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A Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
1.

Základné informácie

Názov prevádzkovateľa
Právna forma
Druh žiadosti
Adresa sídla prevádzkovateľa
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
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.12 Identifikácia spracovateľa
predkladanej žiadosti

2.

Volkswagen Slovakia, a.s.
Akciová spoločnosť
Jestvujúca prevádzka podľa zákona o IPKZ
J. Jonáša 1, Bratislava 843 02
http://www.volkswagen.sk/sk/

Ing. Boris Michalík, oddelenie Právo/Riadiace zásady
35757442
OKEČ- 341 000
Výpis z OR

NOSE-P 105.01
Príloha č. 1

1

Ing. Boris Michalík, oddelenie Právo/ Riadiace zásady
t.č.: 6964 3337, fax: 6964 2320
e-mail: boris.michalik@volkswagen.sk
EKOCONSULT®- enviro, a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +4212-5556 9758, +4212-5556 2250
mobil: +421 904 682 936
fax: +4212-5024 4329
e-mail: zubor@ekoconsult.sk
číslo osvedčenia: 13722/2014, zo dňa 28.02.2014

Informácie o povoľovanej prevádzke

2.1 Názov prevádzky
2.2 Adresa prevádzky
2.3 Umiestnenie prevádzky
2.4 Počet zamestnancov

Čistiareň odpadových vôd
J. Jonáša 1, Bratislava 843 02
Areál V o l k s w a g e n Slovakia, a.s.
Celkovo 8 z toho dvaja na zmenu v dvojzmennej prevádzke

10.3.1992
2.5 Dátum začatia
a predpokladaného ukončenia - nepredpokladáme ukončenie prevádzky v dohľadnej dobe
činnosti prevádzky
Začiatok rekonštrukcie: 04/2017
Predpokladaný termín ukončenia stavby: 01/2018
Zahájenie skúšobnej prevádzky: 01/2018
2.6

Kategória činnosti, do ktorej
prevádzka spadá podľa
prílohy č.1 zákona o IPKZ

2.7

Hodnota príslušného
ČOV VW SK čistí odpadové vody z výrobných a nevýrobných
rozhodovacieho parametra
prevádzok VW SK a priľahlých objektov
v danej kategórii (podľa
prílohy č.1 zákona o IPKZ)
–
Projektovaná hodnota vyššie
4914 m3/deň
uvedeného rozhodovacieho
parametra
Prevádzkovaná kapacita
285 pracovných dní
a prevádzkovaná doba (hod.)
Zoznam vykonávaných
činností podľa prílohy č. 1 a 2
zák. č. 79/2015 Z.z.
Kategorizácie zdrojov
5.3.2 Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou
znečisťovania ovzdušia podľa
čistenia podľa ekvivalentných obyvateľov:
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 b) centrálne čistiarne odpadových vôd priemyselných podnikov:
Z.z.
≥2 000 EO

2.8

2.9
2.10

2.11

2.12 Trieda skládky odpadov

6.11 Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na
ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy a ktoré sa vypúšťajú
z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon.

–
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3.
3.1

Zoznam súhlasov a povolení o ktoré sa v rámci integrovaného
povolenia žiada
V oblasti ochrany
ovzdušia

- súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb zdroja znečistenia ovzdušia (§3
ods. 3 písm. a, bod. 1) z dôvodu rekonštrukcie
- súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny technologických
zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania (§3 ods. 3 písm. a, bod. 3)

3.2

V oblasti ochrany
povrchových
a podzemných vôd

- povolenie na zmenu vodnej stavby (§3, ods. 3, písm. b, bod 3) z dôvodu
rekonštrukcie
- povolenie na zmenu vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd do
povrchových vôd (§3, ods. 3, písm. b, bod 1.2)
- súhlas na stavby a činnosti, ktoré ovplyvňujú stav vody (§3, ods. 3, písm. b, bod 4)

- vyjadrenie k vydaniu staveného povolenia na stavbu (§3, ods. 3, písm. g)

3.3

V oblasti ochrany
prírody a krajiny

3.4

V oblasti odpadov

3.5

písm. c, bod 9 )
V oblasti stavebného povolenie stavby (§3, ods. 4)
zákona

4.
4.1

4.2

5.

- vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva ( §3, ods.3,

Ďalšie informácie o prevádzke
Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné
prostredie

Nie
Práve
prebieha

-

Príloha č.

Cezhraničné vplyvy

Nie X Áno

-

Odkaz na opis
ďalej v žiadosti

Základné informácie o prevádzke

5.1 Územné rozhodnutie - Číslo rozhodnutia
a dátum jeho vydania
Upustenie od
územného rozhodnutia

Áno

X

-

DNV 2012/1727/súhlas/PL zo dňa 8.11.2012

Číslo rozhodnutia:
a dátum jeho vydania:
vydal:

Vod. 4152/405-82
5.1.1983
Národný výbor hl. mesta SR BA

Stavebné povolenie na
1.rekonštrukciu

Číslo rozhodnutia:
a dátum jeho vydania:
vydal:

2001/665, 752/15V/Kr-08H
14.5.2001
Okresný úrad Bratislava IV

Stavebné povolenie na
2.rekonštrukciu

Číslo rozhodnutia:
a dátum jeho vydania:
vydal:

ZPS/2010/04320/ZRE-IV-3032
15.7.2010
Obvodný úrad ŽP v Bratislave

Číslo rozhodnutia:
a dátum jeho vydania:
vydal:

OSVS/2013/703/LET/IV-4176
11.6.2012
Obvodný úrad životného prostredia, odbor Štátnej
vodnej správy a ochrany prírody

5.2 Stavebné povolenie

Stavebné povolenie na 3.
Rekonštrukciu
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5.3

Kolaudačné rozhodnutie

Číslo rozhodnutia k
ČPOV:
a dátum jeho vydania:
vydal:

Vod.4627/405-1987
18.11.1990
Národný výbor hl. mesta SR BA

Kolaudačné po
1.rekonštrukcii ČOV

Číslo rozhodnutia:
a dátum jeho vydania:
vydal:

2002/649/7K/Kr-084
27.2.2002
Okresný úrad IV, Odbor životného prostredia

Kolaudačné po
2.rekonštrukcii ČOV

Číslo rozhodnutia:
a dátum jeho vydania:
vydal:

ZPS/2012/04084/JAJ/IV-3764
12.6.2012
Obvodný úrad ŽP v Bratislave

Povolenie na dočasné
Číslo rozhodnutia:
užívanie počas skúšobnej a dátum jeho vydania:
prevádzky 3.rek.
vydal:

OU-BA-OSZP3-2014/00031/LET/IV-4487
20.3.2014
Okresný úrad BA, odbor starostlivosti o životné
prostredie

Povolenie na užívanie
stavby

Číslo rozhodnutia:
a dátum jeho vydania:
vydal:

OU-BA-OSZP3-2015/05559/LET/IV-4930
23.3.2015
Okresný úrad BA, odbor starostlivosti o životné
prostredie

Rozhodnutie na
vypúšťanie odpadových
vôd z ČOV VW SK

Číslo rozhodnutia:
a dátum jeho vydania:
vydal:

OU-BA-OSZP3-2015/05559/LET/IV-4929
23.3.2015
Okresný úrad BA, odbor starostlivosti o životné
prostredie

Integrované povolenie

Číslo rozhodnutia:
8614-19036/37/2015/Heg/370010614
a dátum jeho vydania: 29.6.2015
vydal:
SIŽP IŽP Bratislava
Volkswagen Slovakia, a.s., J. Jonáša 1, 843 01 Bratislava

5.4 Meno, priezvisko
(názov) a adresa
(sídlo) stavebníka
5.5 Druh, účel a miesto
stavby

Druh stavby: rekonštrukcia priemyselnej stavby
Účel stavby: nevýrobná stavba, Čistiareň odpadových vôd podniku VW SK, a.s.
Miesto stavby: J.Jonáša 1, 843 01 Bratislava, katastrálne územie Bratislava,
okres Bratislava, VÚC Bratislavský

5.6 Predpokladaný termín
dokončenia stavby (pri
dočasnej stavbe dobu
jej trvania)
5.7 Parcelné čísla a druhy
(kultúry) stavebného
pozemku, s uvedením
vlastníckych alebo
iných práv podľa
katastra nehnuteľnosti
5.8 Parcelné čísla
susedných pozemkov
a susedných stavieb
alebo súvisiacich
pozemkov, ktoré sa
majú použiť ako
stavenisko
5.9 Meno, priezvisko
a adresa projektanta
5.10 Údaj o tom, či sa
stavba uskutočňuje
zhotoviteľom alebo
svojpomocou

predpoklad dokončenia stavby: 01/2018

parcely: 2784/1, 2784/10, 11, 12, 13, 14, 2785/1, 2785/4, 2785/8, 2785/9,
2785/10, 2785/11, k.ú. Devínska Nová Ves
Kópia listu vlastníctva tvorí prílohu č. 2

susediace parcely: 2779/1, 2779/6, 2785/3
napojenie na inžinierske siete na parcelách: 2779/1 (kanalizácia), 2779/6
(elektrické vedenie), 2785/3 (pitná voda a dažďová kanalizácia)

Ing. Ľuboš Hollý (hlavný inžinier projektu)
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.
Miletičova 23
821 09 Bratislava
stavba sa uskutočňuje zhotoviteľom
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5.11 Členenie stavby na
stavebné objekty
Rekonštrukcia
a rozšírenie ČOV VW SK
a.s., 1999

SO 01 Zmiešavacia nádrž č.2
SO 02 Nový prítok
SO 03 Dúchareň
SO 04 Nádrže 4. linky biologického čistenia
SO 05 Odtoková kanalizácia
SO 06 Výkopové práce
SO 07 Prezentačná miestnosť
SO 08 Rekonštrukčné práce
SO 09 Drobné objekty
SO 10 Terénne a sadové úpravy

Rozšírenie výrobných
kapacít Volkswagen
Slovakia, a.s. - objekt
ČOV VW SK, 2009

Intenzifikácia
a modernizácia ČOV VW
SK, a.s., 2012

Modernizácia ČOV VW
SK, a.s., 2017

5.12 Členenie stavby na
prevádzkové súbory

5.13 Zoznam účastníkov
stavebného konania
(okrem účastníkov IP)

6.

SO 01 – Rekonštrukcia a rozšírenie objektov mechanického predčistenia
SO 02- Zmiešavacia a vyrovnávacia nádrž splaškových a priemyselných
odpadových vôd
SO 03- Rekonštrukcia nádrží biologického čistenia
SO 04- Dosadzovacie nádrže
SO 05- Zmiešavacia a vyrovnávacia nádrž priemyselných odpadových vôd
SO 06- Drobné objekty a rekonštrukčné práce
SO 07- Rekonštrukcia objektov chemického a kalového hospodárstva
SO 08- Prepojovacie potrubia a výkopy káblových trás
SO 09- Spevnené plochy, terénne a sadové úpravy

SO 101 Vyrovnávacia a zmiešavacia nádrž č.3
SO 102 Nový odlučovač kalu a oleja
SO 103 Úprava existujúceho odlučovača kalu a oleja a vstupnej ČS
priemyselných vôd
SO 104 Úprava budovy kalového hospodárstva
SO 105 Rekonštrukcia vstupnej brány
SO 106 Prepojovacie potrubia
SO 107 Terénne a sadové úpravy
SO 108 Rekonštrukcia existujúceho kalového poľa
SO 111 Vonkajšie osvetlenie – rozšírenie
SO 113 Rekonštrukcia kotolne
SO 201 Stáčacie miesto síranu železitého
SO 202 Stavebné úpravy nátokových žľabov
SO 203 Nádrže 5. linky biologického čistenia
SO 204 Prístavba budovy kalového hospodárstva
SO 205 Vonkajšie prepojovacie potrubia
SO 206 Terénne a sadové úpravy
SO 207 Zmiešavacia a vyrovnávacia nádrž splaškových a priemyselných vôd
č.2
SO 208 Spevnené plochy
SO 209 Vonkajšie osvetlenie
PS 01 – Predčistenie priemyselných odpadových vôd
PS 02 – Mechanické predčistenie splaškových odpadových vôd
PS 03 – Biologické čistenie
PS 04 – Kalové hospodárstvo
PS 05 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
PS 06 Meranie a regulácia, ASRTP
-

Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6.1 Názov prevádzky
podľa platného
integrovaného
povolenia
6.2 Číslo platného
integrovaného
povolenia

Čistiarne odpadových vôd

č. 8614-19036/37/2015/Heg/370010614 z dňa 29.6.2015
7
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6.3

Nie
Áno
Hodnotenie vplyvov
X
na životné prostredie Práve prebieha
Príloha č. zmenou zariadenia
6.4 Zdôvodnenie žiadosti Dôvodom žiadosti o zmenu IP je modernizácia zariadení a objektov
súčasnej ČOV VW SK, ktorej súčasťou bude súbor opatrení na
o zmenu
zvýšenie bezpečnosti, zefektívnenie procesu čistenia a zabezpečenie
integrovaného
výkonovej stability biologického stupňa. Týmito opatreniami sa predĺži
povolenia
doba zdržania odpadových vôd na ČOV, čím sa stabilizuje a súčasne sa
zlepší kvalita vypúšťanej vyčistenej odpadovej vody počas bežnej
prevádzky a hlavne počas spracovávania neštandardných odpadových
vôd počas generálneho čistenia prevádzok a zostanú dodržané limity
stanovené príslušnými povoľujúcimi a kontrolnými orgánmi.
Po realizácii navrhovanej zmeny činnosti bude čistenie odpadových vôd
v rámci už povoleného množstva 4 914 m3/deň pre 27 950EO

7.

P. č.

Utajované a dôverné údaje
Označenie príslušného bodu
žiadosti

Utajovaný/dôverný údaj

Dôvody, pre ktoré je tento údaj
považovaný za
utajovaný/dôverný

-

B
1.

Údaje o prevádzke a jej umiestnení
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby
a služieb

P. č. Opis prevádzky

1.

