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A) Základné informácie - náležitosti podľa všeobecného
predpisu o správnom konaní
A1. Informácie o prevádzkovateľovi
1.1 Názov prevádzkovateľa
1.2 Právna forma
1.3 Druh žiadosti

1.4 Adresa sídla
prevádzkovateľa
1.5 Poštová adresa (pokiaľ
sa líši od vyššie
uvedenej)
1.6 www adresa
1.7 Štatutárny zástupca,
funkcia v spoločnosti
1.8 IČO
1.9 Kód OKEČ (NACE),
NOSE-P
1.10 Výpis z obchodného
registra alebo z inej
evidencie
1.11 Splnomocnená
kontaktná osoba
1.12 Identifikácia
spracovateľa
predkladanej žiadosti o
zmenu

Bekaert Hlohovec, a.s.
a.s. (akciová spoločnosť)
Jestvujúca prevádzka podľa zákona o IPKZ
Nová prevádzka podľa zákona o IPKZ
Nová prevádzka podľa zákona o IPKZ
Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie
po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ
Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
Adresa sa nelíši.

http://www.bekaert.com/
Inge Schildermans – predseda predstavenstva
Luc Vankemmelbeke – člen predstavenstva
362 340 52
OKEČ: 27 340
NACE: 24340
NOSE-P: 105.01
Kópia
Príloha č.
3
Meno: Ing. Blanka Lackovičová, funkcia: Špecialista ŽP
Adresa: Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
tel.: +421 33 73 63 851
e-mail: blanka.lackovicova@bekaert.com
EKOCONSULT-enviro, a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: 02-5556 9758, 02-5556 2250
fax: 02-5024 4329
e-mail: zubor@ekoconsult.sk
číslo osvedčenia: 13722/2014

A2. Informácie o povoľovanej prevádzke
2.1
2.2

Názov prevádzky
Adresa prevádzky

x
-

Výroba a súvisiace činnosti
Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
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2.3

Umiestnenie prevádzky

Kraj: Trnavský Okres: Hlohovec Obec: Hlohovec
Katastrálne územie: 816 248
Lokalita: Územie, na ktorom sa nachádza prevádzka, je
situované v intraviláne mesta Hlohovec, v priemyselnom
areáli bývalej Drôtovne, na severovýchodnom okraji
mesta. Dotknuté územie na juhozápade susedí
s jestvujúcou železničnou traťou Leopoldov – Zbehy
a železničnou stanicou Hlohovec. Na severe sa nachádza
poľnohospodárska pôda a vinohrady, na juhu a juhozápade
železničný koridor a areál fy Zentiva, na západe fy
Lubonas a firmami v areáli bývalého Mieru, škola
a autoservis a na východe poľnohospodárska pôda.
Verejný priestor a trvalo obývané objekty sa nachádzajú
vo vzdialenosti od cca 500 do 1000 m od hraníc areálu.
Dotknuté parcely:
-

2.4
2.5

Počet zamestnancov
Dátum začatia
a predpokladaného
ukončenia činnosti
prevádzky
Kategória činnosti, do
ktorej prevádzka spadá
podľa prílohy č.1 zákona
o IPKZ

jestvujúci stavebný objekt - parcela č. 2389/79
prístavba - parcela č. 2389/1

1 570
Rok začatia: 1969
Predpokladaný rok ukončenia: prevádzkovateľ neplánuje
ukončiť prevádzku

