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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 5467-27089/2017/Med/3737001 141Z2

vNitredňa08. 09. 2017

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava.
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (d‘alej len ‚jnšpekcia“),
ako piíslušný orgán štátnej správy podľa 9 ods. I písm. e) a 10 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorýeh zákonov
v znení neskoršich predpisov a podľa
32 ods. I písm. a) zákona č. 3912013 Z. z. o
integrovanej preveneii a kontrole znečisfovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorýcb zákonov v znení neskoršíeh predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a na základe
žiadosti prevádzkovateľa ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259
233 doručenej lnšpekcii dňa 14. 06. 2016 a konania vykonaného podľa * 3 ods. 3 písm. a) bod
3. abod 10. zákona oIPKZ v súčinnosti
17 ods. 1 písm. c) zákona č. 13712010 Z. z.
ovzduší
o
v znení neskoršich predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“). podFa * 19 ods. J
zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny podadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

vydáva
mení

a

podstatnú

dopÍňa

zmenu, ktorou

integrované

povolenie

vydané rozhodnutím č. 862-18096/20l5/Kri/ 373700114 zo dňa 22. 06. 2015, ktoré nadobudlo
právoplatnosf dňa 23. 06. 2015 v zneni rozhodnutia 4828-20593/01 6/Jalc‘3737001 14/Z1 zo
dňa 29. 06. 2016 (ďalej len povo1enie“), ktorým bola povolená činnost‘ v prevádzke:

„Výroba bioetanolu“
pre prevádzkovatera: ENVIRAL, a.s.
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Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
36259233

sídlo:
iČo:
nasledovne:

Vo úvodnej časti rozhodnutia sa mení názov prevádzky:
„Výroba bioetanolu“
nasledovne:
„Výroba bioetanolu 1G“ (ďalej len „prevádzka“)

I.

—

V úvodnej časti rozhodnutia sa do zoznamu stavebných rozhodnutí dopÍňa nasledujúce
stavebné povolenie:
Povolenie na stavbu:
„Mesto Leopoldov
Spoločný obecný úrad v Hlohovci
„Denaturácia
doplnenie denaturantov“ Č. 259/2012-AM zo dňa 26. 06. 2012,
právoplatnosť 26. 07. 2012 (SO 113.12 sklad denaturantov doplnenie, PS 631.12
bola predÍžená rozhodnutím
denaturácia bioetanolu).
Platnosť tohto povolcnia
Č. 68/2014-AM zo dňa 04. 03. 2014, právoplatnosf 24. 03. 2014.“

2.

—

—

—

—

—

—

V úvodnej časti rozhodnutia sa do zoznamu kolaudačných rozhodnutí dopÍňa nasledujúce
kolaudačné rozhodnutie:
„Mesto Leopoldov SpoloČný obecný úrad v Hlohovci Povolenie na užívanie stavby
„Denaturácia
doplnenie denaturantov“ Č. 258/2016-IB zo dňa 01. 06. 2016,
právoplatnost‘ 29. 06. 2016.“

3.

—

—

—

V úvodnej časti rozhodnutia sa do zoznamu s názvorn „Rozhodnutia súhlasy“ doplňa
nasledujúce rozhodnutie:
„OÚ ŽP Tmava pracovisko Hlohovec Úsek ochrany ovzdušia Súhlas so zmenou
stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia
Výroba bioetanolu č. B
2007/00081/ŠS00/EB zo dňa 26. 01. 2007, právoplatnosť 31. 01. 2007.“

4.

—

—

—

—

—

5.

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za odsek d) vkladajú nové odseky e) a t) v znení:

„e) v oblasti ochrany ovzdušia
podľa * 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súČinnosti s 17 ods. 1 písm. c)
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o ovzduší“) udeľuje súhlas na zmenu používaných surovin,
podľa 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súČinnosti s 21 ods. 2 písm. b)
zákona o ovzduší
určuje emisně limity a technické požiadavky a podmienky
prevádzkovania.“
—

—

—

—

6.