Čistiareň odpadových vôd VW SK, a.s. je dimenzovaná na čistenie odpadových vôd s hydraulickou
kapacitou 4 914 m3/d, čo predstavuje 27 950 EO. Zariadenie ČOV VW SK pozostáva z biologického
stupňa úpravy a chemicko-fyzikálneho stupňa čistenia odpadových vôd. Na chemicko-fyzikálnom stupni
sú čistené priemyselné odpadové vody z výrobných prevádzok, ktoré sú predtým predčistené
v neutralizačných staniciach prevádzok. Vyčistené priemyselné odpadové vody sú spolu so splaškovými
odpadovými vodami upravované na biologickom stupni.
Priemyselné odpadové vody z výroby automobilov sa po predčistení v neutralizačných staniciach
jednotlivých prevádzok v závode privádzajú kanalizačným zberačom na stupeň chemického predčistenia
ČOV (PS 01). Po odstránení hrubého mechanického znečistenia na hrabliciach a v lapači piesku
priemyselné odpadové vody natekajú cez modernizovaný merný žľab, rozdeľovaciu šachtu a rozdeľovací
objekt do dvojkomorovej betónovej nádrže nového odlučovača kalu a oleja.
Mechanicky predčistené priemyselné odpadové vody sú pomocou novej čerpacej stanice priemyselných
odpadových vôd prečerpávané do zmiešavacej a vyrovnávacej nádrže priemyselných odpadových vôd
č.1, č.2 príp. č.3 (podľa chemického zaťaženia odpadových vôd).
Odtok zo zmiešavacích a vyrovnávacích nádrží je regulovaný, privádzaný do 2 reakčných nádrží, kde
prebieha úprava pH v rozmedzí 4.0–6.5 pridávaním kyseliny sírovej a prvý stupeň koagulácie pridávaním
roztoku síranu železitého, pričom dávka FeCl3 je proporcionálna k odtoku priemyselných odpadových vôd
zo zmiešavacích a vyrovnávacích nádrží. Hydrozmes gravitačne preteká do zrážacej nádrže, do ktorej sa
dávkuje roztok organosulfidu a vápenné mlieko, čím sa upravuje pH odpadovej vody na cca 8.5.
V zrážacej nádrži prebieha proces zrážania, ktorého výsledkom je tvorba ďalšieho podielu chemického
kalu. Upravená hydrozmes odteká do následnej flokulačnej a usadzovacej nádrže. Do vločkovacej trasy
medzi zrážacou a flokulačnou nádržou sa dávkuje opakovane roztok síranu železitého a organického
flokulantu. Vo flokulačnej a usadzovacej nádrži dochádza k oddeleniu chemicky predčistenej priemyselnej
odpadovej vody od odsedimentovaného chemického kalu. Chemicky predčistená priemyselná odpadová
voda sa prečerpáva na biologický stupeň (do zmiešavacej a vyrovnávacej nádrže splaškovej
a priemyselnej odpadovej vody) a následne sa čistí biologicky spolu so splaškovými odpadovými vodami.
Odsedimentovaný chemický kal sa prečerpáva do uskladňovacej nádrže zmesného kalu.
Splaškové odpadové vody sú privádzané gravitačne delenou kanalizáciou na biologický stupeň ČOV (PS
02). Mechanické znečistenie zo splaškových odpadových vôd je odstránené na jemných strojne
stieraných hrabliciach a následne v lapači piesku (PS 02). Mechanicky predčistené splaškové odpadové
vody sú prečerpávané do zmiešavacej a vyrovnávacej nádrže splaškových a chemicky predčistených
priemyselných odpadových vôd. Odtok zo zmiešavacej a vyrovnávacej nádrže je regulovaný a vedený do
rozdeľovacieho objektu pred biologickým stupňom čistenia – RND systém (regenerácia, nitrifikácia a
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denitrifikácia).
Regulovaný odtok zo zmiešavacej a vyrovnávacej nádrže splaškovej a priemyselnej odpadovej vody
v rozdeľovacom objekte je rozdelený do štyroch paralelných liniek biologického čistenia. Odpadová voda
je privádzaná do denitrifikačných nádrží, kde sa mieša s regenerovaným aktivovaným kalom.
Z denitrifikačných nádrží preteká aktivačná zmes do nitrifikačných nádrží, ktoré sú prevzdušňované
tlakovým vzduchom cez jemnobublinné prevzdušňovacie elementy. V nitrifikačných nádržiach prebieha
predovšetkým odstránenie organického znečistenia a nitrifikácia amoniakálneho dusíka na dusičnanový
dusík. Aktivačná zmes z nitrifikačných nádrží je vedená cez rozdeľovací objekt do dosadzovacích nádrží,
kde dochádza k oddeleniu biologicky vyčistenej odpadovej vody od aktivovaného kalu. Odsedimentovaný
aktivovaný kal je prečerpávaný ako vratný kal do rozdeľovacieho objektu, kde sa prietok rozdelí do
štyroch paralelne pracujúcich regeneračných nádrži. V regeneračných nádržiach za intenzívneho
prevzdušňovania dochádza k obnoveniu vysokej aktivity aktivovaného kalu, ktorý následne sa zmieša so
surovou odpadovou vodou v denitrifikačných nádržiach. Časť vratného aktivovaného kalu sa pravidelne
odstraňuje ako prebytočný biologický kal. Prebytočný biologický kal spolu s terciárnym kalom je
prečerpávaný cez predzahusťovacie zariadenie do zásobných nádrží predzahusteného kalu, odtiaľ je
prečerpávaný na dekantačnú odstredivku, kde s prídavkom organického flokulantu dochádza
k odvodneniu kalu. Odvodnený zmesný kal je zhromažďovaný do kontajnera a následne je zhodnotený
zazmluvnenou externou spoločnosťou.
Biologicky vyčistená odpadová voda z dosadzovacích nádrži priteká do bubnových mikrositových filtrov,
ktoré zabezpečujú terciárne čistenie. Časť terciárne vyčistenej odpadovej vody sa využíva ako úžitková
voda pre technologické účely (oplach strojov a zariadení, rozpúšťanie chemikálií a pod.). Ostatná časť
terciárne vyčistenej odpadovej vody je odvádzaná cez merný objekt do recipientu.
Čistiareň odpadových vôd VW SK, a.s. je dimenzovaná na čistenie odpadových vôd s hydraulickou
kapacitou 4 914 m3/d, čo predstavuje 27 950 EO. Zariadenie ČOV VW SK pozostáva z mechanickobiologického stupňa úpravy a chemicko-fyzikálneho stupňa čistenia odpadových vôd. Na chemickofyzikálnom stupni sú čistené priemyselné odpadové vody z výrobných prevádzok, ktoré sú predtým
predčistené v neutralizačných staniciach prevádzok. Vyčistené priemyselné odpadové vody sú spolu so
splaškovými odpadovými vodami upravované na biologickom stupni.
Priemyselné odpadové vody z výroby automobilov sa po predčistení v neutralizačných staniciach
jednotlivých prevádzok v závode privádzajú kanalizačným zberačom na stupeň chemického predčistenia
ČOV (PS 01). Po odstránení hrubého mechanického znečistenia na hrabliciach a v lapači piesku
priemyselné odpadové vody natekajú cez modernizovaný merný žľab, rozdeľovaciu šachtu a rozdeľovací
objekt do dvojkomorovej betónovej nádrže nového odlučovača kalu a oleja.
Mechanicky predčistené priemyselné odpadové vody sú pomocou novej čerpacej stanice priemyselných
odpadových vôd prečerpávané do zmiešavacej a vyrovnávacej nádrže priemyselných odpadových vôd
č.1, č.2 príp. č.3 (podľa chemického zaťaženia odpadových vôd).
Odtok zo zmiešavacích a vyrovnávacích nádrží je regulovaný, privádzaný do 2 reakčných nádrží, kde
prebieha úprava pH v rozmedzí 4.0–6.5 pridávaním kyseliny sírovej a prvý stupeň koagulácie pridávaním
roztoku síranu železitého, pričom dávka FeCl3 je proporcionálna k odtoku priemyselných odpadových vôd
zo zmiešavacích a vyrovnávacích nádrží. Hydrozmes gravitačne preteká do zrážacej nádrže, do ktorej sa
dávkuje roztok organosulfidu a vápenné mlieko, čím sa upravuje pH odpadovej vody na cca 8.5.
V zrážacej nádrži prebieha proces zrážania, ktorého výsledkom je tvorba ďalšieho podielu chemického
kalu. Upravená hydrozmes odteká do následnej flokulačnej a usadzovacej nádrže. Do vločkovacej trasy
medzi zrážacou a flokulačnou nádržou sa dávkuje opakovane roztok síranu železitého a organického
flokulantu. Vo flokulačnej a usadzovacej nádrži dochádza k oddeleniu chemicky predčistenej priemyselnej
odpadovej vody od odsedimentovaného chemického kalu. Chemicky predčistená priemyselná odpadová
voda sa prečerpáva na biologický stupeň (do zmiešavacej a vyrovnávacej nádrže splaškovej
a priemyselnej odpadovej vody) a následne sa čistí biologicky spolu so splaškovými odpadovými vodami.
Odsedimentovaný chemický kal sa prečerpáva do uskladňovacej nádrže zmesného kalu.
Splaškové odpadové vody sú privádzané gravitačne delenou kanalizáciou na biologický stupeň ČOV (PS
02). Mechanické znečistenie zo splaškových odpadových vôd je odstránené na jemných strojne
stieraných hrabliciach a následne v lapači piesku (PS 02). Mechanicky predčistené splaškové odpadové
vody sú prečerpávané do zmiešavacej a vyrovnávacej nádrže splaškových a chemicky predčistených
priemyselných odpadových vôd. Pre zefektívnenie procesu čistenia je navrhnuté umiestnenie novej
rezervnej nadzemnej zmiešavacej a vyrovnávacej nádrže. Odtok z 1 a 2. zmiešavacej a vyrovnávacej
nádrže je regulovaný a vedený do nového rozdeľovacieho objektu pred biologickým stupňom čistenia –
RND systém (regenerácia, nitrifikácia a denitrifikácia).
Regulovaný odtok zo zmiešavacích a vyrovnávacích nádrží splaškovej a priemyselnej odpadovej vody
v rozdeľovacom objekte je rozdelený do piatich paralelných liniek biologického čistenia (4 súčasné
a jedna nová linka RND s objemom á 900 m3). Odpadová voda je privádzaná do 2 denitrifikačných
nádrží, kde sa mieša s regenerovaným aktivovaným kalom. Z denitrifikačných nádrží preteká aktivačná
zmes do nitrifikačných nádrží, ktoré sú prevzdušňované tlakovým vzduchom cez jemnobublinné
prevzdušňovacie elementy. V nitrifikačných nádržiach prebieha predovšetkým odstránenie organického
znečistenia a nitrifikácia amoniakálneho dusíka na dusičnanový dusík. Aktivačná zmes z nitrifikačných
nádrží je vedená cez rozdeľovací objekt do dosadzovacích nádrží, kde dochádza k oddeleniu biologicky
vyčistenej odpadovej vody od aktivovaného kalu. Odsedimentovaný aktivovaný kal je prečerpávaný ako
vratný kal do nového rozdeľovacieho objektu, kde sa prietok rozdelí do piatich paralelne pracujúcich
regeneračných nádrži. V regeneračných nádržiach za intenzívneho prevzdušňovania dochádza
k obnoveniu vysokej aktivity aktivovaného kalu, ktorý následne sa zmieša so surovou odpadovou vodou
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v denitrifikačných nádržiach. Časť vratného aktivovaného kalu sa pravidelne odstraňuje ako prebytočný
biologický kal. Prebytočný biologický kal spolu s terciárnym kalom je prečerpávaný cez predzahusťovacie
zariadenie do zásobných nádrží predzahusteného kalu, odtiaľ je prečerpávaný na dekantačnú
odstredivku, kde s prídavkom organického flokulantu dochádza k odvodneniu kalu. Odvodnený zmesný
kal je zhromažďovaný do kontajnera a následne je zhodnotený zazmluvnenou externou spoločnosťou.
Biologicky vyčistená odpadová voda z dosadzovacích nádrži priteká do bubnových mikrositových filtrov,
ktoré zabezpečujú terciárne čistenie. Časť terciárne vyčistenej odpadovej vody sa využíva ako úžitková
voda pre technologické účely (oplach strojov a zariadení, rozpúšťanie chemikálií a pod.). Ostatná časť
terciárne vyčistenej odpadovej vody je odvádzaná cez merný objekt do recipientu.
Z južnej strany budovy chemického hospodárstva (ChH) sa navrhuje úprava miesta stáčania síranu
železitého, ktoré bude prestrešené novou pultovou strechou napojenou na fasádu budovy ChH.
Prestrešenie je navrhnuté z oceľovej konštrukcie s oplechovaním a strešnou krytinou z trapézového
plechu.
Vo východnej časti areálu je navrhnuté umiestnenie novej rezervnej nadzemnej zmiešavacej
a vyrovnávacej nádrže, ktorá bude kruhového pôdorysu so zateplenou fasádou tvorenou obvodovým
plášťom z trapézového plechu.

Navrhované nové technologické jednotky:
PS01:
-

Nové meranie PH v zrážacej nádrži (technická špecifikácia PS 06)
Napojenie nového zberného potrubia fugátu (technická špecifikácia SO 205)

PS02:
-

Lapač štrku
Hrablice
Lapač piesku
ČS splaškovej vody
Zmiešavacia a vyrovnávacia nádrž splaškových a priemysel. vôd č.2
Rozdeľovací objekt mechanicky vyčistenej vody

PS03:
-

Denitrifikačná nádrž 1x 180 m3
Nitrifikačná nádrž
1x 356 m3
Regeneračná nádrž 1x 356 m3
Rozdeľovací objekt vratného kalu
Úprava prevzdušňovacieho systému

PS04:
Zmiešavacia nádrž kalu

2.

Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci
celého závodu

P. č. Názov listu
1.

3.

List vlastníctva v prílohe k žiadosti

Príloha č.

2.

Opis prevádzky

3.1 Názov
technologického
P. uzla
č.
1.

Referenčné číslo mapového
listu z katastrálnych máp
-

Projektov Technická charakteristika
aná
kapacita

PS 01–
1914
PREDČISTENIE
m3/deň
PRIEMYSELNÝCH
ODPADOVÝCH
VÔD

Na stupeň chemického predčistenia ČOV sú privádzané
priemyselné odpadové vody, ktorých prevažný podiel tvoria
predčistené odpadové vody z neutralizačných staníc
výrobných prevádzok.
Hrablice
V prívodnom žľabe sú inštalované jemné hrablice. Hrablice
sú umiestnené v montovanom oceľovom kontajneri.

Odkaz
na
blokovú
schému
v príloh
e č.
3.
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K hrabliciam je privedená ostreková voda. Hrablice slúžia
na zachytávanie hrubých nečistôt z priemyselnej odpadovej
vody, a tým na ochranu strojnotechnologického zariadenia
v následných technologických uzloch. Zhrabky sa ukladajú
do prepravného kontajnera.
4 m3

Lapač piesku
Po prechode hrablicami odpadová voda nateká do
vertikálneho lapača piesku zo železobetónu. Vyťaženie
odsedimentovaného piesku z dna je zabezpečené
ponorným odstredivým čerpadlom, ktoré je ručne ovládané.
Čerpaná zmes vody a piesku sa odvádza ďalej do
odlučovača kalu a oleja. Obsah lapača piesku je pred
prečerpávaním hydrozmesi piesku rozvírený vzduchom.
Zdrojom tlakového vzduchu je vzduchový kompresor
so vzdušníkom,
inštalovaný
v budove
chemického
hospodárstva.

2 x 108
m3

Odlučovač kalu a oleja
Odpadové vody zbavené hrubých nečistôt natekajú cez
merný žľab, rozdeľovaciu šachtu a rozdeľovací objekt do
dvojkomorovej betónovej nádrže nového odlučovača kalu
a oleja, ktorý je vystrojený zhrabovacím zariadením dna
na sústredenie sedimentu do kalovej priehlbne a náklopným
žľabom na odvádzanie olejov a iných plávajúcich nečistôt
z povrchu hladiny nádrže do záchytnej nádrže olejov.
Odseparovaná olejová emulzia sa zo záchytnej nádrže
odstraňuje fekálnym vozidlom podľa potreby. Olejová voda
z dna záchytnej olejovej nádrže sa prečerpáva späť do
procesu. Sediment z kalových priehlbní sa prečerpáva
do uskladňovacej nádrže chemického kalu v budove
kalového hospodárstva. Pôvodný odlučovač kalu a oleja je
prevádzkovaný ako reakčná nádrž.

6 m3
3,5 m3

Čerpacia stanica priemyselných vôd
Mechanicky predčistené odpadové vody pretekajú z
odlučovača gravitačne do čerpacej stanice priemyselných
odpadových vôd, V ktorej sú osadené 3 ponorné odstredivé
čerpadlá (2+1 mokrá rezerva) na prečerpávanie OV do
jednej z troch vyrovnávacích a zmiešavacích nádrží.

á 1000 m3 Vyrovnávacie nádrže priemyselných odpadových vôd
č.1, 2 a 3
Zmiešavacie a vyrovnávacie nádrže sú nadzemné kruhové
otvorená nádrže zo smaltovanej ocele. Každá táto nádrž je
vystrojená 2ks ponornými miešadlami na homogenizáciu
obsahu a tým na vyrovnávanie kvality odpadovej vody.
Na výtokovom potrubí pri dne nádrží sú inštalované
elektromotoricky ovládané nožové posúvače, ktoré regulujú
výtokové množstvo v závislosti od výšky hladiny v nádrži.
V automatickom režime je posúvač ovládaný na základe
výšky hladiny v nádrži. V prípade, že boli do nádrží
prečerpané odpadové vody, ktorých kvalita sa výrazne
odlišuje od projektovaných hodnôt, rýchlosť vypúšťania
nádrží stanoví technológ na základe posúdenia konkrétnej
situácie (množstvo a zloženie neštandardných vôd).
Bola stanovená hraničná koncentrácia CHSK 1600 mg/l,
ktorá je signálom pre presmerovanie odpadovej vody do
zmiešavacej a vyrovnávacej nádrže č.3 (regulácia
servopohonov
pred
vyrovnávacími
a zmiešavacími
nádržami č.1, č.2, č.3).
2 x 112
m3

Reakčné nádrže
Obsah vyrovnávacích a zmiešavacích nádrží č.1, č.2, č.3
regulovane nateká do 2 betónových reakčných nádrží,
pričom každá je vystrojená dvomi pomalobežnými
lopatkovými miešadlami. V nádržiach prebieha proces
koagulácie s tvorbou zrazenín hydroxidov ťažkých kovov.
Na úpravu pH v rozmedzí 4.0–6.5 sa do reakčných nádrží
dávkuje koncentrovaná H2SO4. Prídavok 40% roztoku FeCl3
ako koagulačného činidla je taktiež automaticky riadený;
dávka činidla je proporcionálna k odtoku priemyselných
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odpadových vôd zo zmiešavacích a vyrovnávacích nádrží.
1 x 52 m3

Zrážacia nádrž
Z reakčných nádrží priteká zmes odpadovej vody
a chemického kalu gravitačne do zrážacej nádrže, v ktorej
sú inštalované 2 pomalobežné lopatkové miešadlá. Dávkuje
sa tu roztok organosulfidu a vápenného mlieka, čím sa
upravuje pH odpadovej vody na cca 8.5 prostredníctvom
automatického
prípravného
a dávkovacieho
súboru
vápenného mlieka, ktorý je riadený centrálnym počítačom
na základe signálu z pH - sondy inštalovanej v zrážacej
nádrži. V zrážacej nádrži prebieha zrážanie za vzniku
chemického kalu. Do vločkovacej trasy medzi zrážacou
a následnou flokulačnou nádržou sa dávkuje 40% roztok
FeCl3 na odstraňovanie nezreagovaného organosulfidu,
ktorý sa do zrážacej nádrže dávkuje v 10-20% prebytku.
Polymérny flokulant, simultánne dávkovaný do vločkovacej
trasy vo forme 0.1% roztoku, zlepšuje flokulačné
a separačné vlastnosti chemického kalu. Zo zrážacej nádrže
voda nateká do usadzovacej nádrže.