2.Výroba a spracovanie kovov
2.3. Spracovanie železných kovov:
c) nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so
spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za
hodinu
2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou
elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem
používaných vaní väčší ako 30 m3
2.7 Hodnota príslušného
objem kúpeľov  30 m3
rozhodovacieho parametra spracúvané množstvo viac ako 2 t surovej ocele za hodinu
v danej kategórii (podľa
prílohy č.1 zákona
o IPKZ)
2.8 Projektovaná hodnota
objem kúpeľov 634,6 m3
vyššie uvedeného
spracúvané množstvo cca 17,7 t/hod
rozhodovacieho parametra
2.9 Prevádzkovaná kapacita
Prevádzkovaná kapacita – 634,6 m3, 17,7 t/hod
a prevádzkovaná doba
prevádzkovaná doba - 8400 hod, 4-zmenná prevádzka a 3(hod.)
zmenná
2.10 Zoznam vykonávaných
žiadne (vykonávané zhromažďovanie)
činností podľa prílohy č. 2
a 3 zák. č. 223/2001
2.11 Kategorizácie zdrojov
2.9.1 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a
znečisťovania ovzdušia
súvisiace činnosti okrem úprav s použitím organických
podľa vyhlášky MŽP SR rozpúšťadiel a práškovaného lakovania:
č. 410/2012 Z.z.
b) pri použití chemických postupov s projektovaným
objemom kúpeľov > 30 m3
2.12 Trieda skládky odpadov
Nevyskytuje sa.
2.6
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A3. Informácie o zmene
3.1 Názov prevádzky podľa Výroba a súvisiace činnosti
platného integrovaného
povolenia
3.2 Číslo platného
4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105,
integrovaného povolenia 1129-14490/37/2007/Gaj/370710105/U1
1129-29023/37/2007/Gaj/370710105/Z2
1899-1017/37/2008/Gaj/370710105 /Z3
436-19568/37/2008/Sta,Gaj/370710105/Z4
1899-38117/37/2008/Gaj/370710105/Z5
390-5425/37/2009/Sta,Gaj/370710105/Z6
7317-29734/37/2009/Gaj/370710105/Z6-SP
10374-6430/37/2010/Gaj/370710105/Z7
6482-2176/37/2012/Gaj/370710105/Z8
8735-12124/37/2013/Pro/370710105/Z9
8736-26025/37/2013/Pro/370710105/KR-Z10
3123-16832/37/2013/Pro/370710105/Z11
3631, 4776-21795/2014/Kri,Čás/370710105/Z12, Z14-SP
362-449/2015/Čás/370710105/Z13-KR
1095, 2556-11450/2015/Čás/370710105/Z15-SkP,Z16-OdS
5254-28666/2015/Čás/370710105/Z17-SP.KR
6169-31499/2015/Jak/370710105/Z18-SP
493-5237/2016/Čás/370710105/Z19-SP
4645-21182/2016/Čás/370710105/Z20
3.3 Hodnotenie vplyvov na Nie
Áno
x
životné prostredie
Rozhodnutie vydané v zisťovacom Príloha č. 5
zmenou zariadenia
konaní č. 2150/2016-1.7/ml
3.4 Zdôvodnenie žiadosti
O zmenu integrovaného povolenia žiadame z dôvodu:
o zmenu integrovaného - rekonštrukcie neutalizačnej stanice D1. Jestvujúce
povolenia
zariadenie odparky je morálne aj technicky zastaralé, preto
bude nahradené novým energeticky účinnejším zariadením odparkou
spolu
s rozšírením
zásobnej
kapacity
spracovávaných odpadových technologických vôd a novým
stáčacím miestom.
A4. Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada

4.1

V oblasti povrchových
vôd a podzemných vôd

4.2

V oblasti odpadov

Konanie o povolenie zmeny vodnej stavby stavbou
„úprava technologických odpadových vôd“ podľa §3 ods.
3 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ
Vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového
hospodárstva podľa §3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona
o IPKZ
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A5. Utajované a dôverné údaje
-