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa v časti LA. v bode 1. Vymedzenie kategórie
priemyselnej činnosti dopÍňa nasledovná kategória priemyselnej činnosti v znení:
„6.4.b) Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, ato bez ohľadu nato, či boli alebo neboli
spracované okrem prípadov, ked‘ ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú
zamerané na výrobu potravín alebo kniiív z:

slivna J w
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2. iba zo Surovin rastlinného póvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou
aiw 300 t Za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nieje v čnnosti viac aIw 90 po sebe
nasledujúcich dní v roku“
Vo výrokovej časti rozhodnutia sa v časti I.A. v bode 2. Určcnie kategórie zdroja
znečist‘ovania ovzdušia doplňa nasledovná kategória zdroja zneěisfovania ovzdušia
v znení:
Ostatný pdemysel a zariadenia
„6.
6.19.2. Výroba priemyse]ných krmiv a organických lmojiv s projektovaným výkonom? I t za
hodinu. Súčasfou sušiarne bude spaľovacie zaňadenie na zemný plyn s celkovým
tepelným príkonom 20 MW.“
7.

8.

Vo výroku rozhodnutia v časti I.B. 1. Charakteristika prevádzky sa ruší text v znení:
„Projektovaná kapacita prevádzky
Spotreba suroviny (kukurica):
Výroba produktu (bioetanoO:
-

-

339 990 t/rok
68 840 m3lrok“

a nahrádza sa novým znenim:
„Projektovaná kapacita prevádzky
Spotreba Suroviny (kukurica):
Výroba produktu (bioetanol):
Výroba vedl‘ajších produktov:
DDGS (krmivo)
Kukuričný olej:
-

-

-

-

9.

402 000 t/rok
168 840 m3!rok
120 000 t/rok
S 000 t‘rok“

Vo výroku rozhodnutia v časti I.B.2. Opis prevádzky sa mši súčasné členenie na stavebné
objekty a prevádzkové súbory a nabrádza sa nas]edovným novým členením:

„Prevádzka je čknená na stavebné objekty a prevádzkové súhory:
Stavebné objekty súvisiace s čiimosfou:
SO 103 Mletie obilovin 1. Etapa a 2. Etapa
SO 104—Fermentácia— 1. Etapaa2. Etapa
SO 105 Výroba a sklad sušeného krmiva
SO 106— Sklad, expedícia a denaturácia bioetanolu
SO 107 Výroba sušeného krmiva sušiareň
SO 108— Stekutenie. scukomenie, destilácia
SO ll0—Koto[ňa
So iii Cirkulačně centrum chladiacej vody
SO 113—Sklad ETBE
SO 114— Sklad pomocných surov{n
SO 115 Biologická ČOV
SO 116— Čerpacia stanica odpadových vód
SO 117— Čerpacia stanica pitnej vody a dielne
—

—

—

—

—

—

—

—
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SO 119— Dusíková stanica
So 134 Kanalizačný zberač
SO 135— Kanalizácia dažd‘ových vód
SO 136— Kanalizácia závadných vód
SO 137 Rozvod úžitkovej vody
SO 138 —Prívod pitnej vody
SO 310— Flotácia rozšírenie BČOV
So 350— Záložné nádrže pre BČOV
—

—

—

Stavebné objekty nesúvisiace s hlavnou činnost‘ou:
SO 102 Príjem a zásobovanie obilovin
SO 109 Expedícía sušeného krmiva
SO 112 Potrubné mosty
SO 118 Hlavná vrátnica
SO 120— Reguačná stanka plynu
SO 21 Čerpacia stanica požiamej vody, strojovňa SHZ
SO 124— Cestná váha II
SO 126— Koľajová váha I
SO 127 Koľajová váha II
SO 128— KoFajová váha III
SO 132— Cesty a spevnené plochy
SO 139— Rozvod požiamej vody
SO 300— Silá pre kukudcu 52 kt.
SO 330— Regulačná stanka pary
SO 320 Napojenie skladu DDGS na závodnú kanalizáciu
—