1 x 332
m3

Flokulačná a usadzovacia nádrž
V tejto nádrži sa prehlbuje proces koagulácie a flokulácie
vločiek chemického kalu, ktorý najprv vteká do centrálneho
flokulačného valca. Po dostatočnej dobe zdržania zmesi vo
flokulačnej zóne sa chemické kaly oddelia od odpadovej
vody sedimentáciou. Kruhová betónová nádrž je vybavená
zhrabovacím zariadením. Sediment je z nádrže gravitačne
prepúšťaný do čerpacej stanice chemického kalu, odkiaľ je
dvomi ponornými čerpadlami (1+1) periodicky prečerpávaný
do zásobnej nádrže kalu. Chemicky predčistená odsadená
voda prepadá cez odtokovú hranu nádrže do čerpacej
stanice chemicky vyčistenej vody.

155 m3

Čerpacia stanica chemicky vyčistenej vody
V čerpacej stanici sú inštalované 3 ponorné odstredivé
čerpadlá,
ktoré
v automatickom
režime
pracujú
v usporiadaní 2+1, pričom ich chod je riadený od výšky
hladiny. Chemicky vyčistené vody sú prečerpávané do
zmiešavacej
a vyrovnávacej
nádrže
splaškových
a priemyselných odpadových vôd (PS 02).
Chemické hospodárstvo
Plnoautomatické
prípravné
a dávkovacie
stanice
chemických reakčných činidiel sú inštalované v budove
chemického hospodárstva. V objekte sú skladované 2
zásobníky na uskladňovanie kyseliny sírovej a roztoku
síranu železitého .
Navrhované nové technologické jednotky:
Nové meranie PH v zrážacej nádrži (tech.špec. PS 06)
Napojenie nového zberného potrubia fugátu (tech.špec.
SO 205)

2.

PS 02–
MECHANICKÉ
PREDČISTENIE
SPLAŠKOVÝCH
VÔD

4914
m3/deň
3 m3

Lapač štrku
Splaškové vody privádzané gravitačne delenou kanalizáciou
obsahuje určitý podiel dažďovej vody, preto bol na PS02
inštalovaný gravitačný lapač štrku pre zachytenie veľkých
častíc sunutých v kanalizácií pri dažďových prietokoch.
Zachytený materiál je z lapača ťažený pomocou drapáka a
uskladnený v kontajneri.
V lapači štrku budú inštalované nové stenové stavítka ručne
ovládané, ktoré budú slúžiť na uzavretie prítokových
kanálov k mechanickému predčisteniu.
Hrablice
Na mechanické čistenie sú v 2 paralelných žľaboch
inštalované 2 ks hrablíc s medzerovitosťou je 3 mm pre
zachytenie hrubých nečistôt, pričom 2. žľab slúži ako
rezerva. Pre mimoriadne vysoké prítoky príp. poruchy na
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hrabliciach je zriadený havarijný obtok hrablíc. Pri vzdutí
hladiny v žľabe dochádza k prepadu do obtoku a OV
následne odteká priamo do mokrej komory pred ČS
splaškových vôd.
Zachytené zhrabky z hrablíc
sú vynášacím šnekom
vynášané na pásový dopravník, ktorý prepravuje zhrabky do
pristaveného kontajnera. Ostrek hrablíc je riešený z
tlakového rozvodu technologickej vody (terciárne vyčistená
voda). Splašková voda zbavená zhrabkov ďalej nateká do 2
paralelných vertikálnych lapačov piesku.
Kapacita jedného zo žľabov s novými strojne stieranými
hrablicami je 500 m3/h. Kapacita druhého žľabu
s pôvodnými hrablicami je 200 m3/h. Tento žľab bude
rozšírený a do stavebne upraveného žľabu budú
inštalované nové hrablice. Celková kapacita hrablíc tak
bude zvýšená na novú návrhovú hodnotu maximálneho
hodinového prítoku splaškových vôd (500 m3/h).
2 7 m3

Lapač piesku
V lapači piesku prebieha gravitačné zachytenie ťažších
častíc. Pred ťažením piesku je nutné usadenú vrstvu zvíriť
tlakovým vzduchom privedeným z kompresora. Zmes vody
a piesku je riešená ponorným odstredivým čerpadlom do
separátora piesku, kde sa piesok oddelí od vody a
závitkovým dopravníkom je vynášaný do kontajnera.
Odpadový piesok je odvážaný na skládku TKO. Odpadová
voda ďalej nateká do mokrej komory čerpacej stanice.
V lapači piesku prebieha gravitačné zachytenie ťažších,
prevažne anorganických častíc na základe ich vysokej
sedimentačnej rýchlosti. Zachytený piesok na dne lapača
tvorí pevnú, obtiažne čerpateľnú vrstvu. Preto pred jej
ťažením je nutné túto vrstvu zvíriť tlakovým vzduchom
privedeným z kompresora. Samotná ťažba zmesi vody a
piesku je riešená ponorným odstredivým čerpadlom do novo
navrhnutého separátora piesku HUBER-ROTAMAT.

28 m3

Čerpacia stanica splaškovej vody (ČS)
V ČS splaškovej vody sú inštalované 3 ponorné čerpadlá,
ktoré pracujú v zapojení 2 + 1 a ich spínanie je riešené na
základe výšky hladiny vody v ČS. Prietok a množstvo
splaškovej vody je merané indukčným prietokomerom na
výtlačnom potrubí čerpadiel. Výtlak z ČS je vedený do
vyrovnávacej nádrže.
Čerpadlá budú pracovať v zapojení 3 + 0 a ich spínanie
bude riešené na základe výšky hladiny vody v mokrej
komore čerpacej stanice. Zapojenie 3 + 0 znamená, že v
prevádzke budú 3 čerpadlá.
Prietok a množstvo mechanicky predčistenej splaškovej
vody je merané indukčným prietokomerom umiestneným na
výtlačnom potrubí čerpadiel. Výtlak z čerpacej stanice je
možné pomocou nových regulačných nožových armatúr
so servopohonom presmerovať do vyrovnávacích nádrží
existujúcej 17.1 a novej 17.2.

1 x 1500
m3

Vyrovnávacia nádrž splaškových a priemyselných vôd
(VN) 17.1
Do VN je okrem splaškovej vody takisto vedený výtlak z
čerpacej stanice chemicky predčistenej priemyselnej
odpadovej vody. VN slúži na vyrovnávanie výkyvov v prítoku
odpadových vôd. Prietok vody nasledujúcim biologickým
stupňom je potom rovnomerný a tým chráni dosadzovacie
nádrže pred nadmerným zaťažením, ktoré by mohlo ohroziť
účinnosť biologického stupňa. Vo VN sú inštalované 2
ponorné miešadlá, čo zabraňuje nežiadúcej sedimentácii
nerozpustených látok na dne nádrže a zabezpečuje
homogenizáciu obsahu nádrže. Odtokové potrubie je
vedené k rozdeľovaciemu objektu, kde je rovnomerne
rozdelený prietok na 4 časti do 4 paralelných liniek
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biologického čistenia (RND, regenerácia kalu – nitrifikácia denitrifikácia).
Do existujúcej vyrovnávacej nádrže 17.1 a novo
navrhovanej nádrže 17.2 môže byť okrem splaškovej vody
takisto vedený výtlak z čerpacej stanice chemicky
predčistenej priemyselnej odpadovej vody, ktorý bude
riadený pomocou novo navrhovaných regulačných
nožových
armatúr
so servopohonom
(1-13.1..2)
s
možnosťou sa rozhodnúť, do ktorej nádrže budú chemicky
predčistené vody presmerované.
Biologicky vyčistená voda - výtlak z novo navrhovaného
čerpadla (3-23), bude prostredníctvom novo navrhovaných
regulačných nožových armatúr so servopohonom (1-14.1..2)
možnosť presmerovať biologicky vyčistenú vodu buď do
existujúcej 17.1 alebo do novo navrhovanej 17.2
vyrovnávacej nádrže.
Vyrovnávacie nádrže slúžia na vyrovnávanie výkyvov v
prítoku odpadových vôd. Prietok vody nasledujúcim
biologickým stupňom je potom rovnomerný a tým chráni
dosadzovacie nádrže pred nadmerným zaťažením, ktoré by
mohlo ohroziť účinnosť biologického stupňa. Vo
vyrovnávacích nádržiach sú inštalované dve ponorné
miešadlá,
čo
zabraňuje
nežiadúcej
sedimentácii
nerozpustených látok na dne nádrže a zabezpečuje
homogenizáciu obsahu nádrže (zmiešanie priemyselnej a
splaškovej vody).
Odtok z vyrovnávacích nádrží je riešený potrubím, na
ktorom je osadená regulačná armatúra s elektropohonom a
prietokomer tak pre existujúcu ako aj novo navrhovanú
vyrovnávaciu nádrž. Poloha regulačnej armatúry je
automaticky riadená riadiacim systémom na základe výšky
hladiny vo vyrovnávacej nádrži. Odtokové potrubie je
vedené k novému rozdeľovaciemu objektu, kde je riešené
rovnomerné rozdelenie prietoku na 5 časti. Odtok z nového
rozdeľovacieho objektu (2-09) tvorí výstup z PS 02.
Rozdeľovací objekt mechanicky vyčistenej vody
Odtokové potrubie z oboch nádrží je vedené k novému
rozdeľovaciemu objektu, kde je riešené rovnomerné
rozdelenie prietoku na 5 časti. Odtok z nového
rozdeľovacieho obj. (2-09) tvorí výstup z PS 02.

3.

PS 03
BIOLOGICKÉ
ČISTENIE

– 6 x 90 m3

1 x 180 m3

1 x 180 m3

Denitrifikačné nádrže (DN)
Z rozdeľovacieho objektu odpadová voda nateká do DN,
kde sa mieša s aktivovaným kalom z regeneračných nádrží.
DN nie sú neprevzdušňované, čo vytvára podmienky pre
odstránenie N-NO3 biologickou denitrifikáciou.
Do DN sa ďalej privádza kal z nitrifikačnej nádrže.
V pôvodných linkách (č.1, 2, 3) DN pozostávajú z 2
postupne pretekaných komôr a v linke č. 4 je jedna DN.
Každá DN je miešaná ponornými miešadlami (po 2 ks).
Aktivačná zmes je z DN vedená do NN.
Z nového rozdeľovacieho objektu odpadová voda nateká do
denitrifikačnej nádrže. Odpadová voda sa tu mieša
z aktivovaným kalom, ktorý nateká z regeneračnej nádrže.
Denitrifikačná nádrž je neprevzdušňovaná, čo vytvára
podmienky pre odstránenie dusičnanového dusíka
biologickou denitrifikáciou.
Do denitrifikačnej nádrže sa ďalej privádza kal z nitrifikačnej
nádrže
(vnútorná
recirkulácia).
Účelom
vnútornej
recirkulácie je zvýšenie prísunu dusičnanov z nitrifikačnej
nádrže a tým zvýšenie účinnosti ich odstraňovania.
V pôvodných linkách č.1 až 3 denitrifikačné nádrže
pozostávajú z dvoch postupne pretekaných komôr.
V linkách č. 4 a 5 je realizovaná jedna denitrifikačná nádrž.
Denitrifikačné nádrže sú miešané jestvujúcimi ponornými
miešadlami. Nová denitrifikačná nádrž je vybavená novým
ponorným miešadlom. Aktivačná zmes je z denitrifikačných
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nádrží vedená do nitrifikačných nádrží.
3 x 356 m3
1 x 356 m3

Nitrifikačné nádrže (NN)
V NN prebieha predovšetkým proces odstránenia
organického znečistenia a oxidácia N-NH4 na N-NO3 za
prístupu vzduchu. Tlakový vzduch sa do nádrže dodáva cez
jemnobublinné prevzdušňovacie elementy s perforovanou
membránou, ktoré zvyšujú využiteľnosť dodávaného
kyslíka. Tlakový vzduch dodávaný cez prevzdušňovacie
elementy súčasne zabezpečuje aj potrebné miešanie
aktivačnej zmesi.
Dodávka tlakového vzduchu je regulovaná na základe
koncentrácie rozpusteného kyslíka v NN. V NN sú
inštalované
čerpadlá
vnútornej
recirkulácie,
ktoré
prečerpávajú aktivačnú zmes z NN do DN. Účelom
vnútornej recirkulácie je zvýšenie recirkulácie dusičnanov
z NN do DN a tým zvýšenie účinnosti ich odstraňovania.
Linky biologického čistenia sú realizované nasledovne:
nitrifikačné nádrže (linka č.4, č.1- č.3)
prevzdušňovací systém v NN č.4,
meranie kyslíka v NN
2 ks dúchadiel v budove dúcharne,
membrány na prevzdušňovacích elementoch liniek
č. 1-3
4 ponorné čerpadlá vnútornej recirkulácie,
Pre dopravu tlakového vzduchu od dúchadiel k miestu
využitia slúži potrubie z nehrdzavejúcej ocele. Aktivačná
zmes je z NN vedená do prepojovacích žľabov a následne
do rozdeľovacieho objektu.

1x 356 m3

Obsah nitrifikačnej nádrže je prevzdušňovaný tlakovým
vzduchom. V nitrifikačnej nádrži prebieha predovšetkým
proces odstránenia organického znečistenia a oxidácia
amoniakálneho dusíka na dusičnanový dusík. Tlakový
vzduch sa do nádrže dodáva cez jemnobublinné
prevzdušňovacie elementy s perforovanou membránou.
Použitie
jemnobublinného
prevzdušňovania
zvyšuje
využiteľnosť dodávaného kyslíka. Tlakový vzduch dodávaný
cez prevzdušňovacie elementy súčasne zabezpečuje aj
potrebné miešanie aktivačnej zmesi.
Dodávka tlakového vzduchu je regulovaná na základe
koncentrácie rozpusteného kyslíka v nitrifikačnej nádrži. Na
základe porovnávania meranej a požadovanej hodnoty
koncentrácie rozpusteného kyslíka sú regulované otáčky
dúchadiel.
Čerpadlá vnútornej recirkulácie prečerpávajú aktivačnú
zmes z nitrifikačnej do denitrifikačnej nádrže. Účelom
vnútornej recirkulácie je zvýšenie recirkulácie dusičnanov
z nitrifikačnej do denitrifikačnej nádrže a tým zvýšenie
účinnosti ich odstraňovania.
Aktivačná zmes z nitrifikačnej nádrže prepadá do
odtokového žľabu odkiaľ je následne vedená potrubím do
prepojovacích žľabov a následne do rozdeľovacieho
objektu.