B) Údaje o prevádzke a jej umiestnení
B1. Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb
P. č. Opis prevádzky
Nová technológia čistenia odpadových technologických vôd bude založená na
separácii čistených vôd novou odparkou na „destilát“ – čistá fáza a „koncentrát“ fáza,
v ktorej budú koncentrované nebezpečné látky. Destilát bude vypúšťaný tak ako v
súčasnosti do jestvujúceho kanalizačného systému. Koncentrát bude oddelene
zhromažďovaný a bude s ním nakladané ako s nebezpečným odpadom v zmysle
zákona o odpadoch – odvoz externou oprávnenou organizáciou.
Navrhovaná technológia bude pozostávať z novej technológie, ktorej hlavné
technologické celky budú tvoriť:
zásobné nádrže na technologické vody s príslušenstvom
mixovacia - miešacia nádrž s príslušenstvom
vákuová odparka s príslušenstvom
zberná nádrž na koncentrát
Požadovaný výkon technológie spracovania odpadových vôd je nasledovný :
Množstvo odpadových vôd z výroby na vstupe do odparky:
7 m3/d, 24 h/d
3
Celková max. kapacita modernizovanej technológie:
8 m /d, 22 h/d, 7 d/t
Odpadové technologické vody z výroby budú podľa potreby privážané autocisternami,
pre stáčanie odpadových technologických vôd z autocisterien bude vytvorená nová
stáčacia plocha. Stáčacie miesto bude prestrešené, bude vytvorené ako nepriepustné
a bude vyspádované do havarijnej jímky o objeme 20 m3 vybudovanej vo vnútri
objektu neutralizačnej stanice. Pre každý druh odpadovej vody bude slúžiť samostatné
stáčacie hrdlo. Vo vnútri objektu NSD1 budú vybudované zásobné nádrže tak, aby
bolo možné skladovať a spracovávať každý druh odpadových vôd samostatne (5 x
20m3). Nádrže sú navrhované ako jednoplášťové, umiestnené v spoločnej havarijnej
jímke. Z nádrží budú odpadové technologické vody čerpané samostatnými čerpadlami
na ďalšie spracovanie – homogenizáciu do zmiešavacej nádrže o objeme 20 m3.
Po homogenizácii sú vody pred vstupom do odparky prečerpávané na filtráciu na
pásovom filtri, tak aby sa odseparovali hrubé nečistoty. Prefiltrované odpadové vody
sú následne čerpané z nádržky filtra do odparky.
Vákuová odparka slúži ako hlavné technologické zariadenie, ktoré zabezpečuje
výrazné zníženie znečistenia vo výstupných odpadových vodách. Znečisťujúce látky
sa zahusťujú, pričom sa voda vo forme pary odparuje a následne kondenzuje a vzniká
destilát, ako výsledný produkt, t.j. „čistá voda“.
Destilát bude z odparky zvedený do kontrolnej nádržky pre odber vzoriek odkiaľ bude
prečerpaný do jestvujúceho kanalizačného systému, tak ako v súčasnosti. Počíta sa s
množstvom destilátu cca 6,1 m3/deň, ročné množstvo cca 2 160 m3/rok.
Ostatné bez zmeny.
B2. Opis prevádzky
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P. č. Názov
Projektov Technická charakteristika
technologické aná
ho
kapacita
uzla
1.

Odparka

Celková
max.
kapacita:
8 m3/d,
2 920
m3/rok

2.

3.

Zásobné
nádrže
odpadových
vôd
Zmiešavacia
nádrž

5 x 20m3

Odkaz na
blokovú
schému
v prílohe
č. 6

Vákuová odparka zabezpečuje zníženie
znečistenia v odpadových vodách na úrovni 95
– 98%. Organické a anorganické prvky
a chemické látky sa v odparke zahusťujú,
pričom sa voda vo forme vodnej pary
odparuje, následne kondenzuje a vzniká
destilát ako výsledný produkt.
Jednoplášťové nádrže určené na skladovanie
a spracovávanie každého druhu odpadových
vôd samostatne.