—

—

—

—

—

—

Prevádzkové súbory súvisiace s činnosťou
PS 603 Mletie obilovin
PS 604 Stekutenie a scukomenie obilovín
PS 605 Fermentácia
PS 606 Príprava pomocných surovín
PS 607 Destilácia a rektifikácia liehu
PS 608 Odvodncnie líchu
PS 609 Sklad a expedícia líchu
PS 610 Separácia liehovarských výpalkov
PS 611 Odparovacia stanica
PS 612 Výroba sušeného krmiva
PS 613 Sklad a expedícia sušeného krmiva
PS 614 Kotolňa
PS 615 Ůpravňa vody
PS 616 Cirkulačné centrum chladiacej vody
PS 619 Stáčanie a skladovanie pomocných surovin
PS 623 Biologická čistiareň odpadových vód
PS 624 Čerpacia stanka odpadových vód
PS 625 Čerpacia stanica úžitkovej vody
PS 626 Dusíková stanica a inedovanie
—
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PS 628 Stabilné hasiace zaňadenie (8HZ)
PS 631 Denaturácia bioetanolu
Prevádzkové súbory nesúvisiace s blavnou činnosíou:
PS 602 Pňjern a zásobovanie obilovin Skladovacie sliň
PS 617 Vonkajšie potrubné a energetické rozvody
PS 618 Kompresorová jednotka vzduchu
PS 620 Rozvodnc VN, NN a trafostanice
PS 621 Centrálny velín
PS 622 Elektrická požiama signalizácia
PS 630 Vonkajšie rozvody dadiaceho systému
PS 632 Siaboprúd
PS 633 Laboratóriá
PS 634 Cestná váha
PS 635 KoFajová váha 1.
PS 636 Koľajová váha 11.
PS 637 Koľajová váha III.“
—

10. Vo výroku rozhodnutia v časti I.B. 2. Opis prevádzky, Zjednodušený popis technológie
výroby sa za prevádzkový sůhor „PS 614 Kotolňa“ s popisom doplňajú nasledovné
prevádzkové objekty a prevádzkové súbory s popisorn v znení:
SO 107
SO 105
PS
PS
PS
PS

610
611
612
613

—

Výroba sušeného krmiva sušiareň
VToba a sklad sušeného krmiva
—

—

Separácia ]iehovarských výpalkov
Odparovacia stanica
Výroba sušeného krmiva
Sklad a expedícia sušeného krmiva

Technologický popis výroby DDGS
liehovamícke výpalky):

-

Distillers Dried Grains with Solubles (vysušené

Tecirnoiogické zariadenie sušiacej linky zabezpečuje vysušenie zahustených výpalkov. kioré sú
privádzané zo Separácie liehovarských výpalkov a z Odparovacej stanice. z počiatočnej
vlhkosti 60% 70% na cca 0% vihkosť. Súčasťou sušiacej tinkyje pektizačná linka, v ktorej
sú vysušené výpa]ky peletované a vznikne peletované krmivo.
-

Sušenie
Mokrý koláč z dekantácie ako aj sirup z odparovacej jednotky je sušený spoločne v sušiamh
Časí vysušeného produktu sa mieša s mokrým koláčom a sirupom tak, aby bola zabezpečená
potrebná vlhkosť masy pred sušenín na úrovni 30% 4O°i‘o. Tým sa zabráni tornu, aby bol
produkt na d‘alšie spracovanie prf liš viskózny. Produktová zmes je podávaná do prúdu
sekundámeho sušiaceho vzduchu, ktorý je ohrievaný spalinami zemného plynu. Prechodom
-
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cez sušiaci bubonje produkt vysušený. Pary zo sušenia sú čiastočne použitě na ohrev odparky
a ohrev vzduchu nasávaného do plynového horáka sušiame.
Vlhký koláč z dekantácie ako aj koncový produkt (sirup) z odparky sa suší v sušiami pracuj úcej
na princípe ecoDry. Vlhkosf vysušeného materiálu (DDGS) je približne 10 %.