2 x 685 m3

Dosadzovacie nádrže (DoN)
V rozdeľovacom objekte je prietok aktivačnej zmesi
rozdelený do 2 kruhových DoN, kde dochádza k oddeleniu
aktivovaného kalu od biologicky vyčistenej odpadovej vody
sedimentáciou. Aktivovaný kal sedimentuje na dne DoN,
biologicky vyčistená odpadová voda sa cez prepadové
hrany dostáva do odtokových žľabov, odkiaľ je odvádzaná
na terciárny stupeň čistenia.
Usadený kal je z dna nádrže zhrabovaný zhrabovacím
zariadením s pojazdovým mostom do stredovej jímky, odkiaľ
nateká do čerpacej stanice vratného kalu s 3 osadenými
kalovými čerpadlami (2+1). Kalové čerpadlá zabezpečujú
prečerpanie vratného kalu z čerpacej stanice do
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3 x 365 m3
1 x 365 m3

1x 365 m3

rozdeľovacieho objektu vratného kalu, kde je prietok
rozdelený na 4 časti a ďalej vedený do regeneračných
nádrží.
Prebytočný kal sa zo systému odťahuje ponorným
čerpadlom smerom do gravitačných zahusťovacích nádrží
do PS4. Plávajúci kal je z hladiny DoN stieraný stieracou
lištou do odtokového žľabu plávajúceho kalu, odkiaľ odteká
do čerpacej stanice plávajúceho kalu. V čerpacej stanici
plávajúceho kalu je inštalované ponorné čerpadlo, ktoré
slúži na prečerpanie plávajúceho kalu do čerpacej stanice
vratného kalu.
Regeneračné nádrže (RN)
V RN i je vratný kal prevzdušňovaný bez prísunu
znečistenia, čím sa obnovuje vysoká aktivita aktivovaného
kalu. Prevzdušňovanie RN je realizované tlakovým
vzduchom z hlavného rozvodu cez jemnobublinné
prevzdušňovacie elementy. V každej RN sú umiestnené
jemnobublinné prevzdušňovacie elementy s perforovanou
membránou.
Intenzívne
prevzdušňovanie
súčasne
zabezpečuje aj dostatočné miešanie regeneračnej nádrže.
Predpokladá sa, že podmienky v RN sú priaznivé pre rast
vločkotvorných baktérií s pozitívnym vplyvom na
sedimentačné
a
zahusťovacie
vlastnosti
kalu.
Regenerovaný aktivovaný kal sa cez prepad odvádza do
DN, kde sa pomieša s mechanicky a chemicky predčistenou
odpadovou vodou.
V regeneračnej nádrži je vratný kal prevzdušňovaný bez
prísunu znečistenia, čím sa obnovuje vysoká aktivita
aktivovaného kalu. Prevzdušňovanie regeneračnej nádrže je
realizované tlakovým vzduchom z hlavného rozvodu cez
jemnobublinné prevzdušňovacie elementy. V každej
regeneračnej nádrži sú umiestnené jemnobublinné
prevzdušňovacie elementy s perforovanou membránou
rovnakého typu ako v nitrifikačnej nádrži. Intenzívne
prevzdušňovanie súčasne zabezpečuje aj dostatočné
miešanie regeneračnej nádrže. Predpokladá sa, že
podmienky v regeneračnej nádrži sú priaznivé pre rast
vločkotvorných baktérií s pozitívnym vplyvom na
sedimentačné
a
zahusťovacie
vlastnosti
kalu.
Regenerovaný aktivovaný kal sa cez prepad odvádza do
denitrifikačnej nádrže, kde sa pomieša s mechanicky a
chemicky predčistenou odpadovou vodou.
Rozdeľovací objekt vratného kalu
V rámci PS 03 je prečerpanie vratného kalu z čerpacej
stanice navrhnuté do nového rozdeľovacieho objektu
vratného kalu. V rozdeľovacom objekte je prietok rozdelený
na 5 častí a ďalej vedený do regeneračných nádrží.
Úprava prevzdušňovacieho systému
Súčasťou projektu je aj realizácia úprav prievzdušňovacieho
systému. Nové zapojenie duchárne bude upravené tak, že
dúchadlá v novej dúcharni (poz. č.
3-17) budú
zabezpečovať prevzdušňovanie liniek č. 4 a 5. Nové
dúchadlá v starej dúcharni (poz. č. 3-02.1..3) budú
zabezpečovať prevzdušňovanie liniek č.1-3.
Zrážanie fosforu
V prípade potreby v PS03 je časť fosforu odstránená
pomocou chemického zrážania. Pre tento účel je
realizované dávkovacie potrubie od zásobnej nádrže síranu
železitého do rozdeľovacieho objektu pred dosadzovacími
nádržami, čím je zabezpečené jeho dokonalé rozmiešanie.
Vzniknuté nerozpustné fosforečnanové zlúčeniny sú potom
odstraňované a spracovávané spoločne s prebytočným
biologickým kalom. Výkon dávkovacieho čerpadla síranu
železitého je automaticky regulovaný v závislosti od prietoku
mechanicky predčistenej vody z vyrovnávacej nádrže.
Zásobná nádrž síranu železitého a dávkovacie čerpadlo sú
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umiestnené v budove chemického hospodárstva.
Terciárne dočistenie
Biologicky vyčistená voda je z DoN privádzaná na stupeň
terciárneho dočistenia, ktorý je riešený 2 ks bubnových
mikrositových filtrov. Častice kalu sú zachytávané na site vo
vnútornej strane filtra a otáčaním bubna sú vynášané nad
hladinu filtrovanej vody. Kal je zo sita periodicky
ostrekovaný tlakovou vodou do samostatného žľabu a ďalej
do čerpacej jímky terciárneho kalu. Ako ostreková voda je
použitá prefiltrovaná voda a jej prívod je zabezpečený
čerpadlom cez trysky. Činnosťou trysiek je zabezpečená
obnova filtračnej schopnosti filtra a konečná separácia
zachyteného kalu. Terciárny kal je kalovým čerpadlom
odvádzaná do potrubnej vetvy prebytočného kalu z
biologického stupňa.

4.

Recirkulácia vyčistenej vody
Prefiltrovaná voda je ďalej vedená do čerpacej stanice
vyčistenej vody, odkiaľ je v potrebnom množstve ponorným
čerpadlom prečerpávaná do zásobnej nádrže vyčistenej
vody. Odtiaľ je vyčistená voda vysokotlakovými čerpadlami
cez tlakovú nádobu rozvedená do rozvodu úžitkovej vody.
Prietok vyčistenej vody je meraný v mernom žľabe a
odpadovým potrubím je vyčistená voda odvedená do
recipientu Mláka.
Odťah prebytočného biologického kalu
Odťah prebytočného biologického kalu je riešený ponorným
čerpadlom, ktoré je inštalované v čerpacej stanici vratného
kalu. Potrubie prebytočného kalu je privedené do gravitačných
predzahusťovacích nádrží.

PS 04 – KALOVÉ
HOSPODÁRSTVO

2 x 265 m3

Gravitačné predzahusťovacie nádrže
Gravitačné predzahusťovacie nádrže sú vybavené systémom
pre zónový odber kalovej vody, čím je zabezpečené čiastočné
gravitačné predzahustenie prebytočného biologického kalu.
Kalová voda je privedená späť do biologického stupňa.
V prípade potreby môže byť obsah predzahusťovacích nádrží
premiešaný vertikálnymi pomalobežnými miešadlami.
Predzahustený kal je závitovkovými čerpadlami prečerpaný na
strojné zahustenie biologického kalu.
Strojné zahustenie biologického kalu
Predzahustený biologický kal sa prečerpáva na mechanické
predzahustenie v budove kalového hospodárstva. Proces
zahusťovania pozostáva z vločkovacieho reaktora, strojného
zahusťovača a je intenzifikovaný dávkovaním roztoku
organického flokulantu. Na prípravu roztoku polyelektrolytu a
na dávkovanie slúži trojkomorová automatická stanica.
Kalová voda zo zahusťovača odteká do linky chemického
predčistenia priemyselnej vody. Zahustený kal sa pomocou
dopravníka odvádza do uskladňovacej nádrže biologického
kalu.

2 x 35 m3

Uskladňovanie a odvodňovanie kalu
Uskladňovanie kalu je riešené v 2 paralelných zmiešavacích
nádržiach kalu, 1 ks pre biologický a 1 ks chemický kal. Do
týchto nádrží je prečerpávaný biologický, resp. chemický kal
z PS 01. Obsah nádrží je premiešavaný, čo umožňuje
dostatočnú
homogenizáciu
kalu
pred
čerpaním
na odvodňovanie na biologickú, resp. chemickú odvodňovaciu
linku.
Homogenizovaný biologický kal je prečerpávaný na linku
odvodnenia biologického kalu (2 ks dekantačných
odstrediviek). Odvodnený kal s obsahom sušiny cca 25 %
padá do prepravného kontajnera a je pravidelne odvážaný na
skládku.
Pre zlepšenie účinnosti odvodňovania sa dávkuje polymérny
flokulant priamo do vstupnej časti dekantačnej odstredivky.
Fugát z odstrediviek a kalová voda po výplachu stroja a
potrubia je odvádzaný gravitačne do prítokového žľabu
priemyselných odpadových vôd.
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Homogenizovaný chemický kal je prečerpávaný na linku
odvodnenia chemického kalu (komorový kalolis). Odvodnený
kal s obsahom sušiny cca 30-35 % na výstupe z kalolisu padá
do prepravného kontajnera a je pravidelne odvážaný na
likvidáciu.
Pre zlepšenie účinnosti odvodňovania sa dávkuje flokulant.
Kalová voda po výplachu stroja a potrubia je odvádzaná
gravitačne do prítokového žľabu priemyselných odpadových
vôd spoločne s fugátom a kalovou vodou s odstrediviek.
Zmiešavacia nádrž kalu
V rámci projektovej dokumentácie je v PS 04–Kalové
hospodárstvo navrhnutá nová zmiešavacia nádrž kalu (30.3)
a objemom á 90 m3, ktorá bude opatrená pomalobežným
lopatkovým miešadlo (4-07.3). Novonavrhnutá nádrž
vrátane potrubných rozvodov bude výhradne slúžiť ako
zmiešavacia nádrž chemického kalu.
Technické
riešenie
strojnotechnologcikej
vyšpecifikované v prílohe PD č. G.1, 2, 3, 4.

5.

3.2

KOTOLŇA

Projektova-

medziskladu,

ná kapacita

skladovacích

č.

a prev. nádrží,

je

Zdroj tepla je umiestnený v budove chemického
hospodárstva a zásobuje teplom budovu chemického
hospodárstva, objekt úpravy kalového hospodárstva,
dodáva teplo pre potreby systému vzduchotechniky
v objekte chemického hospodárstva.
Primárnym zdrojom tepla je dvojica tepelných čerpadiel
voda - voda. Ako zdroj tepla pre tepelné čerpadlá je využitá
vyčistená odpadová voda z ČOV. Sekundárnym zdrojom
tepla je dvojica elektrických priamovýhrevných kotlových
jednotiek, ktoré tvoria jednak zálohu pri výpadku technológie
tepelných čerpadiel a navyše sa pripájajú k zdroju tepla, pri
potrebe tepla nad možnosti prípravy tepla tepelnými
čerpadlami. Plnia aj funkciu 100 % zálohy zdroja tepla.
V priestoroch kotolne je osadená akumulačná nádrž, ktorá
slúži ako zásobník tepla, vytvoreného dvojicou tepelných
čerpadiel pri ich chode a následným výdajom tepla do
vykurovacieho systému pri požiadavke na tepelnú energiu,
z ktoréhokoľvek vykurovacieho okruhu. Využíva sa na
optimalizovanie chodu dvojice tepelných čerpadiel, aby ich
zapínanie a vypínanie nebolo v rozpore z minimálnou
dĺžkou prevádzky.

Názov skladu,

P.

časti

Technická charakteristika

Odkaz na blokovú
schému v prílohe
č.

potrub.rozvodov
a manip. plôch
surovín,
výrobkov, pomoc.
látok a odpadov
Stavby a zariadenia, v ktorých sa skladujú znečisťujúce látky
1.

ČOV VW SK

V celom objekte ČOV sa nakladá z
odpadovými vodami, kalom a chemikáliami na
úpravu. Veľkosti objektov sú nasledujúce:
3 x 1000 m3

-

Vyrovnávacie

nádrže

3.

priemyselných

odpadových vôd č.1, 2 a 3
2 x 112
1 x 52

m3

m3

- Reakčné nádrže
- Zrážacia nádrž
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1 x332 m3
1500

m3

- Flokulačná a usadzovacia nádrž
-Vyrovnávacia

nádrž

splaškových

a priemyselných vôd
m 3,

6 x 90

1 x 180

-Denitrifikačné nádrže

m 3,

1 x 180 m3
3x 356 m3
1x 356

-Nitrifikačné nádrže

m3

1x 356 m3
2 x 685 m3

- Dosadzovacie nádrže doplň

3x 356 m3

-Regeneračné nádrže

1x 356 m3
1x 356 m3
2x 35 m3

-2ks paralelných zmiešavacích nádržiach kalu
(pre biologický kal, pre chemický kal)

1x 90

2.

m3

objekt chemického

- 1ks nová zmiešavacia nádrž chemického kalu
ZL sú uložené iba v objekte chemického
hospodárstva. Podlaha skladu je betónová
a opatrená chemicky odolným náterom.
V mieste uloženia sa nenachádzajú poklopy
dažďovej ani splaškovej kanalizácie, preto
v prevádzke nie je priame nebezpečenstvo
znečistenia povrchových a podzemných vôd.
V budove chemického hospodárstva sa
nachádzajú šachty a poklopy chemickej
kanalizácie, ale prípadný únik znečisťujúcich
látok do tejto kanalizácie gravitačne odteká do
procesu na chemické čistenie.

hospodárstva

Všetky
kvapalné
ZL
sú
skladované
v originálnych obaloch a sú umiestnené na
eko-paletách so záchytnou vaňou. Pri
miestach uskladnenia a manipulácie so ZL sú
umiestnené adekvátne havarijné prostriedky
na vyznačenom mieste.
Z priestorov skladovania nie je predpoklad
úniku do podzemných a povrchových vôd.
Priestory skladovania sú uzatvorené a
podlahy sú odizolované voči chemickým
vplyvom skladovaných látok. Prípadné úniky
sú zachytávané v záchytných nádržiach a
žľaboch.
Okrem skladovaných ZL v originálnych
obaloch sú v miestnostiach chemického
hospodárstva inštalované nádrž na síran
železitý, kyselinu sírovú a vápenné silo na
práškový vápenný hydrát s nasledovnými
objemami:
2 x 10 m3

Nádrž na skladovanie síranu železitého a
kyseliny sírovej sú nadzemné jednoplášťové,
ale zvnútra sú vystužené pogumovanou
vložkou, ktorá je odolná voči agresívnym
chemikáliám.
Nádrže
sú
umiestnené
v havarijných záchytných vaniach.
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1 x 5 m3

Manipulačné a skladovacie plochy
objekt chemického
hospodárstva

stáčacie miesto
síranu železitého

Vápenné silo je nadzemná jednoplášťová
nádoba na vápenný hydrát, ktorá je vybavená
vháňacím otvorom a zariadením na vibráciu
nádrže, ktorá je potrebná pre dávkovanie
vápenného hydrátu a odlepení od stien
nádrže aj v prípade vlhnutia.
V objekte chemického hospodárstva je
skladovacia plocha, ktorá je uzatvorená a
podlahy sú odizolované voči chemickým
vplyvom skladovaných látok. Prípadné úniky
sú zachytávané v záchytných nádržiach alebo
eko-paletách. Z priestorov skladovania nie je
predpoklad úniku do podzemných a
povrchových vôd.
Na vytvorenie ekologicky bezpečného miesta
pre čerpanie síranu železitého z cisterny do
nadzemnej zásobnej nádrže v zmysle platnej
legislatívy je v rámci stavebného objektu
navrhnutá
stáčacia
betónová
plocha
vodotesne odizolovaná a spádovaná do
havarijnej
jímky
s odtokovým
žľabom.
Odtokový žľab je prepojovacím potrubím
gravitačne napojený do existujúceho objektu
zrážacej nádrže, kde by sa možné úkapy z
čerpania dostávali do procesu chemického
čistenia a prípadne vytečený síran železitý by
bol využitý v procese čistenia chemických
odpadových vôd. Pre zamedzenie nátoku
zrážkových vôd do žľabu je celá plocha
prekrytá novým prestrešením.

Potrubné rozvody
ZL sú z objektu chemického hospodárstva
odvádzané potrubným rozvodom do reakčnej
a zrážacej nádrže, kde sa dávkujú podľa
znečistenia spracovávaných odpadových vôd.

3.3
P. č.
1.

4.

Názov ostatných
súvisiacich
činnosti

Väzba činnosti na vyššie
charakterizované
technologické uzly a sklady

Odkaz na
blokovú
schému
v prílohe č.

netýka sa

Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na
jednotlivé technologické uzly

4.1 Názov blokovej
P. č. schémy
4.2
P. č.

Charakteristika a opis
činnosti

Názov materiálovej
bilancie

Slovný opis
Zjednodušená schéma M-BIO a F-CH ČOV VW SK
s vyznačením zmien
Slovný opis

Príloha č.
3
Príloha č.
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5.

Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

P. č. Vypracovaná v zmysle zákona

Príloha č. *

Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku

1.

nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku
(havarijný plán) je vypracovaný na základe povinnosti podľa § 39, ods.3 zákona
č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a o zmene zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, vyplývajúcej subjektu, ktorý
ročne zaobchádza s viac ako 1 m3 kvapalných škodlivých látok, alebo s viac ako 1 t tuhých
škodlivých látok. Náležitosti a zásady tohto plánu sú spracované na základe § 5 Vyhlášky
MŽP SR č.100/2005 Z.z., resp. prílohy citovanej vyhlášky.
Manipulačný poriadok Čistiareň odpadových vôd VW SK je vypracovaný podľa §53

2.

zákona č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov
Prevádzková

3.

dokumentácia

ku

zdroju

znečisťovania

ovzdušia

–

Ćistiareň

odpadových vôd Volkswagen Slovakia, a.s.
Rozhodnutie č. ZPO/2006/00444-4/SIM/IV z dňa 15.8.2006, ktorým sa schvaľuje postup

5.

výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok na určenie poplatkov pre ZZO ČOV
VW SK a žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisie vypracovaná v
zmysle §3 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo
stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

* k nahliadnutiu na prevádzke

C

Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších
látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú
alebo vyrábajú

1.

Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke
používajú

1.1

Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

P.

Prevádzka

č.

Surovina,

Opis a vlastností

CAS

pomocný
materiál, ďalšie

Ročná

Množstvo využité

spotreba

ako výrobok za

(t)

rok (%)

látky
1.

objekt
chem. hosp.

HCl

Kyselina sírová

Koagulant

Vápenný hydrát

Kvapalná znečisťujúca
látka,
zvyčajne
so 7647-01-0
žltkastým zafarbením
Kvapalná znečisťujúca
látka,
zvyčajne
so 7664-93-9
žltkastým zafarbením
Kvapalná znečisťujúca
látka,
hnedého
zafarbenia,
so 15244-10-7
slabokyslým zápachom,
miešateľný s vodou
znečisťujúca
látka
pevného skupenstva (v
podobe prášku), bieleho 1305-62-0
zafarbenia,
úplne
rozpustná vo vode

100

Látka na zrážanie kovov

100

Prípravok na
zrážanie
Organický polymér

Organický

polymér,

124-04-9

10

25

183

65
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Flokulant

práškový

Mazacie tuky,

Olej pre mazanie – látka
ropného pôvodu
Mazací tuk, plastické
mazivo – tuhé mazivo s
aditívom

3

Kvapalina,
číra
bezfarebná až žltá

5

oleje, plastické
mazivá
dieselagreg
Nafta

át

, 68476-34-6

Zloženie používaných materiálov je uvedené v Návodoch pre užívateľa a Kartách bezpečnostných údajov,
ktoré sú k nahliadnutiu u investora.