1 x 20 m3 Určená na homogenizáciu odpadových vôd.
Odpadové vody budú pomerovo zmiešavané, tak
aby sa mohli optimálne nastaviť parametre vo
vzťahu k vstupnému znečisteniu, čím sa docieli
stabilizácia kvality vstupných technologických vôd
do technológie, čo je ideálne vo vzťahu k ich
spracovaniu a tým aj účinnosti čistenia.

Zásobná nádrž 1 x 20 m3 V určitých časových intervaloch bude
koncentrátu
koncentrát z odparky vypúšťaný do zásobnej
nádrže umiestnenej v spoločnej jímke.
Ostatné bez zmeny.
4.

B3. Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé
technologické uzly
P. č. Názov blokovej
schémy
1. Layout –
Neutralizačná
stanica D1 odparka

Slovný opis

Príloha č.

-
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B 4. Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky
P. č.
Dokumentácia vypracovaná v zmysle platných vnútropodnikových predpisov Príloha
č.
Bude vypracovaná k uvedeniu do prevádzky.

C) Údaje k povoleniu zmeny - náležitosti podania podľa zákona
o IPKZ
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C1. zoznam a popis surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v
prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenie hlavnej činnosti a kategórie
priemyselných činností
Zoznam používaných materiálov:
Materiál/surovina

Popis

10% roztok CL 1-1
Odpeňovač DF 5-1 (E6)

Zásaditý čistiaci prostriedok
Špeciálny odpeňovač
Chladiaci olej s inhibítorom
proti korózii

Olej SB 220

Ročná spotreba
[t]
12
0,1
0,01

KBÚ v prílohe.
Energie v prevádzke používané:
Vykurovanie bude riešené pomocou elektrickej teplovzdušnej jednotky s elektrickým
ohrevom SAHARA MAXX HE11.UNFOBKB.AKD o tepelnom výkone 12 kW.
Priestor odparky bude odvetraný axiálnym ventilátorom firmy Elektrodesign typ HCFB/4450H o vzduchovom výkone 5000 m3/h. Ventilátor bude ovládaný od priestorového
termostatu RTR 6705. Pri dosiahnutí vnútornej teploty v priestore odparky 30°C sa spustí
ventilátor.
Súpis príkonov a spotrieb el. energie
Inštalovaný príkon
Pi = 120 kW
Súčasnosť
Súčasný príkon
Ps = 102 kW
Z toho 55kW na odparku,36kW na nové čerpadlá a zvyšok je rezerva.
Spotreba stlačeného vzduchu
Stlačený vzduch (min.0,6 MPa) sa bude využívať na pohon membránových čerpadiel, pohon
pneumatických ventilov, dodatočné premiešavanie reaktora kyslých koncentrátov, Jeho
maximálna hodinová spotreba bude cca 3 Nm3/min – určená pri tlaku 1 bar, teplote 20°C.
Ročná potreba stlačeného vzduchu cca 50 000 Nm3/rok.
Ostatné bez zmeny.
C2. Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob
zachytávania emisií
Prevádzka vákuovej odparky nemá vplyv na znečisťovanie ovzdušia.
C3. Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií
Prevádzka vákuovej odparky nemá vplyv na znečisťovanie ovzdušia.

C4. Znečisťovanie povrchových vôd
Bez zmeny
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C5. Produkované odpadové vody
Destilát bude z odparky zvedený do kontrolnej nádržky pre odber vzoriek odkiaľ bude
prečerpaný do jestvujúceho kanalizačného systému, tak ako v súčasnosti. Počíta sa s
množstvom destilátu cca 6,1 m3/deň, ročné množstvo cca 2 160 m3/rok.
Limitné parametre vypúšťaných odpadových vôd sú stanovené v platnom integrovanom
povolení. Tieto hodnoty sa inštaláciou novej odparky nemenia.
C6. Zdroje a množstvá produkovaných odpadov
Odpady vznikajúce počas realizácie stavby:
Počas realizácie navrhovanej zmeny sa očakáva vznik odpadov charakteristických pre
stavebnú činnosť. Významný objem odpadov vznikajúcich v tejto etape bude predstavovať
hlavne odpad vznikajúci pri potrebných stavebných úpravách a demontáži nepotrebných
zariadení.