Kondiciovanie
Pomocou dvoch skrutkových prepravníkov, lopatkového výťahu a ďalšieho skrutkového
dopravnika sa vysušené liehovamícke výpalky dopravujú do predzásobníka pred samotnou
peletizáciou.
Z predzásobníka sa produkt prepravuje do dvoch skrutkových mixérov. Tu účinkom pary a
vody dochádza ku kondiciovaniu produktu tak, že sa dosiahne teplota a obsah vlhkosti
požadovaně pre peletizáciu.. Pre úpravu vlastností produktu je možné menif pridávanie pary a
vody a tým ovplyvniť výslednú kvalitu peliet DDGS.
Peletizácia
V nasledujúcej peletizačnej linke sa sušené liehovarnícke výpalky (DDGS) granulujú a
ochladzujú. Pred samotnou peletizáciou sa vysušený produkt mieme upravuje vodou alebo
parou tak, aby sa docielila konštantná vlhkosť zaručujúca stálosť tvaru a kvalitu peliet DDGS.
Granule sa formujú pretláčaním vysušeného DDGS rolňami cez matricu peletizérov. Kvalitu
peliet DDGS je možné ovplyvnit‘ róznymi veľkosťami otvorov v matrici. ako sú ich dĺžka
a priemer. . Pri výstupe peliet DDGS
z matrice je ešte stále horúci granulát náchylný na
zlepovanie a musí ešte stvrdnút‘. K tvrdnutiu dochádza schladením v chladiči.
Chladenic
Pelety vystupujúce z peletizérov prepadávajú cez rotačný distribútor, ktorý ich rovnomeme
podáva do chladiča. Nasávaný okolitý vzduch prúdi cez pelety a ochladzuje ho na teplotu
približne o 10 °K vyššiu ako je teplotou okolia. Takto dochádza k tvrdnutiu granulátu, ktorý sa
takto stáva spósobilým na uskladnenie a dopravu.
Vzduch vystupujúci z chladiča sa pomocou dúchadla privádza do fUtra. Vo filtri dochádza k
oddeleniu tuhých častíc od vzduchu a tuhé častice sa odvádzajú pomocou rotačného podávača
naspäť na peletizáciu do predzásobníka. Zariadenie je vybavené aj havarijným výpustom
vlhkého koláča, vysušeného produktu alebo peliet.
Výroba druhého vedľaj šicho produktu kukuričný olej
Súčast‘ou výroby je výroba kukuričného oleja pomocou tanierovej odstredivky, ktorá je
umiestnená v 80105 v časti odparka. Kukuričný olej sa potom dodáva do spoločnosti
MEROCO, as., Leopoldov ako vstupná surovina pre výrobu bionafty. V odparke k výrobe
kukuričného oleja patria aj dve sedimentačné nádrže o objeme 12,5 m3.
—

Tanierová odstredivka výroba kukuričného oleja
Používa sa na rozdel‘ovanie jemných suspenzií, resp. emulzií, v ktorých sa hustota
dispergovanej fázy len málo odlišuje od hustoty disperznej fázy.
—
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Pdncipom rozdeleniaje teda to. že iba časlice s väčšou hustotou sú ovplyvňované odstredivou
silou rotácie, kým zvyšná kvapa]ina, s menšou hustotou, stúpa bez ohFadu na rotáciu tanierov
nahor. Odmetané častice postupujú najprv po kolmej, potom po šiknej stene horného kužeFa
nahor, dostanú sa do zberacích otvorov a výtokovou rúrkou opúšťajú priestor odstredivky.
Kvapalina s menšou hustotou (olej) stúpa ku zberaču a vyteká rúrkou von. Súčast‘ou výroby
kukuričného oleja sú. aj dve sedimentačně nádrže, ktoré slúžia na dočistenie oleja od tuhých
nečistót.“

11. Vo výroku rozhodnutia v časti LB. 2. Opis prevádzky a technických zariadení na
ochranu ovzdušia, vody a pády v prevádzke sa časť s názvom Ovzdušie doplňa
o nasledovné znenie:
„Výroba sušeného krmiva DDGS Sušička SWISSCOMBI Komín (Výduch V 15) a peletizácia
(Výduch V16ý‘
—