1.2

Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely - bez zmeny

1.3

Voda používaná na pitné a sociálne účely – bez zmeny

2.

Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú – bez zmeny

3.

Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1. Vstupy energie a palív

Ročná spotreba/
množstvo (jedn.)

Výhrevnosť
(GJ.jedn.-1)

Prepočet na GJ

3.1.2 Zemný plyn

-

-

-

3.1.3 Hnedé uhlie

-

-

-

3.1.4 Čierne uhlie

-

-

-

3.1.5 Koks

-

-

-

3.1.6 Iné pevné palivá

-

-

-

3.1.7 VOŤ

-

-

-

3.1.8 VOĽ

-

-

-

3.1.9 Nafta na kúrenie

-

-

-

3.1.10 Iné plyny

-

-

-

3.1.11 Nafta pre dopravu

-

-

-

3.1.12. Druhotná energia

-

-

-

3.1.13 Obnoviteľné zdroje

-

-

-

3.1.14 Nákup el. energie

1 393 904 kWh
1 400 000 kWh
(bez kúrenia)
-

-

-

-

-

3.1.16 Iné palivá

-

-

-

3.1.17 Celkový vstup energie a palív v GJ

-

-

-

3.1.1

Vstupy energie a palív

3.1.15 Nákup tepla
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3.2

Vlastná výroba energií z palív – bez zmeny

3.3

Opis všetkých spotrebičov energií –bez zmeny

3.4

Využitie energií – bez zmeny

3.5

Merná spotreba energie – bez zmeny

D

1.

Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a
údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do
jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s
opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov
na životné prostredie a na zdravie ľudí
Znečisťovanie ovzdušia

Podľa prílohy č.1 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,
sa jedná o nasledovnú kategóriu zdroja:
5.
Nakladanie s odpadmi a krematóriá
5.3
Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných
obyvateľov
b) centrálne čistiarne odpadových vôd priemyselných podnikov
5.3.2b) Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia prahová kapacita pre stredný zdroj: > 2 000 EQ
Účelom technológie je čistenie odpadovej vody pred jej vypustením do vodného toku. Produktom ČOV je vyčistená
odpadová voda. Jedná sa o plošný zdroj, ktorý nemá riadené vypúšťanie odpadových plynov výduchmi. K emisiam
dochádza v rôznych techologických častiach a procesoch najmé na nitrifikačnej linke. Jedná sa o fugitívne emisie.
Súčasťou zdroja znečisťovania ovzdušia je dieselagregát – núdzový zdroj elektrickej energie, ktorý je kategorizovaný
ako malý zdroj znečistenia.
1. Palivo- energetický priemysel
1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych
piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaných súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW
1.1- MZ – kapacita pre MZ: do 0,3 MW

2.

Znečisťovanie povrchových vôd

2.1.

Recipienty odpadových vôd

2.1.1 Názov vodného toku

vodný tok Mláka

2.1.2 Číslo hydrologického povodia

4-17-02-102

2.1.3 Riečny kilometer

5,5

Malina ústi do Moravy asi 5,7 km južne od obce Zohor. Morava
pokračuje od ústia Maliny takmer na juh k Bratislavskej mestskej
časti Devínska Nová Ves, v ktorej pri riečnom km 4,3 prijíma
Ukazovatele stavu vody v toku a jeho
posledný väčší prítok, ktorým je Mláka (ID toku: 4-17-02-2; plocha
2.1.4
povodia: 63,817 km2; dĺžka 11,55 km). Potok Mláka preteká
znečistenia
Devínskou Novou Vsou. Vzniká spojením potokov pri stupavskej
mestskej časti Mást a odvodňuje svahy Malých Karpát.
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Kvalita povrchovej vody sa sleduje na tokoch Morava a Mláka.
Kvalita vody povodia Moravy sa pohybuje najviac v III. a IV. triede
čistoty, čiže ide o silne znečistenú vodu. Kvalita vody v Morave je
ovplyvňovaná jednak znečistením privádzaným z Českej republiky a
Rakúska, ale aj znečistením z bodových zdrojov a z
poľnohospodárskej výroby na území SR. Kvalita toku Mláka,
hodnotená prostredníctvom štandardných ukazovateľov sa pohybuje
v IV. až V. triede čistoty, ide o veľmi silne znečistenú vodu.
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. v posledných rokoch realizoval
konkrétne opatrenia na zlepšenie kvality vody v Mláke. Po nariedení
odpadovými vodami z čistiarne odpadových vôd VW SK je kvalita
vody v Mláke lepšia.

2.2

Produkované odpadové vody

2.2.1

Zoznam zdrojov odpadových vôd

2.2.1.1
P. č.
1.
2.
2.2.1.2

Zdroj odpadovej vody

Charakteristika
odpadovej vody
splašková

Produkované množstvo odpadovej vody
Merná produkcia
max.
m3.deň.-1 m3.rok-1
na jednotku
∅ (l.s-1)
-1
(l.s )
výrobku (jedn)
34,7
83,4
3000
855 000
-

ČOV VW SK
priemyselná
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56

1914

545 490

-

Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter
vypúšťania
VW SK má vybudovaný systém delenej kanalizácie: splaškovú, chemickú a dažďovú. Kanalizačný
systém bol v predchádzajúcich rokoch zrekonštruovaný a skontrolovaný, preto nie je predpoklad úniku
odpadových vôd z kanalizácie do podzemných vôd.
Centrálna ČOV podniku VW SK sa nachádza mimo areálu podniku a pozostáva z biologického stupňa
úpravy a chemicko-fyzikálneho stupňa čistenia odpadových vôd.
A. Priemyselné odpadové vody
Priemyselné odpadové vody budú po prečistení v neutralizačnej stanici v miestach ich vzniku odvádzané
gravitačne chemickou kanalizáciou na fyzikálno-chemický stupeň ČOV. Po vyčistení na fyzikálnochemickom stupni sú prečerpávané na mechanicko-biologický stupeň ČOV.
B. Splaškové odpadové vody
Splaškové odpadové vody vznikajúce zo sociálnych zariadení prevádzok, jedální, spŕch, WC a umývania
podláh sú privádzané na mechanicko-biologický stupeň ČOV gravitačne delenou kanalizáciou.
Mechanické znečistenie zo splaškových odpadových vôd bude odstraňované na jemných
strojnestieraných hrabliciach a následne v lapači piesku. Takto mechanicky predčistené budú
prečerpávané do zmiešavacej a vyrovnávacej nádrže splaškových a chemicky predčistených
priemyselných odpadových vôd a odtiaľ regulovaným odtokom privádzané na 4 linky aktivačných nádrží
(RND systém). Biologicky vyčistená odpadová voda bude odvádzaná na terciárne čistenie (od
mikrovločiek kalu na filtračnej plachietke). Časť terciálne vyčistenej OV sa využíva ako úžitková voda pre
technologické účely.
Vyčistená odpadová voda bude odvádzaná do recipientu Mláka.
Dažďová voda je odvádzaná dažďovou kanalizáciou do potoka Mláka pričom zrážkové vody z parkovísk
sú čistené na odlučovačoch ropných látok a časť zrážkových vôd pri nových objektoch je zachytávaná
v retenčných nádržiach. Pre návalové množstvá dažďových vôd je vybudovaný tzv. suchý polder,
z ktorého je zabezpečené postupné odvádzanie dažďovou kanalizáciou do Mláky. Kvalita dažďových
vôd je pravidelne kontrolovaná.
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VW SK má vybudovaný systém delenej kanalizácie: splaškovú, chemickú a dažďovú. Kanalizačný
systém bol v predchádzajúcich rokoch zrekonštruovaný a skontrolovaný, preto nie je predpoklad úniku
odpadových vôd z kanalizácie do podzemných vôd.
Centrálna ČOV podniku VW SK sa nachádza mimo areálu podniku a pozostáva z biologického stupňa
úpravy a chemicko-fyzikálneho stupňa čistenia odpadových vôd.
C. Priemyselné odpadové vody
Priemyselné odpadové vody budú po prečistení v neutralizačnej stanici v miestach ich vzniku odvádzané
gravitačne chemickou kanalizáciou na fyzikálno-chemický stupeň ČOV. Po vyčistení na fyzikálnochemickom stupni sú prečerpávané na mechanicko-biologický stupeň ČOV.
D. Splaškové odpadové vody
Splaškové odpadové vody vznikajúce zo sociálnych zariadení prevádzok, jedální, spŕch, WC a umývania
podláh sú privádzané na mechanicko-biologický stupeň ČOV gravitačne delenou kanalizáciou.
Mechanické znečistenie zo splaškových odpadových vôd bude odstraňované na jemných
strojnestieraných hrabliciach a následne v lapači piesku. Takto mechanicky predčistené budú
prečerpávané do zmiešavacej a vyrovnávacej nádrže splaškových a chemicky predčistených
priemyselných odpadových vôd a odtiaľ regulovaným odtokom privádzané na 5 liniek aktivačných nádrží
(RND systém). Biologicky vyčistená odpadová voda bude odvádzaná na terciárne čistenie (od
mikrovločiek kalu na filtračnej plachietke). Časť terciálne vyčistenej OV sa využíva ako úžitková voda pre
technologické účely.
Vyčistená odpadová voda bude odvádzaná do recipientu Mláka.
Dažďová voda je odvádzaná dažďovou kanalizáciou do potoka Mláka, pričom zrážkové vody
z parkovísk sú čistené na odlučovačoch ropných látok a časť zrážkových vôd pri nových objektoch je
zachytávaná v retenčných nádržiach. Pre návalové množstvá dažďových vôd je vybudovaný tzv. suchý
polder, z ktorého je zabezpečené postupné odvádzanie dažďovou kanalizáciou do Mláky. Kvalita
dažďových vôd je pravidelne kontrolovaná.

2.2.2

Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

Sociálne

prítok na

Po čistení
Merná
Merná
Ukazovateľ
produkci emisia na
znečistenia Koncen
Koncentr
Ročná
Ročná emisia
a na
jednotku
a jeho
trácia
ácia
emisia (t)
(t)
jednotku charakteris
vlastnosti
(mg/l)
(mg/l)
výrobku
tického
(jedn)
parametra
150
210
CHSK Cr
740
3636

zariadenia,

M-B ČOV

BSK5

341

1677

30

42

sprchy, jedálne,

NL105°C

244

1207

30

42

umývanie

N-NH4

31

151

15

21

podláh

Ncelk

59

292

30

42

Pcelk

3,5

17

2

2,8

RL105°C

1256

6170

-

-

RL550°C

749

3683

-

-

AOX

0,127

0,625

0,5

0,7

NEL

0,7

3,4

1

1,4

Identifikácia
miesta
Zdroj/producent vypúšťania
odpadovej vody
podľa
P. č.
blokovej
schémy
1.

Pred čistením

4
2.

Priemyselné

prítok na

CHSK Cr

950

vody

F-CH ČOV

BSK5

323

z prevádzok

NL105°C

64

(lakovne H2

N-NH4

3

a H2a, H8

Ncelk

27

DKTL, H6b

Pcelk

2

W+P, H4a W+P)

RL105°C

1787

RL550°C

897

AOX

0,175
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NEL

0,249

Fe

2

2,8

Cr celk

0,2

0,3

Ni

0,2

0,3

Pb

0,1

0,14

Zn

1

1,4

2.3

Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1

Zoznam preberaných odpadových vôd – netýka sa

2.3.2

Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd –netýka sa

2.4

Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

P.
č.

Identifikácia
miesta
vypúšťania
podľa
blokovej
schémy

1.

Odtok

Zemepis
ná šírka
a dĺžka /
súradnic
ová sieť
X-Y

Zdroj /
producent
odpadovej
vody

Názov

Ukazovateľ
znečistenia

Čistiareň

Mláka

CHSKcr
BSK5
AOX
Fecelk
N-NH4
Ncelk
Pcelk
NL (105°C)
Cr
Ni
Pb
Zn
Al
NEL-IČ
pH

odpadových
vôd VW SK

Odpadové vody
Produkované Ukazovatele
množstvo (l.s- znečistenia
1, maxl.s-1
(mg.l-1,
3
-1
m .deň ,
max mg.l-1,
m3.rok-1 )
kg.rok-1
t.rok-1)
56,9 l/s
150
20
4914 m3/deň
0,25
1 400 490
1,5
5/10(21)/-(22)
m3/rok
20/30(21)/-(22)
1
20
0,06
0,1
0,03
0,3
0,2
0,2
6-9

Ukazovatele
znečistenia
(mg.l-1)*
Gen. čistenie
300
30
0,5
2
10/15(Z1) / -(Z2)
20/30(Z1) / -(Z2)
2
30
0,2
0,2
0,1
0,7
1
0,5
6-9

* Prípustné koncentračné a bilančné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných priemyselných a splaškových odpadových
vodách uvedené v rozhodnutí č. OU-BA-OSZP3-2015/05559/LET/IV – 4929 Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ktorým sa vydáva povolenie na vypúšťanie priemyselných a splaškových
odpadových vôd z ČOV VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Uvedené sú koncentračné hodnoty počas štandardnej prevádzky.
Z1 – hodnoty platia v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12 °C. Teplota odpadovej vody
na tento účel sa považuje za nižšiu než 12 °C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa minimálne v 4-hodinových intervaloch boli aspoň
v dvoch meraniach teploty nižšie než 12 °C.
Z2 – ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9 °C. Teplota vody na
tento účel sa považuje za nižšiu než 9 °C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa minimálne v 4-hodinových intervaloch boli aspoň v dvoch
meraniach teploty nižšie než 9 °C.

2.5

Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém – bez zmeny

2.6

Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej
kanalizácie

2.6.1

Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do
verejnej kanalizácie – netýka sa

2.6.2

Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok
vypúšťaných do verejnej kanalizácie – netýka sa

2.6.3

Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok
vypúšťaných do verejnej kanalizácie –netýka sa

3.

Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd – netýka sa
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3.

Nakladanie s odpadmi

4.1.

Zdroje a množstvá produkovaných odpadov počas prevádzky

Označenie
odpadu

P
.
č
.
1.

19 08 01,
Zhrabky z hrablíc
(O)
2. 19 08 02, Odpad
z lapačov piesku
(O)
3.

4.

5.

6.

7.

8.

19 08 12, Kaly
z biologickej
úpravy
priemyselných
odpadových vôd
iné ako uvedené
v 19 08 11 (O)
19 0813, Kaly
obsahujúce
nebezpečné látky
z inej úpravy
priemyselných
odpadových vôd
(N)
150202,
Absorbenty,
filtračné materiály
vrátane olejových
filtrov inak
nešpecifikovanýc
h, handry na
čistenie,
ochranné odevy
kontaminované
NL (N)
150110, Obaly
obsahujúce
zvyšky NL alebo
kontaminované
NL (N)
160122 časti inak
nešpecifikované
(O)
130802 iné
emulzie (N)

Miesto
vzniku
odpadu

COV

COV

Spôsob
nakladan
ia
s odpad
om

zhromažď
ovanie u
pôvodcu
zhromažď
ovanie u
pôvodcu

Fyzikáln
e
a chem.
vlastnost
i odpadu

Vyprodu
k.
množstv
o
odpadu
za rok (t)

Zhodn.
množstv
o
odpadu
za rok (t)

Zneškod
.
množstv
o
odpadu
za rok (t)

Miesto
zneškodň. /
Zhodnoco
v. odpadu

O

77

-

-

neuvádza
sa

O

139

-

-

neuvádza
sa

COV

zhromažď
ovanie u
pôvodcu

O

1679
2000

-

-

neuvádza
sa

COV

zhromažď
ovanie u
pôvodcu

N

438

-

-

neuvádza
sa

COV

zhromažď
ovanie u
pôvodcu

neuvádza
sa

N

COV

COV

COV

zhromažď
ovanie u
pôvodcu
zhromažď
ovanie u
pôvodcu
zhromažď
ovanie u
pôvodcu

2

-

-

neuvádza
sa
N

2

-

-

O

2

-

-

neuvádza
sa

-

neuvádza
sa

N

20

-

zmena:
Zdroje a množstvá produkovaných odpadov počas stavby
P
.
č
.
9.

