

a.s.** 

 

Výrobňa lepidiel, Partizánske 

 
X 

Výroba náterových 

zmesí, lakov, 

tlačiarenských farieb 

a lepidiel – mimo 

prevádzky 

 

VULKAN PARTIZÁNSKE 

a.s.** 

 

Výroba obuvi, Partizánske 

 
IX 

Výroba obuvi 

 

VULKAN PARTIZÁNSKE 

a.s.** 

 

 

Lepiareň textilu, Partizánske 

 
VIII 

Nanášanie náterov na 

povrchy textílií, tkanín, 

fólií a papierové 

povrchy s výnimkou 

polygrafie -mimo 

prevádzky 

VULKAN PARTIZÁNSKE 

a.s.* 

 

Valcovňa konfekčná XII 
Výroba a spracovanie 

gumy 

Partizánske Building 

Components-SK, s.r.o., 

Partizánske ** 

 

Lakovňa časť I + časť II, 

Partizánske 

 

IVa 

 

Nanášanie náterov na 

povrchy textílií, tkanín, 

fólií a papierové 

povrchy s výnimkou 

polygrafie 

 

LOWA PRODUCTION s.r.o., 

Bošany ** 

 

Výroba obuvi, Bošany  

 

IX 

 

Výroba obuvi 

 

RICHTER SLOVAKIA s.r.o., 

Partizánske ** 

 

Výroba obuvi, Partizánske 

 
IX 

Výroba obuvi 

 

SOHLED s.r.o., Partizánske ** 

 

Výroba obuvi - výroba 

stielok, Partizánske 

 

IX 
Výroba obuvi 

 

VIPO, a.s., Partizánske * 

 

Výroba rozpúšťadlov. 

lepidiel, Partizánske 

 

X 

Výroba náterových 

zmesí, lakov, 

tlačiarenských farieb a 

lepidiel 
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CONY´S, s.r.o., 

Partizánske * 

 

Výroba obuvi 

 
IX 

Výroba obuvi 

 

Gotec Slovakia, s.r.o., 

Partizánske ** 
Nanášanie lepidiel IVa 

Nanášanie náterov na 

povrchy textílií, tkanín, 

fólií a papierové 

povrchy s výnimkou 

polygrafie 

 

Gotec Slovakia, s.r.o., 

Partizánske * 

Odmasťovanie a čistenie 

povrchov kovov,  
 

IIa 

Odmasťovanie 

a čistenie povrchov 

kovov, 

elektrosúčiastok, 

plastov 

a iných materiálov 

vrátane odmasťovania 

starých  

náterov organickými  

rozpúšťadlami 
Soňa Foltánová - 

Súkromná práčovňa 

Raučina a syn * 

Čistiareň odevov a textílií a 

ostatných vláknitých materiálov 
III 

Chemické čistenie 

odevov 

 

 
*   SZZO - stredný zdroj znečisťovania ovzdušia  

** VZZO - veľký zdroj znečisťovania vzdušia 

 