12. Vo výToku rozhodnutia v časti 1.8. 2. Opis prevádzky sa časť s názvom Opis
monitoringu, Monitoring ovzdušia doplňa o nasledovné znenie:
odsávanie zo zaňadenia na výrobu sušeného krmiva, v ktorom je použitá
„Výduch VIS
systém ekoDRY, ktorá zabezpečuje elimináciu prachových
tecLmológia SWISS COMBI
a pachových látok odvádzaním odpadových plynov na odlúčenie tuhých látok do cyklónu
a následnom dopaľovaní v horáku ohrevu sušiarne.
Výduch Vl 6 odsávanie zo zaňadenia na výrobu sušeného krmiva z pe]etizačnej linky“
-

—

—

—

13. Vo výroku rozhodnutia sa v časti 11.8. Emisně limity dopÍňa tabuFka č. 3 o nasledovné
údaje:
Miesto
vzniku
emisu

.

.

Oznacenie
vyduchu
‚

Výroba
sušeného
krmiva
DDGS

V15

.

.

..

Zdroj emisii

Sušička
SWISSCOMBI

‚

Peletizácia

Emisné
limity
.

.

(mg.m

)

Vzťazne
podmieuky

TZL
NO
CO
TOC

V16

..

Znccist‘ujuca
Iatka

TZL

200
100
150
O
150
20

-

-

3)
6)
7)

6) Hmotnostný tok <200 g/h
7) Hrnotnostný tok 200 g/h
Podmienky platnosti emisných Iimitov pre miesto vypúšfania V15:
emisné limity platia pre koncentrácie prepočhaně na suchý plyn pri
pre TZL
štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0° C.
emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na vlhký plyn pri
pre TOC
štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0° C,
-

-

-

-
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-

pre NO a CO emisně limity p(atia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri
štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0° C a pre obsah kyslíka
v spalinách vo výške 3% obj.
-

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesto vypúšťania V16:
Emisně limity platia pre koncentrácie prepočitané na suchý plyn pri štandardných stavových
podmienkach 101,325 kPa a 0° C“
Toto rozhodnutie tvorí neoddelitel‘nú súčasť integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutim Č. 862-18096i2OlSiKri/3737001 14 zo dňa 22. 06. 2015, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 23. 06. 2015 a ostatné jeho podmienky z o s t á v aj ú v
platnost I.

Odóvodnenie
Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa 9 ods. I písm. c) a
10 zákona
Č. 525/2003 Z. Z. O štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších prcdpisov a podl‘a * 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ
na základe žiadosti prevádzko%ateľa ENVIK4L. a.s.. Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov,
iČo: 36259233 doruČenej Inšpekcii dňa 14. 07. 2017 a konania vykonaného podfa 3 ods. 3
písm. a) bod 3. a bod 10. zákona o [PKZ v súčinnosti * 17 ods. I písm. c) zákona o ovzduší a
zákona o správnom konaní rnení a dopÍňa integrované povolenie pre prevádzku „Výroba
bioetanolu“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z důvodu vydania súhlasu na zmenu
používaných surovín a to navýšením množstva vstupných surovin a následne vyrobeného
produktu a určenia emisného limitu a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania.
Správny poplatok za vydanie integrovaného povolenia pre podstatnú zmenu v prevádzke
je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 39/20 13 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďa]ej len ..zákon o správnych poplatkoch“) Časf X. Životné prostredie
položka 171a písmeno b) Sadzobníka správnych poplatkov 500 eur, ktorý prevádzkovateľ
zaplatil v plnej výške prevodom na účet.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environrnentálneho
posudzovania (ďalej Jen ..MŽP SR“) ako príslušný orgán podľa zákona č. 2412006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len .‚zákon o posudzovaní vpiyvov na životné prostredie“) vydalo
Záverečné stanovisko č. 1842/2017-1.7./ak zo dňa 24. 04. 2017 (právoplatné 30. 05. 2017), na
základe ktorého súhlasí s realizáciou navrhovanej Činnosti ‚Jvýšenie výroby bioetanolu“, ktorá
okrem bioetanolového závodu 2G (ide o ešte nevybudovanú prevádzku) zahfňa aj zvýšenie
spracovania vstupnej suroviny (kukurice) z množstva z 339 990 ton na 402 000 ton/rok
v eXistujúcej prevádzke IG.
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Prevádzkovateľ vypracoval písomné vyhodnotenie zapracovania podmicnok
vyplývajúcich z rozhodnutia MŽP SR č. 1842/2017-1.7./ak zo dňa 24. 04. 2017k navrhovanej
činnosti „Zvýšenie výroby bioetanolu“, ktoré bob zaslané MŽP SR na vydanie záväzného
stanoviska, cit.:,‘
J.