Označenie
odpadu

15 01 01
Obaly z papiera
a lepenky (O)

Miesto
vzniku
odpadu

COV

Spôsob
nakladan
ia
s odpad
om

zhromažď
ovanie u
pôvodcu

Fyzikáln
e
a chem.
vlastnost
i odpadu

O

Vyprodu
k.
množstv
o
odpadu
za rok (t)
2

Zhodn.
množstv
o
odpadu
za rok (t)

-

Zneškod
.
množstv
o
odpadu
za rok (t)
-

Miesto
zneškodň. /
Zhodnoco
v. odpadu

neuvádza
sa
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10

15 01 02
Obaly z plastov
(O)

11 15 01 03, Obaly
z dreva (O)
12 17 01 01 Betón (
z demolácie
trakčných
stožiarov,
priepustov,
betónových
podvalov) (O)
13
17 05 06
Výkopová
zemina iná ako
17 05 05 (O)
14
17 09 04
Zmiešané
odpady zo
stavieb
a demolácií iné
ako 170901,
170902 a 170903
(O)

4.2

COV

COV

COV

COV

COV

zhromažď
ovanie u
pôvodcu
zhromažď
ovanie u
pôvodcu
zhromažď
ovanie u
pôvodcu

zhromažď
ovanie u
pôvodcu

6.

Vibrácie – bez zmien

1.1.

-

-

neuvádza
sa

O

5

-

-

neuvádza
sa

O

30

-

-

neuvádza
sa

O

2500

-

-

neuvádza
sa
O

200

-

-

Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej
technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku
emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií
Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

Mapa lokality a širšie vzťahy

Príl. č.

P. č. Názov mapy

1.

neuvádza
sa

Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov – bez zmien
Zdroje hluku – bez zmien

1.

2

zhromažď
ovanie u
pôvodcu

5.

E

O

Mapa širších vzťahov

4.

2.

Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia – bez zmien

3.

Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia – bez zmien

F

1.

Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných
opatrení a technických zariadení na monitorovanie
prevádzky a emisií do životného prostredia
Používané technológie
a obmedzenie emisií

a techniky

na

predchádzanie

vzniku

emisií
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Zložka životného prostredia

Voda
ČOV VWSK – prevádzka na čistenie splaškových odpadových
vôd

a

predčistených

priemyselných

odpadových

vôd

z výrobných prevázdok . Mechanický stupeň ČOV zahŕňa
technologické na hrubé mechanické predčistenie s následným
Všeobecná charakteristika a technický opis odseparovaním piesku v lapači piesku a dočistením na
jemných česliach. Biologický stupeň čistenia tvoria 4
1. technológie a techniky
rovnocenné linky pozostávajúce z denitrifikácie dusíka,
nitrifikácie s prevzdušňovaním a regenerácie, 2 dosadzovacie
nádrže na oddelenie vysedimentovaného kalu a vyčistených
odpadových vôd a 2 mikrofiltre.
Doba

a stav

technológie Pri výstavbe, troch zrealizovaných rekonštrukciách za účelom

realizácie

2. a techniky

intenzifikácie a modernizácie technologického zariadenia
z hľadiska

Prínosy

ochrany

životného Zníženie

3. prostredia

4.

znečistenia

produkovaných

splaškových

a

priemyselných odpadových vôd

Účinnosť technológie a techniky

Odsedimentovaný a zahustený biologický kal je vedený do

Nakladanie so zachytenými emisiami alebo
5. produkovaným zostatkovým znečistením

odstredivky na jeho odvodnenie. Odsedimentovaný chemický
kal s prídavkom flokulantu je odvádzaný do komorového
kalolisu na odvodnenie. Odvodnené kaly po ich spracovaní sú
odvážané na externé zhodnotenie

Investície

a ďalšie

náklady vo

vzťahu

6. k uvedenej technológii a technike

investície vynaložené vo výstavbe

2. Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a
obmedzenie emisií (koncové technológie)
Zložka životného prostredia

Voda

ČOV VWSK – prevádzka na čistenie splaškových odpadových
vôd a predčistených priemyselných odpadových vôd
z výrobných prevádzok . Mechanický stupeň ČOV zahŕňa
technologické na hrubé mechanické predčistenie s následným
Všeobecná charakteristika a technický opis odseparovaním piesku v lapači piesku a dočistením na
jemných česliach. Biologický stupeň čistenia bude tvoriť 5
1. technológie a techniky
rovnocenných liniek pozostávajúcich z denitrifikácie dusíka,
nitrifikácie s prevzdušňovaním a regenerácie, 2 dosadzovacie
nádrže na oddelenie vysedimentovaného kalu a vyčistených
odpadových vôd a 2 mikrofiltre.
Doba

a stav

realizácie

technológie

2. a techniky
Stručné

4. prostredia

výstavbe, troch

plánovanej

za

zrealizovaných

účelom

rekonštrukciách

intenzifikácie

a1

a modernizácie

technologického zariadenia
zdôvodnenie

3. a techniky
Prínosy

Pri

z hľadiska

ochrany

technológie

-

životného Zefektívnenie znečistenia produkovaných splaškových a
priemyselných odpadových vôd
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5.

Účinnosť technológie a techniky

Odsedimentovaný a zahustený biologický kal je vedený do

Nakladanie so zachytenými emisiami alebo
6. produkovaným zostatkovým znečistením

odstredivky na jeho odvodnenie. Odsedimentovaný chemický
kal s prídavkom flokulantu je odvádzaný do komorového
kalolisu na odvodnenie. Odvodnené kaly po ich spracovaní sú
odvážané na externé zhodnotenie

Investície

a ďalšie

náklady vo

vzťahu

7. k uvedenej technológii a technike

G

1.

1

2

investície vynaložené vo výstavbe a rekonštrukcii

Opis
a charakteristika
ďalších
pripravovaných
opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne
využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na
obmedzovanie ich prípadných následkov
Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie
alebo zneškodňovanie odpadov
Zložka životného prostredia

Voda
Pri výstavbe a rekonštrukciách za účelom intenzifikácie

Doba a stav realizácie opatrenia

a modernizácie technologického zariadenia
Splaškové odpadové vody a priemyselné vody po ich

3

Opis opatrenia na predchádzanie vzniku

predčistení sú podrobené procesu mechanicko – biologického

odpadov a na prednostné zhodnocovanie

čistenia, čím dochádza k ďalšiemu odbúraniu znečistenia

odpadov

v odpadových vodách.

Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska Minimalizácia
4

5

2.

1

2

3

vypúšťaných

splaškových,

ochrany životného prostredia

priemyselných odpadových vôd do recipientu

Účinnosť opatrenia

-

Investície
6

množstva

a ďalšie

náklady

k uvedenému opatreniu

vo

vzťahu

-

Navrhované
opatrenia
na
predchádzanie
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov
Zložka životného prostredia

Doba a stav realizácie opatrenia

a

vzniku

odpadov,

na

Odpad
Pri

výstavbe

a štyroch

rekonštrukciách

za

účelom

intenzifikácie a modernizácie technologického zariadenia

Opis opatrenia na predchádzanie vzniku Na zníženie množstva vznikajúcich kalov je zavedená
technológia koagulácie. Odsedimentovaný biologický kal je
odpadov a na prednostné zhodnocovanie
odvodnený na odstredivke a chemický kal je spracovaný na
inštalovanom kalolise.
odpadov
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Predzahustený biologický kal sa prečerpáva na mechanické
predzahustenie v budove kalového hospodárstva. Proces
zahusťovania pozostáva z vločkovacieho reaktora, strojného
zahusťovača a je intenzifikovaný dávkovaním roztoku
organického flokulantu. Na prípravu roztoku polyelektrolytu a na
dávkovanie slúži trojkomorová automatická stanica.
Kalová voda zo zahusťovača odteká do linky chemického
predčistenia priemyselnej vody. Zahustený kal sa pomocou
dopravníka odvádza do uskladňovacej nádrže biologického kalu.

4

Uskladňovanie kalu je riešené v 2ks paralelných 35m3
zmiešavacích nádržiach kalu, a novej zmiešavacej nádrži kalu (1
ks pre biologický a 2 ks chemický kal). Do týchto nádrží je
prečerpávaný biologický, resp. chemický kal z PS 01. Obsah
nádrží
je
premiešavaný,
čo
umožňuje
dostatočnú
homogenizáciu kalu pred čerpaním na odvodňovanie na
biologickú, resp. chemickú odvodňovaciu linku.
Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska Homogenizovaný biologický kal je prečerpávaný na linku
odvodnenia biologického kalu (2 ks dekantačných odstrediviek).
ochrany životného prostredia
Odvodnený kal s obsahom sušiny cca 25 % padá
do prepravného kontajnera a je pravidelne odvážaný
zazmluvnenou oprávnenou organizáciou na zhodnotenie.
Pre zlepšenie účinnosti odvodňovania sa dávkuje polymérny
flokulant priamo do vstupnej časti dekantačnej odstredivky.
Fugát z odstrediviek a kalová voda po výplachu stroja a potrubia
je odvádzaný gravitačne do prítokového žľabu priemyselných
odpadových vôd.
Homogenizovaný chemický kal je prečerpávaný na linku
odvodnenia chemického kalu (komorový kalolis). Odvodnený kal
s obsahom sušiny cca 30-35 % na výstupe z kalolisu padá do
prepravného kontajnera a je pravidelne odvážaný na likvidáciu.
Pre zlepšenie účinnosti odvodňovania sa dávkuje flokulant.
Kalová voda po výplachu stroja a potrubia je odvádzaná
gravitačne do prítokového žľabu priemyselných odpadových vôd
spoločne s fugátom a kalovou vodou s odstrediviek.

5

Účinnosť opatrenia
Investície

6

a ďalšie

náklady

vo

k uvedenému opatreniu

H

vzťahu

investície vynaložené vo výstavbe

Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných
opatrení a technických zariadení na monitorovanie
prevádzky a emisií do životného prostredia

1.
Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie
prevádzky a emisií do životného prostredia
Zložka životného prostredia
1

Voda

alebo sledovaná oblasť
Lokalizácia merania / odberu vzoriek

merný objekt na odtoku z ČOV

Spôsob merania / odberu vzoriek

v zmysle prílohy č.7 k NV č. 269/2010 Z.z.

Frekvencia merania / odberu vzoriek

1 x mesačne

Podmienky merania / odberu vzoriek

vzorky

budú

odoberané

v 24-hodinovej

vzorke

a pre

stanovenie parametrov AOX, NEL v bodovej vzorke

31

32. IPKZ_ZIADOST_Z1_COV_VWSK_12042017 AKO PDF_ROZDELENE_32.PDF
CHSKCr, BSK5, AOX, Fe

Sledované veličiny

N-NH4, Ncelk, P celk, NL

v súlade s požiadavkami STN, podľa Prílohy č.3 k NV
č.269/2010 Z.z., časť B

Technické charakteristiky meradiel

v súlade s požiadavkami STN

Vlastné meranie /dodávateľské

dodávateľské

Autorizácia / akreditácia k meraniu

akreditované laboratóriá

zaznamenávania,

spracovania zdokumentovanie dosiahnutie súladu s predpísanými limitmi

a ukladania údajov

1x ročne odovzdávať orgánom ŠVS v písomnej forme

Stav realizácie opatrení a monitorovania

opatrenia zrealizované a monitorovanie nasadené

a ďalšie

Al,

v súlade s požiadavkami STN

Analytické metódy

Investície

105°C,

Cr, Ni, Pb, Zn, NEL-IČ, pH

Metóda merania / odberu vzoriek

Spôsob

celk,

náklady

k monitorovaniu

vo

vzťahu

investície vynaložené vo výstavbe

2.
Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie
prevádzky a emisií do životného prostredia – nepripravuje sa

I

Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1.

Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia
prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Porovnanie parametrov ČOV s najlepšou dostupnou technikou bolo vypracované na základe
nasledovného dokumentu: ROZHODNUTIA VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/902 z
30. mája 2016, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú
závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre systémy bežného čistenia odpadových
vôd/odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu
Sledovaný parameter
alebo riešenie

Hodnota parametra alebo
riešenia prevádzky

1.

Závod VW SK, a.s. má
zavedený a udržiavaný
systém EMS s prvkami:
- zapojenia
vedúcich
pracovníkov vrátane
vyššieho vedenia
- podpísaná
environmentálna politika
- ročné
plánovanie
a tvorba cieľov
- trvalá implementácia
cieľov
- pravidelné
kontroly,
nápravné a preventívne
opatrenia,
interné
a externé audity
- sledovanie
vývoja
technológií
- posúdenie
vplyvov
technológií v rámci EIA
- zavedená evidencia
odpadových vôd

Environmentálny manažérsky
systém

Hodnota parametra alebo
Zdôvodnenie
riešenie pre najlepšiu
rozdielov /návrh
dostupnú techniku
opatrení a termín
Zavedenie a dodržiavanie Spĺňa
systému
EMS
s
nasledovnými prvkami:
− zapojenie
vedúcich
pracovníkov
vrátane
vyššieho vedenia
− environmentálna
politika, ktorá zahŕňa
neustále zlepšovanie
zariadenia zo strany
vedenia
− plánovanie, zavedenie
postupov
a cieľov
spolu
s finančným
plánovaním
− implementácia cieľov
− kontrola
účinnosti
zameraná
na
monitoring a meranie,
nápravné
a preventívne
opatrenia,
externé
a interné audity a pod.
− sledovanie
vývoja
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2.

3.

V
prevádzkach
sú
evidované prúdy OV
a odpadov a odpadových
plynov:
-známe
sú
výrobné
procesy
-pravidelne je sledovaná
kvalita a množstvo OV

Monitorovanie

Procesné
parametre
relevantné pre emisie do
vôd
sú
pravidelne
sledované

4.

Emisie sú monitorované
podľa odporučených STN
a EN noriem v zmysle
platného NV č. 269/2010

5.

Emisie
VOC
z relevantných prevádzok
sú merané ako TOC
a prepočítavané
na
základe
emisných
faktorov.

6.

čistejších technológií
− posúdenie vplyvov na
ŽP z eventuálneho
odstavenia
výroby
v etape projektovania
nového
zariadenia
a počas jeho životnosti
− porovnanie výkonnosti
− zavedenie
evidencie
odpadových
vôd
v chemickom sektore
Zaviesť
a
udržiavať
evidenciu
tokov
odpadových vôd (OV) a
odpadov,
odpadových
plynov:
informácie
o
chemických
výrobných
procesov
(chemické
reakcie, opis procesu)
informácie
o
vlastnostiach OV (priemer.
hodnoty
Q,
pH,
T,
vodivosti,
priemer.
koncentrácie ZL
Sledovanie
procesných
parametrov relevantných
pre emisie do vody,
vrátane
kontinuálneho
monitorovania
OV
(Q,pH,T)
Monitorovanie emisií do
vody v súlade s EN
normami /TOC,P celk,
CHSK, N celk, atd –
denne, kovy – mesačne/,
príp.
ISO,
národnými
alebo
medzinárodnými
normami
Sledovanie plošných VOC
emisií do ovzdušia z
relevantných
zdrojov
(pachová kontrola; optické
zobrazovacie
techniky;
výpočet emisií na základe
emisných faktorov). Pre
vysoké VOC: skríning a
kvantifikácia
emisií
z periodického
merania
absorpčnými technikami
Pravidelné
sledovanie
emisií zápachu v súlade s
EN normami, príp. ISO,
národnými
alebo
medzinárodnými normami
Zníženie objemu a/alebo
zaťaženie
OV,
zvýšiť
opätovné
použitie
odpadových vôd v rámci
výrobného
procesu
a/alebo na obnovenie a
opätovné využitie surovín

Spĺňa

Spĺňa

Spĺňa

Spĺňa

Spĺňa

7.

Emisie do vody
Spotreba vody a odpadových
vôd

V
prevádzkach
sú
zavedené opatrenia na
zníženie
množstva
vznikajúcich OV a ich
opätovné využitie (napr.
zvarovňa – chladiace
okruhy,
lakovňa
–
kaskádové systémy)

8.

Zber odpadových vôd

Neznečistené prúdy OV Oddelenie neznečistených Spĺňa
sú opakovane využívané prúdov OV od iných OV,
vo výrobnom procese.
ktoré si vyžadujú čistenie.

9.

Problematické
OV Vytvorenie
vhodných Spĺňa
vznikajúce počas čistenia skladovacích kapacít na
technologického
uloženie
OV,
ktoré
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zariadenia
a počas
odstávok sú skladované
v protinádržiach
a postupne
spracovávané
v inom
režime ako bežné OV
10.

11.

12.