P.
č.

Označenie
odpadu
+ názov
odpadu

Miesto vzniku
odpadu

Spôsob
nakladania
s odpadom

Neutralizačná
stanica

Zhromažďo
vanie u
pôvodcu

15 01 01
1.

Fyzikálne Vyprodukované
a chemické
množstvo
vlastnosti odpadu za rok
odpadu
(t)

Miesto
zneškodňovania /
zhodnocovania
odpadu

0,1

Zmluvná
oprávnená externá
firma

N

0,1

Zmluvná
oprávnená externá
firma

O

89,4

Zmluvná
oprávnená externá
firma

zmesi betónu,
tehál, škridiel,
Zhromažďo
obkladového Neutralizačná
vanie u
stanica
materiálu a
pôvodcu
keramiky iné
ako uvedené v
17 01 06

O

47,9

Zmluvná
oprávnená externá
firma

Zhromažďo
vanie u
pôvodcu

O

0,1

Zmluvná
oprávnená externá
firma

obaly z
papiera a
lepenky

O

15 01 10

2.

3.

obaly
obsahujúce
zvyšky
Zhromažďo
nebezpečných Neutralizačná
vanie u
stanica
látok alebo
pôvodcu
kontaminovan
é
nebezpečnými
látkami
17 01 01
betón

Neutralizačná
stanica

Zhromažďo
vanie u
pôvodcu

17 01 07

4.

5.

17 02 01
drevo

Neutralizačná
stanica
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6.

17 04 05

Neutralizačná
stanica
Železo a oceľ
17 04 11

7.

Zhromažďo
vanie u
pôvodcu

O

Zhromažďo
vanie u
pôvodcu

O

Zhromažďo
zemina a
Neutralizačná
vanie u
kamenivo iné
stanica
pôvodcu
ako uvedené v
17 05 03

O

Káble iné ako Neutralizačná
stanica
uvedené v 17
04 10

0,5

0,3

Zmluvná
oprávnená externá
firma
Zmluvná
oprávnená externá
firma

17 05 04
8.

190,0

Zmluvná
oprávnená externá
firma

Odpady vznikajúce počas prevádzky:
Počas prevádzky NSD1 budú vznikať odpady spojené priamo s úpravou technologických
vôd - odpadových vôd, odpady spojené so servisom a údržbou zariadení a priestorov
prevádzky, a odpady súvisiace so sociálnym zázemím zamestnancov a vykonávaním
administratívnej činnosti. Sporadicky vznikajú aj odpady súvisiace napr. s jednorázovými
drobnými stavebnými úpravami, a pod..

P.
č.

Označenie
odpadu
+ názov
odpadu

Miesto vzniku
odpadu

Spôsob
nakladania
s odpadom

Neutralizačná
stanica

Zhromažďo
vanie u
pôvodcu

Fyzikálne
Vyprodukované
a chemick
množstvo
é
odpadu za rok
vlastnosti
(t)
odpadu

Miesto
zneškodňovania /
zhodnocovania
odpadu

12 01 14
1.

kaly z
obrábania
obsahujúce
nebezpečné
látky

N

300

Zmluvná
oprávnená externá
firma

N

0,5

Zmluvná
oprávnená externá
firma

15 01 10

2.

obaly
obsahujúce
zvyšky
Zhromažďo
nebezpečných Neutralizačná
vanie u
látok alebo
stanica
pôvodcu
kontaminovan
é
nebezpečnými
látkami
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15 02 02

3.

absorbenty,
filtračné
materiály
vrátane
olejových
filtrov inak
Zhromažďo
nešpecifikovan Neutralizačná
vanie u
ých, handry na
stanica
pôvodcu
čistenie,
ochranné
odevy
kontaminovan
é
nebezpečnými
látkami