2.

Uvedené podmienky
sa tÝkajú ýstavby
pt‘evádzkv 2G a hadů
Sůčasťou pro/ektove/ dokumentácie hude projekt vegetačnýeh vvhodnotené v t-arnet
úprav zameraný uzcgrna na müuinzalizá eht vizuálnvch a akustických samostatného
plyvov a vplvvov emisií látok znečist‘ujúcieh ovzdušie. Na konania.
vege[ačné úpravysapouži/ů len autoehtónne a stanovištne vhodné
drevinv.

Súčast‘ou projektovej dokumentácie
výstavby (PO Vj

bude plán organizácie

3.

V prípade, že meranie hluku na jäsódach najbližšej obytne/
zástavby (najnzč obytné domy sp. č 2320 a 2304 na Trnavskej
ceste,) v zinysle projektovej analýzy požadovanej v kapitole VI. 4
záverečného stanoviska preukáže potrebu minimalizovat‘ jeho
vplyv zprevádzky navrhovanej činnosti, hadů v čase kolaudócie
stavby na dotknutých obytných domociz osadené protihlukové
okná s vrstvenými zvukovo-izolačnýtni sklami. ak to vlastníci bytov
alebo nájomcovia umožnia. Vprípade, že uvedené opatrenie
nebude Stačit‘ bude v ich blízkosti nevyhnuinom rozsahu položený
tzv.,‘ tichý asfalt‘ (napr. zmes Viaphone,), ak to správca
komunikáeie množní.

4.

dopravní/cv sůvisiace s navrhovanou činnosťou
v potrebnom rozsahu vybavit‘ kapotážou zamedzujůcout šíreniu
hluku do okolia.
Počas výstavby minimalizovat‘ znečtstenie ovzdušia a eiesz
čistením kolies dopravných a stavebných mechanizmov pri výjazde
z nespevnených na spevnené cesty, v prípade potreby
bezodkladným vvčistením znečistených ciest, zaplachtovaním
alebo kapotážou sypkých materiálov pri preprave a skladovaní, v
prípade potreby aj ich kropením.
Podložie dočasných stavebných skládok zabezpečit‘ použitím
nepriepustných izolačných fólií.

7‘

Prepravu ropných 16 tok a nebezpečných tekuiín v areáli
staveniska vykonávat‘ len pod do:orom zodpovednej osoby alebo
stavbvi‘edúceho a v súlade s vypracovaným havarným plánoin.

Pre zvýšenie
spi•aco vania
vstupnej suroviny
V existujúeej
prevádzke (JG,)
neboli v záverečnom
stanovisku ElA
stanovené žiadne
podmienky.
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Zvýšen ie jcstvufúcej ‘rohj; líchu, bez prieswrovÝeh zrn jen prevód:ky (]G,i. ZV%ŠCIIUIF spfl2Covania
vstupiiej suroviny (kukurice) 339 990 ton na 402 000 ton/rok nebude mat‘ vp/yv na súčasný stav
výroby, existujúce stavebné a inžinierske objekty, ani prevádzkové súhorv.“

Inšpekcia podľa

11

ods. 4

a) zákona o IPKZ upovedomUa listom
19. 07. 2017 prevádzkovatefa. účastníkov
konania a dotknuté orgány a organizácie o začati správneho konania vo ved vydania
integrovaného povo]enia. lnšpekcia zároveň požiadala MZP SR ako príslušný orgán podľa
zákona o posudzovaní o zaslanie záväzného stanoviska podľa MOc stavebného zákona.
písm.