Spracovanie odpadových vôd

vzniknú počas iných ako
normálnych
prevádzk.
podmienok
a
prijať
vhodné opatrenia napr. na
kontrolu,
spracovanie,
recykláciu

Použitie
integrovaného Spĺňa
hospodárenia s OV a
stratégia úpravy použitím
niektorej z technik:
 techniky na zníženie
znečisťujúcich látok (ZL)
 Techniky zachytenia
ZL pred ich vypustením
do zberného systému OV
 Techniky zníženia ZL
pred konečnou úpravou
OV. Predčistenie môže
byť vykonané na mieste
alebo v zmiešanom prúde
 Finálna úprava OV,
napr. predbežné a
primárne čistenie,
biologické čistenie,
odstraňovanie N, P
a/alebo nerozpustených
látok pred vypustením
Na zníženie emisií do vôd Spĺňa
je potrebná predúprava
OV obsahujúcich ZL, ktoré
nemôžu byť primerane
odstránené
počas
konečného čistenia vôd
pomocou
vhodných
techník. Predúprava je
potrebná na:
 ochranu
koncovej
ČOV
(napr.
ochrana
biologickej ČOV pred
inhibítormi
alebo
toxickými látkami)
 odstránenie
látok,
ktoré sú nedostatočne
odstránené
počas
konečného čistenia (napr.
toxické zlúčeniny, zle
biologicky
rozložiteľné
organ. zlúčeniny, organ.
zlúčeniny vo vysokých
koncentráciách,
alebo
kovy
v
priebehu
biologického čistenia)
•odstrániť látky, ktoré sú
stripované do vzduchu zo
zberného systému alebo
počas konečnej úpravy
(prchavé
halogen.
uhľovodíky, benzén)
 odstránenie látok, ktoré
majú iné negatívne účinky
(korózia
zariadenia;
nežiaduce reakcie s inými
látkami;
kontaminácia
čistiarenských
kalov).
Predprípravu vykonať čo
najbližšie k zdroju, aby sa
zabránilo riedeniu.
Na konečné čistenie OV Použitie vhodnej
Spĺňa
v zariadení ČOV VW SK kombinácie techník na
sú použité techniky:
konečné čistenie OV:
Pri úprave OV má podnik
VW SK použité techniky:
-techniky na zníženie ZL:
odolejovanie, zrážanie a
koagulácia, neutralizácia,
dekantácia
a filtrácia
hlavne na odstránenie
ropných látok a kovov
-predčistenie
OV
je
z lakovne
zabezpečené
na
neutralizačnej
stanici
priamo v mieste vzniku
a ďalej
spracovaná
prúde
v zmiešanom
s ostatnými
priemyselnými OV
-finálna
úprava
s odstraňovaním
N,P
a NL sa uskutočňuje na
ČOV VW SK
Na zníženie emisií ZL z
OV, ktoré nemôžu byť
odstránené v ČOV VW
SK,
je
zabezpečená
predúprava
priemyselných
OV
v neutralizačných
staniciach
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-primárne čistenie: lapač
piesku a vyrovnávacia
nádrž
-odstránenie
N
denitrifikácou/nitrifikáciou
-odstránenie
P
chemickým
zrážaním
s FeCl3
-sedimentácia
v dosadzovacej nádrži

13.

Odpady

14.

15.

16.

17.

Plán
odpadového
hospodárstva
s cieľom
zabránenie
tvorby
odpadov
a využitia
vznikajúcich odpadov je
zavedený ako súčasť
EMS
Na zníženie množstva
kalov z OV sú vo VW SK
zavedené techniky:
-dávkovanie koagulantu
a flokulantu na chemickú
úpravu
kalov
v neutralizačných
staniciach a ČOV
-Zahusťovanie
kalov
sedimentáciou
-Odvodňovanie
zahustených kalov na
kalolise

Emisie do ovzdušia

Emisie zápachu

-

Závod sa nenachádza
v citlivej oblasti

Na ČOV VW SK sú
požité techniky:
-minimalizácia zdržného
času OV a kalu
v skladovacích nádržiach

 .predbežné a primárne
čistenie (vyrovnávanie,
neutralizácia, fyzikálna
separácia - separátory
piesku, tukov, vyrovnávacia nádrž)
 biologické spracovanie
(proces aktivovaného
kalu, membránový
bioreaktor)
 Odstránenie N
(Biologická nitrifikácia
/denitrifikácia)
 Odstránenie P
(chemické zrážanie)
 Odstránenie solí
(koagulácia, flokulácia,
sedimentácia, filtrácia,
flotácia)
Vytvorenie
a Spĺňa
implementovanie
plánu
odpadového hospodárstva
ako
súčasť
EMS
(zabrániť, pripraviť na
opätovné
použitie,
recykláciu
alebo
iné
využitie)
S cieľom znížiť objem Spĺňa
kalov z OV sa vyžadujú
techniky
na
ďalšie
spracovanie
alebo
zneškodnenie:
 úprava na zlepšenie
odvodňovania kalov
(chemická úprava
prídavkom flokulantu
alebo koagulantu alebo
tepelná úprava
vyhrievaním
 zahusťovanie
(sedimentácia,
centrifugácia, flotácia,
rotačné bubny) /
odvodňovanie kalu
(pásový kalolis, platňový
kalolis)
 stabilizácia
kalu
(chemická alebo tepelná
úprava,
aeróbna
/
anaeróbna stabilizácia)
 sušenie
kalov
(priamym
alebo
nepriamym
kontaktom
s tepelným zdrojom)
uzavretie zdrojov emisií
a nakladanie s emisiami,
ak je to možné
Na zníženie emisií
netýka sa
zápachu vytvorenie,
implementovanie a
pravidelne preskúmavanie
zápachu, ako súčasť
systému EMS.
Nevyhnutné v obytných
zónach a citlivých
oblastiach.
Na zníženie emisií
Spĺňa
zápachu zo
zhromažďovania a
čistenia OV a úpravy
kalov použitie jednej alebo
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-pravidelná údržba
viacerých technik:
aeračného systému
 Minimalizácia zdržného
a kontrola obsahu kyslíka času OV a kalov
v zberných nádržiach
v nádržiach
hlavne za anaeróbnych
podmienok
 chemická úprava
(použitie prípravkov na
odstránenie alebo zníženú
tvorbu zapáchajúcich
zlúčenín, napr. sírovodík)
 optimalizácia aeróbnej
úpravy (kontrola obsahu
kyslíka, pravidelná údržba
aeračného systému,
použitie čistého kyslíka,
odstránenie peny
v nádržiach)
 prekrytie nádrží na
skladovanie a úpravu vôd
a kalov
 úprava na konci
potrubia (biologická
úprava, termická oxidácia)
na zabránenie alebo
zníženie emisií hluku
nastaviť a zaviesť plánu
manažmentu hluku, ako
súčasť systému EMS
Vo VW SK sú zavedené
na zabránenie alebo
všetky BAT techniky na
zníženie emisií hluku
zníženie emisií hluku:
používať 1 alebo viac
 Vhodné umiestnenie
techník:
zariadení a budov
 Vhodné umiestnenie
 Prevádzkové
zariadení a budov
opatrenia
 Prevádzkové opatrenia
 zariadenia s nízkym
 zariadenia s nízkym
hlukom
hlukom
 kontrola hluku
 kontrola hluku
zariadení
zariadení
 Znižovanie hluku

18. Emisie hluku

29.

Spĺňa

Spĺňa

2.

Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými
technikami

2.1

Znečisťovanie ovzdušia

Emisie vypúšťané z ČOV sú fugitívnymi emisiami, na ktoré sa emisné limity nevzťahujú a neuplatňuje sa ani
povinnosť ich preukazovania.

2.2
P.
č.

Znečisťovanie vody a pôdy
Zdroj emisií /
miesto
vypúšťania

miesto
vypúšťania:

Znečisťujúca
látka alebo
ukazovateľ
znečisťovania

Druh indikátora Hodnota parametra
– parametra
pre najlepšiu
najlepšej
dostupnú techniku
dostupnej
techniky
CHSKcr

vodný tok

BSK5

Mláka, riečny

AOX

km 5,5
Fecelk
N-NH4
Ncelk

300*
20**
2*
3*
10/15(Z1)/-(Z2)
20/25(Z1)/-(Z2)**

Skutočná alebo
projektovaná
hodnota
parametra
(mg/l)**

Zdôvodnenie
rozdielov / návrh
opatrení
a termín

150/300
20/30
0,25/0,5

v súlade

1,5/2
5/10(21)/-(22)
10/15(21)/-(22)
25/30(21)/-(22)
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Pcelk
NL (105°C)

3*
50*

Al
Cr
Ni
Pb
Zn
NEL-IČ

miesto
vypúšťania:
vodný tok Mláka,
riečny km 5,5,

vody

1/2
20/30
0,2/1

0,5*
0,5*
0,5*
2*
3*

pH

6,0-9,0*

NEL

0,5 mg/l

0,06/0,2
0,1/0,2
0,03/0,1
0,3/0,7
0,2/0,5
6,0-9
0,5 mg/l

v súlade

z povrchového
odtoku

ľavý breh,
vypúšťanie
spoločnou
výusťou

*Kvalita odpadových vôd nie je uvedená v BAT, hodnota parametra je uvedená podľa NV č.269/2010 Z.z., *-podľa
Prílohy č.6, časť B 5.5. lakovne, ** podľa prílohy č.6, časť A.1 Splaškové komunálne vody
**hodnoty ukazovateľov sú uvedené počas štandardnej prevádzky/počas generálneho čistenia
Hodnoty počas rekonštrukcie ČOV VW SK
Zdroj emisií /
Znečisťujúca
Druh indikátora Hodnota parametra
P.
miesto
látka alebo
– parametra
pre najlepšiu
č.
vypúšťania
ukazovateľ
najlepšej
dostupnú techniku
znečisťovania
dostupnej
techniky
miesto
vypúšťania:

CHSKcr

vodný tok

BSK5

Mláka, riečny

AOX

km 5,5
Fecelk
N-NH4
Ncelk
Pcelk
NL (105°C)

Cr
Ni
Pb
Zn
NEL-IČ

300*
20**
2*
3*
10/15(Z1)/-(Z2)
20/25(Z1)/-(Z2)**
3*
50*

0,5*
0,5*
0,5*
2*
3*

Skutočná alebo
projektovaná
hodnota
parametra
(mg/l)

Zdôvodnenie
rozdielov / návrh
opatrení
a termín

300
50
2
3
25)
25/30(21)/-(22)
3

v súlade

30

0,5
0,5
0,5
2
3
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miesto
vypúšťania:
vodný tok Mláka,
riečny km 5,5,

vody

pH

6,0-9,0*

NEL

0,5 mg/l

6,5-9
0,5 mg/l

v súlade

z povrchového
odtoku

ľavý breh,
vypúšťanie
spoločnou
výusťou

J

Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení
v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na
predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných
následkov

1.

Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných
materiálov a ďalších látok – bez zmeny

2.

Opatrenia na hospodárne využitie energie - bez zmeny

3.

Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných
následkov

P.
č.

Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov
Opatrenia na predchádzanie následkov v prípade havárií sú detailne popísané v Pláne preventívnych
opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na
postup v prípade ich úniku).

1.

V miestnostiach s manipuláciou a skladovaním nebezpečných látok sú vybudované podlahy s chemicky
odolnou vrstvou a záchytné/havarijné jímky v zmysle platných legislatívnych predpisov a noriem. Prevádzky
sú vybavené záchytnými eko-paletami so záchytnou vaničkou na skladovanie chemických prípravkov a
havarijnými materiálmi na zamedzenie šírenia a zachytávanie uniknutých nebezpečných látok

Monitorovanie kvality podzemnej vody a povrchovej vody v areáli sa realizuje podľa rozhodnutia
2. č.2000/341-1/Kr-08H z dňa 4.4.2000 vydané Okresným úradom BA IV, Odbor životného prostredia
3.
4.

4.
P.
č.

Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov, ktoré sa týkajú ochrany
ovzdušia sú popísané v prevádzkovej dokumentácii o zdroji znečisťovania ovzdušia
Vybudovanie stáčacieho miesta pre síran železitý ako opatrenie na predchádzanie následkov v prípade
havárie pri plnení nádrží v objekte chemického hospodárstva

Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania
zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky
Opis opatrení systému vylúčenia rizík
pozri kapitolu K

5.

Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

P. Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu
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č.

1.

V podniku VW SK je zavedený a udržiavaný systém environmentálneho manažérstva.

• Zásady systému manažérstva environmentu sú formulované v Environmentálnej a energetickej
politike spoločnosti
• Prvá certifikácia systému manažérstva environmentu v zmysle ISO 14001 bola v závode Bratislava
úspešne vykonaná v októbri 2003, v pravidelných intervaloch úspešne prebiehali kontrolné
a recertifikačné audity
• V roku 2012 bol zavedený a certifikovaný systém energetického manažérstva podľa normy ISO
50001
• V októbri 2016 prebehla úspešná recertifikácia systému manažérstva environmentu podľa
novelizovanej normy ISO 14001:2015
• Súčasne bol systém rozšírený o požiadavky zákona č. 351/2012 Z.z. a Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 EÚ o dobrovoľnej účasti organizácie v schéme Spoločenstva
pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), v súčasnosti prebieha proces overovania
organizácie v zmysle Environmentálneho vyhlásenia a registrácia VW SK v uvedenej schéme

6.
P.
č.

Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie
nového integrovaného povolenia
Plánovaná zmena

Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu
na ŽP

Časový horizont zmeny

nie je plánovaný

7.

Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu
životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie
známky Environmentálne vhodný výrobok)

P.
Ďalšie doklady
č.
-

K

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 opatrení na
prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu –
bez zmeny
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Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách
A) až H) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely
zverejnenia
B)

L

P.
Zhrnutie
č.
Žiadateľ
1. Volkswagen Slovakia, a.s., J. Jonáša 1, Bratislava 843 02, IČO: 35757442
Prevádzka

Čistiareň odpadových vôd
Modernizácia Čistiarne odpadových vôd VW SK, a.s.
Zoznam súhlasov a povolení o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada:
V oblasti ochrany ovzdušia:
súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb zdroja znečistenia ovzdušia (§3 ods. 3 písm. a, bod. 1)
súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov
znečisťovania (§3 ods. 3 písm. a, bod. 3)
V oblasti ochrany vôd:
2.

povolenie na zmenu vodnej stavby (§3, ods. 3, písm. b, bod 3) z dôvodu rekonštrukcie
povolenie na zmenu vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd do povrchových vôd (§3, ods. 3, písm.
b, bod 1.2)
súhlas na stavby a činnosti, ktoré ovplyvňujú stav vody (§3, ods. 3, písm. b, bod 4)

v oblasti ochrany prírody a krajiny:
vyjadrenie k vydaniu staveného povolenia na stavbu (§3, ods. 3, písm. g)
v oblasti odpadov:

vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva ( §3, ods.3, písm. c, bod 9 )
v oblasti stavebného zákona:
povolenie stavby (§3, ods. 4)
Charakteristika prevádzky
Čistiareň odpadových vôd VW SK, a.s. je dimenzovaná na čistenie odpadových vôd s hydraulickou
3. kapacitou 4 914 m3/d, čo predstavuje 27 950 EO. Zariadenie ČOV VW SK pozostáva z biologického stupňa
úpravy a chemicko-fyzikálneho stupňa čistenia odpadových vôd. Na chemicko-fyzikálnom stupni sú čistené
priemyselné odpadové vody z výrobných prevádzok, ktoré sú predtým predčistené v neutralizačných
staniciach prevádzok. Vyčistené priemyselné odpadové vody sú spolu so splaškovými odpadovými vodami
upravované na biologickom stupni.
Fyzikálno-chemický stupeň ČOV pozostáva z mechanického stupňa, kde sa na hrabliciach a v lapači
piesku priemyselné odpadové vody zbavujú mechanického znečistenia. Mechanicky predčistené
priemyselné odpadové vody sú pomocou čerpacej stanice priemyselných odpadových vôd prečerpávané
do zmiešavacej a vyrovnávacej nádrže priemyselných odpadových vôd č.1, č.2 príp. č.3, ďalej privádzaný
do 2 reakčných nádrží, zrážacej nádrže, flokulačnej a usadzovacej nádrže. odkiaľ sa prečistená chemická
voda prečerpáva na biologický stupeň (do zmiešavacej a vyrovnávacej nádrže splaškovej a priemyselnej
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odpadovej vody) a následne sa čistí biologicky spolu so splaškovými odpadovými vodami.
Splaškové odpadové vody sú mechanicky vyčistené na jemných strojne stieraných hrabliciach a v lapači
piesku, odkiaľ sú prečerpávané do zmiešavacej a vyrovnávacej nádrže splaškových a chemicky
predčistených priemyselných odpadových vôd príp. do rezervnej zmiešavacej a vyrovnávacej nádrže.
Regulovaný odtok zo zmiešavacej a vyrovnávacej nádrže v rozdeľovacom objekte je rozdelený do piatich
paralelných liniek biologického čistenia. Odpadová voda je privádzaná do denitrifikačných nádrží,
nitrifikačných nádrží a dosadzovacích nádrží.

Odsedimentovaný aktivovaný kal je prečerpávaný do

regeneračných nádrží kalu. Biologicky vyčistená odpadová voda z dosadzovacích nádrži priteká do
bubnových mikrositových filtrov a po konečnom dočistení je odvádzaná cez merný objekt do recipientu.