N

0,5

Zmluvná
oprávnená externá
firma

N

12

Zmluvná
oprávnená externá
firma

16 10 01

4.

vodné
kvapalné
odpady
obsahujúce
nebezpečné
látky

Neutralizačná
stanica

Zhromažďo
vanie u
pôvodcu

C7. Zdroje hluku
Bez zmeny
C8. Vibrácie
Bez zmeny
C9. Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste
Bez zmeny
C10. Navrhované
technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a
obmedzenie emisií (koncové technológie)
1.1 Zložka životného prostredia
Všeobecná charakteristika
1.2 a technický opis technológie
a techniky
1.3 Doba a stav realizácie opatrenia

1.4

Prínosy z hľadiska ochrany
životného prostredia

1.5 Účinnosť technológie a techniky

Voda
Vákuová odparka
Odparka bude inštalovaná po vydaní potrebných
povolení. Bude využívaná na znižovanie
koncentrácie znečisťujúcich látok v odpadových
vodách.
Zníženie znečistenia technologických vôd.
Vákuová odparka zabezpečuje zníženie znečistenia
v odpadových vodách na úrovni 95 – 98%.
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Nakladanie so zachytenými
1.6 emisiami alebo produkovaným
zostatkovým znečistením

1.7

Investície a ďalšie náklady vo
vzťahu k uvedenej technológii

Organické a anorganické prvky a chemické látky sa
v odparke zahusťujú, pričom sa voda vo forme
vodnej pary odparuje, následne kondenzuje
a vzniká destilát ako výsledný produkt. Koncentrát
bude oddelene zhromažďovaný a bude s ním
nakladané ako s nebezpečným odpadom.
Nie je relevantné.

Ostatné bez zmeny.
C 11. Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na
predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
vznikajúcich v prevádzke
Bez zmeny.
C 12. Opis a charakteristika používaných
alebo
pripravovaných
opatrení
a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného
prostredia
Bez zmeny.

C13. Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
Bez zmeny
C 14. Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä
opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na
obmedzovanie ich prípadných následkov
Bez zmeny.
C15. Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík
prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí
pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta
prevádzky do uspokojivého stavu
Bez zmeny.
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C16. Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách a) až m) a odseku
2 písm. a) zákona o IPKZ všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely ich
zverejnenia
Identifikácia žiadateľa:

Bekaert Hlohovec, a.s.
Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
IČO: 362 340 52