Č. 5467-23249/2017/Med/373700114/Z2zo dňa

Listom Č. 5467-23250/2017/Med/3737001 14/Z2 zo dňa 19. 07. 2017 podl‘a * 11 ods. 4
písm. e) zákona o IPKZ lnšpekcia požiadala Mesto Leopoldov. aby zverejnilo na svojom
webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.
Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva
zainteresovanej verejnosti a osobám s možnost‘ou podat‘ prihlášku a výzva verejnosti
s rnožnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boji zverejnené na webovom
sídle lnšpekcie ajeho úradnej tabuli v termíne od 19. 07. 2017 do 03. 08. 2017. na webovom
sídle Mesta Leopoldov ajeho úradnej tabuli vtermíne od 28. 07. 2017 do 15. 08. 2017.
V určenej lehote nebolo na Inšpekciu doručené žiadne pisomné pdhlásenie. podaná prihláška
ani vyjadrenie zainteresovanej verejnosti.
Inšpekeia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskór podané námietky [nšpekcia
neprihliadne. Inšpekcia ďatej upovedomila. že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý
orgán potrebuje na vyjadrenie sak žiadosti dlhší čas, móže Inšpekeia podľa 11 ods. 5 zákona
o tPKZ na jeho žiadosť urČenú lehotu pred jej uplynutím predlžiť.
Inšpekcia taktiež upozornila, že účastník konania móže požiadat‘ o nariadenie ústneho
pojednávania v určenej lehote alebo v predIženej lehote a že ak žiadny z účastníkov konania
o nariadene ústneho pojednávania nepožiada, ak nepríde k rozporom medzi dotknutými
orgánmi a ak námietky účastníkov konania nebudú smerovať proti záväzným stanoviskám
dotknutým orgánov. Inšpekcia podľa 11 ods. 7 písm. e) zákona o IPKZ upustí od jeho
nadadcnia.
Do žiadosti a dokumentácie bob možné nahliadnut‘ na Inšpekcii a na Mestskom úrade
Mesta Leopoldov.
V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal
o predÍženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.
V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa
holo zaslané nasledovné stanovisko Mesta Leopoldov:

*

11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ

Mesto Leopoldov (LEO7024!59./201 7 zo dňa 17. 08. 2017):
Mesto Leopoldov ako účastník konania podľa 12 ods. 4 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vydáva nasledovné vyjadrenie:
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požadujeme, aby zvýšená výroba nezvyšovala zat‘ažovanie obyvateľov hlukom,
prachom, vibráciami, pachom a taktiež čo najmenej nepriaznivo vplývala na životné
prostredie v meste Leopoldov.
Stanovisko Inšpekcie:
Uvedená pňpomienka je všeobecne formulovaná a nic je konkrétnou pripomienkou.
PrevádzkovateF má stavebne ako aj technologicko-organizačne zabezpečenú prevádzku, aby
táto nezafažovala hlukom. prachom, vibráciami a pachom jej blízke okolie. čo priamo resp.
nepriamo vplýva z mnohých podmienok integrovaného povolenia
V určenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie nebolo na Inšpekciu doručené žiadne
stanovisko dotknutých orgánov.
Zainteresovaná verejnost‘ si v stanovenej lehote neuplatnila žiadne vyjadrenie.
Záväzné stanovisko MŽP SR nebolo zaslané ani po stanovenej 30 dňovej lehote na
vyjadrenie. Vzhľadom na povahu veci a neexistenciu žiadnych podmienok vyplývajúcich
z rozhodnutia MŽP SR č. 1842/2017-l.7Jak zo dňa 24. 04. 2017 k navrhovanej činnosti
„Zvýšenie výroby bioetanolu“ Inšpekcia vydala rozhodnutie bez záväzného stanoviska MŽP
SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie.
—