Spotreba vody a energií
4. Pitná voda je odoberaná z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, pričom hlavný vodojem pitnej vody
v Dúbravke je zálohovaný v prípade výpadku vodojemom v Devínskej Novej Vsi. Kvalita odoberanej pitnej
vody je kontrolovaná 5 x ročne v akreditovanom laboratóriu.
Zdrojom vody pre technologické potreby je tlaková stanica vyčistenej odpadovej vody.
Požiarna voda je riešená z rozvodného potrubia pitnej vody DN 100 prostredníctvom existujúcich rozvodov
s dvomi nadzemnými hydrantmi.
Typy používanej vody v prevádzke ČOV VW SK sú:
pitná voda: 151,04 m3.rok-1
technologická voda: 1140 m3.rok-1
požiarna voda: nie je možné odhadnúť
Areál spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. je zásobovaný z energetickej siete ZSE z nadradenej
110 kV sústavy samostatným dvojitým 110 kV vedením z energetického uzla Stupava. V závode je
vybudovaná transformovňa 110 kV/22 kV s transformátormi 2 x 40 MVA. Distribučný rozvod sa uskutočňuje
z hlavnej rozvodne závodu o napätí 22 kV. ČOV je zásobovaná elektrinou priamo z energetickej siete ZSE
samostatným prívodom s napäťovou úrovňou 22 kV.
Predpokladaná spotreba elektrickej energie

1 400 000 kWh (bez kúrenia)

Výroba tepla

700 GJ

Zdroje znečisťovania
5.

Ovzdušie
Funkčný a priestorový celok ČOV VW SK je podľa platných predpisov a podľa rozhodnutia OÚ BA IV č.
Oo2002/429/Rž/08H zo dňa 29.1.2002 kategorizovaná ako
5.3.2 Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa ekvivalentných obyvateľov:
b) centrálne čistiarne odpadových vôd priemyselných podnikov: ≥ 2 000 EO
Účelom technológie je čistenie odpadovej vody pred jej vypustením do vodného toku. Produktom ČOV
vyčistená odpadová voda. Jedná sa o plošný zdroj, ktorý nemá riadené vypúšťanie odpadových plyn
výduchmi. K emisiam dochádza v rôznych techologických častiach a procesoch najmä na nitrifikačnej lin
Jedná sa o fugitívne emisie.

Súčasťou zdroja znečisťovania ovzdušia je dieselagregát – núdzový zdroj elektrickej energie,
ktorý je kategorizovaný ako malý zdroj znečistenia
Ochrana vôd

41

42. IPKZ_ZIADOST_Z1_COV_VWSK_12042017 AKO PDF_ROZDELENE_42.PDF
VW SK má vybudovaný systém delenej kanalizácie: splaškovú, chemickú a dažďovú. Kanalizačný systém
bol v predchádzajúcich rokoch zrekonštruovaný a je pravidelne kontrolovaný, preto nie je predpoklad úniku
odpadových vôd z kanalizácie do podzemných vôd.
Centrálna ČOV podniku VW SK sa nachádza mimo areálu podniku a pozostáva z biologického stupňa
úpravy a chemicko-fyzikálneho stupňa čistenia odpadových vôd. Priemyselné odpadové vody sú po
prečistení v neutralizačnej stanici v miestach ich vzniku odvádzané gravitačne chemickou kanalizáciou na
fyzikálno-chemický stupeň ČOV. Po vyčistení na fyzikálno-chemickom stupni sú prečerpávané na
mechanicko-biologický stupeň ČOV. Biologicky vyčistená odpadová voda je odvádzaná na terciárne
čistenie. Vyčistená odpadová voda je odvádzaná do recipientu Mláka v rkm 5,5, číslo hydrologického
povodia 4-17-02-102.
Miesto realizácie prevádzky
6.

Čistiareň odpadových vôd VW SK, a.s., J. Jonáša 1, Bratislava 843 02
Technológie a techniky na predchádzanie a obmedzovanie vzniku emisií, opatrenia na
predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov

7.
Emisie do ovzdušia: -

Emisie do vôd:
Za účelom minimalizácie množstva vypúšťaných splaškových a priemyselných odpadových vôd do
recipientu je inštalovaná 2-stupňová

technológia mechanicko-biologického a fyzikálno-chemického

čistenia vôd a časť vyčistených odpadových vôd je využívaná na technologické účely prevádzky ČOV
(čistenie žľabov, nádrží a pod.). Modernizácia zariadení a objektov súčasnej ČOV VW SK zahŕňa súbor

opatrení na zvýšenie bezpečnosti, zefektívnenie procesu čistenia a zabezpečenie výkonovej
stability biologického stupňa. Týmito opatreniami sa predĺži doba zdržania odpadových vôd na
ČOV, čím sa stabilizuje a súčasne sa zlepší kvalita vypúšťanej vyčistenej odpadovej vody
počas bežnej prevádzky a hlavne počas spracovávania neštandardných odpadových vôd počas
generálneho čistenia prevádzok a zostanú dodržané limity stanovené príslušnými povoľujúcimi
a kontrolnými orgánmi.
Opatrenia na zníženie množstva odpadov:
Za účelom zníženia množstva vznikajúcich kalov je zavedená technológia koagulácie a inštalované
zariadenia na odvodnenie kalov (kalolis a odstredivka). Za účelom efektívnejšieho procesu stabilizácie a
koagulácie je navrhnutá inštalácia novej nádrže na chemický kal s napojením na súčasný systém
odvodňovania stabilizovaného kalu.
Opatrenia a zariadenia na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia
Odpadové vody z ČOV VW SK sú kontrolované akreditovaným laboratóriom 1 x mesačne v mernom
8. objekte na odtoku z ČOV VW SK pred vypustením do vodného toku Mláka.
Pre vyčistené odpadové vody vypúšťané do recipientu Mláka platia nasledujúce emisné limity*:
CHSKCr = 150 /300** mg.l-1
BSK5 = 20/30** mg.l-1
AOX = 0,25/0,5** mg.l-1
Fecelk. = 1,5/2** mg.l-1
N-NH4 = 5/10(21)/-(22), 10/15(21)/-(22) **
Ncelk = 20/30(Z1)/-(Z2)
Pcelk = 1/2** mg.l-1
NL (105°C) = 20/30** mg.l-1
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Cr = 0,06/2** mg.l-1
Ni = 0,1/0,2** mg.l-1
Pb = 0,03/0,1** mg.l-1
Zn = 0,3 /0,7**mg.l-1
Al = 0,2 /1** mg.l-1
NEL-IČ = 0,2/0,5** mg.l-1
pH = 6,0 – 9,0
*Prípustné koncentračné a bilančné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných priemyselných a splaškových
odpadových vodách uvedené v rozhodnutí č. OU-BA-OSZP3-2015/05559/LET/IV – 4929 Okresného úradu Bratislava, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ktorým sa vydáva povolenie
na vypúšťanie priemyselných a splaškových odpadových vôd z ČOV VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Uvedené sú koncentračné
hodnoty počas štandardnej prevádzky.
**hodnoty stanovené pre štandardnú prevádzku a pre generálne čistenie v trvaní 10 týždňov počas roka

Odpadové vody z ČOV VW SK budú kontrolované akreditovaným laboratóriom 1 x mesačne v mernom
objekte na odtoku z ČOV VW SK pred vypustením do vodného toku Mláka.

Pre vyčistené odpadové vody vypúšťané do recipientu Mláka navrhujeme počas rekonštrukcie ČOV VWS,
a.s. nasledujúce emisné limity*:
CHSKCr = 300 mg.l-1
BSK5 = 50 mg.l-1
AOX = 2 mg.l-1
Fecelk. = 3 mg.l-1
N-NH4 = 25
Ncelk = 20/30(Z1)/-(Z2)
Pcelk = 3 mg.l-1
NL (105°C) = 30 mg.l-1
Cr = 0,5 mg.l-1
Ni = 0,5 mg.l-1
Pb = 0,5 mg.l-1
Zn = 2 mg.l-1
NEL-IČ = 3 mg.l-1
pH = 6,0 – 9,0

Najlepšie dostupné techniky
9. ČOV bola porovnaná s najlepšou dostupnou technikou bolo vypracované na základe

nasledovného dokumentu: ROZHODNUTIA VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ)
2016/902 z 30. mája 2016, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady
2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre systémy bežného
čistenia odpadových vôd/odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického
priemyslu
Prevádzka ČOV VW SK, a.s. spĺňa požiadavky a limity vzhľadom na najlepšiu dostupnú techniku.

Nepodstatná zmena podľa §2 pis. j zákona o IPKZ

M
1.

Návrh podmienok povolenia
Podrobnosti o opatreniach a technických
ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

zariadeniach

P. č. Opis opatrenia

na

ochranu

Mesiac a rok
realizácie

Opatrenia vo vzťahu k možným vplyvom na ovzdušie:
1.

Zdroj je prevádzkovaný v súlade so schválenou Prevádzkovou dokumentáciou ku zdroju
znečisťovania ovzdušia , ČOV VW SK

realizované
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Ochrana ovzdušia – prevádzkovateľ zabezpečí:
−
−

2.

vedenie prevádzkovej evidencie
výpočet ročných poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa schváleného
výpočtu v zmysle rozhodnutia

realizované

Opatrenia vo vzťahu k možným vplyvom na povrchové vody, podzemné vody a pôdu:
prevádzkovanie zariadení podľa schváleného Manipulačného poriadku MP ČOV
zabezpečenie kontroly kvality vypúšťaných odpadových vôd podľa
vodoprávneho povolenia (štandardná prevádzka a generálne čistenie)
v prevádzke umiestniť aktualizovaný Plán preventívnych opatrení na
realizované
zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného
prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) a čiastkový havarijný
plán pre ČOV VW SK
zabezpečenie havarijných materiálov do priestorov na skladovanie
nebezpečných látok
zabezpečenie kontroly kvality vypúšťaných odpadových vôd podľa
vodoprávneho povolenia počas modernizácie prevádzky (v období trvania
počas
rekonštrukcie ČOV VW SK, do skúšobnej prevádzky
rekonštrukcie

-

3.

-

Opatrenia vo vzťahu k možným vplyvom na povrchové vody, podzemné vody a pôdu:
aktualizovať Čiastkový havarijný plán pre ČOV VW SK
aktualizovať Manipulačný a prevádzkový a poriadok prevádzky ČOV VW SK

4.

Určenie emisných limitov

2.

2.1 Zložka životného
Zdroj emisií
p. č. prostredia
-

Miesto vypúšťania

-

-

Znečisťujúca
látka alebo
ukazovateľ

Navrhovaná
hodnota

-

ku kolaudácii

Mesiac a rok
dosiahnutia

-

-

2.2.
Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu.
P.
č.
Emisie vypúšťané z ČOV sú fugitívnymi emisiami, na ktoré sa emisné limity nevzťahujú a neuplatňuje sa
ani povinnosť ich preukazovania.

2.2
Zložka životného
Zdroj emisií
P. prostredia
č.
vyčistené

voda
.

splaškové a

Miesto
Znečisťujúca látka
vypúšťania alebo ukazovateľ
recipient

Navrhovaná
hodnota

podľa tabuľky v časti D, 2.4

Mesiac a rok
dosiahnutia
realizované

Mláka

priemyselné
odpadové vody

pre rekonštrukciu podľa tab. v časti I, 2.2 počas
rekonštrukcie

2.4.
P.
č.
Limitné hodnoty budú určené vodoprávnym rozhodnutím pre rekonštrukciu ČOV VW SK a po ukončení
skúšobnej prevádzky pre trvalú prevádzku

3.
P. č.

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných
techník
Opis opatrenia

Mesiac a rok
realizácie

Žiadne nové opatrenia

4.

Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo
zneškodnenie
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P. č.
1.

Mesiac a rok
realizácie

Opis opatrenia
Komplexným riadením odpadového hospodárstva

realizované

2.

5.

Podmienky hospodárenia s energiami

P. č.

Opis podmienky

Mesiac a rok
realizácie

Energetické zariadenia sú prevádzkované v súlade s manipulačno-prevádzkovým
poriadkom ČOV.

realizované

6.

Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

P. č.

Opis opatrenia

Mesiac a rok
realizácie

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať:
−
1.

−
−
−
−

Havarijný plán na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok
do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku
Prevádzková dokumentácia z hľadiska ochrany ovzdušia
Manipulačno-prevádzkový poriadok pre ČOV VW SK
Program odpadového hospodárstva
Požiarno-poplachové smernice

realizované

Prevádzkovateľ je povinný:
2.

- vybaviť prevádzky na miestach skladovania
a nebezpečnými odpadmi s havarijným materiálom

a manipulácie

s materiálmi

realizované

- umiestniť havarijný plán na miestach skladovania a manipulácie s materiálmi
a odpadmi

3.

-aktualizovať Čiastkový havarijný plán pre ČOV na zamedzenie vzniku neovládateľného
k
vydaniu
úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich únik počas
modernizácie VW SK, a.s.
stavebného
-aktualizovať Prevádzkový a manipulačný poriadok ČOV W SK počas modernizácie VW povolenia
SK, a.s.

7.

Opatrenia na minimalizáciu diaľkového
vplyvu znečisťovania

P. č.

Opis opatrenia

znečisťovania a cezhraničného
Mesiac a rok
realizácie

netýka sa

8.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste
prevádzky

P. č.

Opis opatrenia

Mesiac a rok
dosiahnutia

Prevádzkovateľ zabezpečí primerané školenie všetkých pracovníkov za účelom
1.

zabezpečenia riadnej prevádzky bez zvyšovania úrovne znečistenia životného
prostredia.
Všetky priestory so skladovaním a manipuláciou nebezpečných látok budú vybavené

2.

realizované

s havarijnými prostriedkami.

realizované
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9.
P. č.

Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné
evidovať a poskytovať do informačného systému
Opis monitorovania a evidencie údajov
Analýzy vyčistených odpadových vôd vypúšťaných z ČOV VW SK a.s. do toku Mláka; 1 x mesačne
podľa podmienok platného vodoprávneho povolenia.

1.

Vzorky odpadových vôd budú odoberané v Mernom objekte na odtoku z ČOV.
Analýzy odpadových vôd bude zabezpečovať akreditované laboratórium.

2.

Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu v rozsahu všeobecne záväzných predpisov životného
prostredia a schválených prevádzkových predpisov

10.

Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti
v prevádzke

P. č.

Opis požiadavky alebo opatrenia
-

N

P. č.
1.
2.

Označenie
účastníkov
konania,
ktorí
sú
prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý
orgán, ak
jestvujúca prevádzka má alebo nová
prevádzka môže mať cezhraničný vplyv
Zoznam účastníkov konania
Magistrát hl. mesta Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Volkswagen Slovakia, a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava

3.
4.

SVP, š.p. OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava

5.

Ing. Marián Fábik, Ing. Miloš Obert, Ing. Alžbeta Kramárová, Ing. Stanislav
Račan, Ing. Milan Štrba, Ing. Milan Lopuchovský, Ing. Ladislav Štefko, Ing.
Peter Hollý – zastúpený Ing. L. Hollým, Banské projekty, Miletičova 23,82 109

P. č.

Ing. Ľuboš Hollý, Banské projekty, Miletičova 23, 82 109 Bratislava
Splnomocnená osoba na zastupovanie projektantov

1.

Zoznam dotknutých orgánov
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

2.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, P.O. BOX 26, 820 09 Bratislava

3.

Technická inšpekcia, a.s, Železničiarska 18, 811 04 Bratislava

4.
5.

Krajské riaditeľstvo hasičského záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, 814 17
Bratislava
Spoločný stavebný úrad Bratislava - Devínska nová ves, Novoveská 2/A, 843 02 Bratislava
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P

Prílohy k žiadosti:
1.
P. č.
P. č.

2.
P.č.

Údaje s označením „utajované a dôverné“
Názov a hodnota utajovaných údajov
Názov a hodnota dôverných údajov

Ďalšie doklady
Zoznam všetkých príloh k žiadosti

Príloha č.

1.

Výpis z obchodného registra

1

2.

List vlastníctva

2

3.

Bloková schéma prevádzky

3

4.

Mapa širších vzťahov

4

5.

6.

Katastrálna mapa s vyznačením objektu ČOV
Rozhodnutie OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OÚ-BA-OSZP3-

5
6

2017/007114/LAZ/IV-EIA-r zo dňa 24.1.2017

7.

Stanovisko Technickej inšpekcie č. 495/1/2017

7

8.
9.

Oznámenie RUVZ č. HŽP/5902/2017

8

Stanovisko MČ BA Devínska Nová Ves, oddelenie územného konania a stavebného poriadku

9

– stavebný úrad č. 2017-16/2904/súhlas/PL

10.

Stanovisko OU BA č. OÚ-BA-OSZP3-2017/030986/CEM/IV

10

11.

Stanovisko HaZZ, Staromestská 6, 814 17 Bratislava

11

12.

Stanovisko OU, Odbor starostlivosti o životné prostredie , OOPaVZŽP, Tomášikova 46,

12

832 05 Bratislava
13.

Splnomocnenie a vzdanie sa odvolania pre hlavného inžiniera projektu na zastupovanie

13

autorizovaných stavebných inžinierov

3.
P. č.
1.

Zoznam použitých skratiek a značiek
Použitá skratka a značka
BAT – najlepšia dostupná technika (Best Available Technique)

2.

IPKZ – integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

3.

KBÚ – karta bezpečnostných údajov

4.
5.

OÚŽP – Okresný úrad životného prostredia
SIŽP – Slovenská inšpekcia životného prostredia

6.

MB ČOV – Mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd

7.

FCH ČOV – Fyzikálno-chemická čistiareň odpadových vôd

48