Zdôvodnenie žiadosti: O zmenu integrovaného povolenia žiadame z dôvodu:
- rekonštrukcie neutalizačnej stanice D1. Jestvujúce zariadenie odparky je morálne aj
technicky zastaralé, preto bude nahradené novým energeticky účinnejším zariadením odparkou spolu s rozšírením zásobnej kapacity spracovávaných odpadových technologických
vôd a novým stáčacím miestom.
Dotknuté parcely:
jestvujúci stavebný objekt - parcela č. 2389/79
prístavba - parcela č. 2389/1
Názov prevádzky: Výroba a súvisiace činnosti
Opis prevádzky a jej základných parametrov:
Miesto : Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
Kategorizácia činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ:
2.Výroba a spracovanie kovov
2.3. Spracovanie železných kovov:
c) nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom
väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu
2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických
postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m3
Opis zmien v prevádzke:
Nová technológia čistenia odpadových technologických vôd bude založená na separácii
čistených vôd novou odparkou na „destilát“ – čistá fáza a „koncentrát“ fáza, v ktorej budú
koncentrované nebezpečné látky. Destilát bude vypúšťaný tak ako v súčasnosti do
jestvujúceho kanalizačného systému. Koncentrát bude oddelene zhromažďovaný a bude s
ním nakladané ako s nebezpečným odpadom v zmysle zákona o odpadoch – odvoz externou
oprávnenou organizáciou.
Navrhovaná technológia bude pozostávať z novej technológie, ktorej hlavné technologické
celky budú tvoriť:
zásobné nádrže na technologické vody s príslušenstvom
mixovacia - miešacia nádrž s príslušenstvom
vákuová odparka s príslušenstvom
zberná nádrž na koncentrát
Požadovaný výkon technológie spracovania odpadových vôd je nasledovný :
Množstvo odpadových vôd z výroby na vstupe do odparky:
7 m3/d, 24 h/d
3
Celková max. kapacita modernizovanej technológie:
8 m /d, 22 h/d, 7 d/t
Opis vstupov do prevádzky:
Suroviny, pomocné materiály a energie:
Používané suroviny:
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10% roztok HCl 1-1 10 t/rok
Odpeňovač DF 5-5 0,1 t/rok
Olej SB 220
0,01 t/rok
Vykurovanie bude riešené pomocou elektrickej teplovzdušnej jednotky s elektrickým
ohrevom SAHARA MAXX HE11.UNFOBKB.AKD o tepelnom výkone 12 kW.
Priestor odparky bude odvetraný axiálnym ventilátorom firmy Elektrodesign typ HCFB/4450H o vzduchovom výkone 5000 m3/h.
Stlačený vzduch (min.0,6 MPa) sa bude využívať na pohon membránových čerpadiel, pohon
pneumatických ventilov, dodatočné premiešavanie reaktora kyslých koncentrátov. Ročná
potreba stlačeného vzduchu je cca 50 000 Nm3/rok.
Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie
a zdravie ľudí:
Organické a anorganické prvky a chemické látky sa v odparke zahusťujú, pričom sa voda vo
forme vodnej pary odparuje, následne kondenzuje a vzniká destilát ako výsledný produkt.
Koncentrát bude oddelene zhromažďovaný a bude s ním nakladané ako s nebezpečným
odpadom.
C18. Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, označenie
orgánu cudzieho štátu (ďalej len "cudzí dotknutý orgán"), ak nová prevádzka
alebo podstatná zmena v činnosti prevádzky má alebo môže mať negatívny vplyv
na životné prostredie tohto štátu.
P. č.
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Zoznam účastníkov konania a dotknutých orgánov
Účastníci konania:
BEKAERT Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
Mesto Hlohovec, Mestský úrad Hlohovec, Mr. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
CELPROJEKT plus, s.r.o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok
Mená projektantov:
Ing. Radoslav Lejava, A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok
Ing. Ján Vrana, A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok
Ing. Pavel Kubas, A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok
Ing. Juraj Trnovský, A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok
Ing. Vladimír Šeffer, A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok
Ing. Tomáš Mastiš, Poľná 140/2, 976 33 Poníky
Dotknuté orgány:
Okresný úrad Hlohovec Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec,
štátna vodná správa
Okresný úrad Hlohovec Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec,
štátna správa odpadového hospodárstva
Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, 949 01 Nitra
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917
77 Trnava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09
Trnava 9
MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Mesto Hlohovec - Mestský úrad v Hlohovci, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
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D) Prílohy k žiadosti
Prílohy
List vlastníctva

Príloha č.
1

Katastrálna mapa

2

Výpis z ORSR

3

Splnomocnenie na zastupovanie prevádzkovateľa v konaní

4

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

5

Layout – Neutralizačná stanica D1 - odparka

6

Vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí

7

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – Úprava odpadových technologických
vôd

8

Odborné stanovisko TŰV SŰD Slovakia

9

Stanovisko Hasičského a záchranného zboru

10

Záväzné stanovisko Mesta Hlohovec

11

Prehlásenie
15

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:
(zástupca organizácie)

Dátum: 24.01.2017

Vypísať meno podpisujúceho:
Pozícia v organizácii:

Ing. Blanka Lackovičová

Špecialista ŽP

Splnomocnenie: príloha č. 4
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