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bola zmena používaných surovin a to
navýšením množstva vstupných surovín a následne vyrobeného produktu. Uvedenými
zrnenami sa nemení stavebné, technické a technologické ňešenie prevádzky. Navýšenie
kapacity bude dosiahriuté optimalizáciou výrobného procesu a použitím kvalitnej šich surovín.
Predmetná zmena nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie, z dóvodu, že všetky
zariadenia a postupy výroby ostávajú nezmenené.
Inšpekcia povolila prevádzkovateřovi navýšenie množstva vstupnej suroviny kukuňce
z 330 000 tirok na 339 990 t/rok, Čim sa zvýši množstvo vyrobeného konečného produktu
bioetanolu na 168 840 m3/rok.
—

—

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný
negatívnv vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol
požiadaný o vyjadrenie. ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a [nšpekcia neuložila
opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečist‘ovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.
Súčasťou integrovaného povoľovania bob podľa zákona o IPKZ konanie:
v oblasti ochrany ovzdušia:
podľa * 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčiimosti s 17 ods. I písm. c)
zákona o ovzduší konanie o udelení súh]asu na zmenu používaných surovín,
podľa * 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčirmosti s 21 ods. 2 písm. b)
konanie o určení emisných limitov a technických požiadaviek
zákona o IPKZ
prevádzkovania.
a podmienok
—

—

—

—

Inšpekcia listom č. 5467- 27087/2017/373700114/ Z2 zo dňa 30. 08. 2017 dala podFa
* 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnost‘ všetkým účastníkom konania
vyjadrit‘ sa k podkladom rozhodnutia i k spósobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia
v lehote do 3 dní odo dňa doruČenia písomnosti. V stanovenej lehote sa žiadny z účastníkov
konania nevyjadril.

strano

12 zo 13 ro:hodnnna Č. 546 7-27089720] 7,‘MedJ3 737001 ]JĺZ2

Inšpekcia preskúrnala predloženú žiadosť a ostatně podklady rozhodnutia a dospela
k závew. že navrhované riešenie spÍňa požiadavky a kdtériá ustanovené v
osobitných predpisoch. Inšpekcia na základe prcskúrnania a zhodnotenia predloženej žiadosti,
v%jadrenia účastníka konania. zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnoienia
celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila. že nic sú
ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú
splnené podrnienky podfa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania. ktoré holi
súčasťou integrovaného povorovania. a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto povolenia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu móže podaf odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného
prostredia. lnšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor
integrovaného povoľovania a kontroly, Maňánska dolina 7, 949 01 Nitra:
a) účastník konania podVa 53 a * 54 správneho zákona do IS dni odo dňa doručcnia
písomného vyhotovenia rozhodnutia,
b) aj ten. kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad
povolenia s obsahom rozhodnutia podl‘a zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, podľa
140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dni odo dňa
zverejnenia rozhodnutia.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní pripustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnost‘, jeho zákonnosť rnóže byt‘ preskúmaná súdom.

Ydw $i%‘c4
P

RNDr. Katanna Pillajova
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava
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Doručuje Sa:
Účastníkom konania:
1. ENVIRAL, as., Trnavská cesta, 92041 Leopoldov
2. Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/02, 92041 Leopoldov
3. Ladislav Pagáč, Nádražná 499/42, 920 41 Leopoldov (prihlásený účastník v procese ElA)
Dotknutým orgánom a organzáciám (po právoplatnosti rozhodnutia):
4. Okresný úrad Trnava. Odbor starostlivosti o životné prostredie. Pracovisko Hlohovec.
Jarmočná 3,92001 Hlohovec,
štátna správa ochrany ovzdušia
štátna vodná správa
5.
6. Ministerstvo životného prostredia. Odbor posudzovaiňa vplyvov na životné prostredie.
Nám. Ľ. Štúra 1,81235 Bratislava
-

-

