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A Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
1.

Základné informácie

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Názov prevádzkovateľa
Právna forma
Druh žiadosti
Adresa sídla prevádzkovateľa
Poštová adresa (pokiaľ sa líši od
vyššie uvedenej)

1.6
1.7

www adresa
Štatutárny zástupca, funkcia
v spoločnosti

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

IČO
Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
Výpis z obchodného registra
alebo z inej evidencie
1.11 Splnomocnená kontaktná
osoba

35757442
OKEČ- 341 000

1.12 Identifikácia spracovateľa
predkladanej žiadosti

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

1.8
1.9
1.10

2.

NOSE-P 105.01

Výpis z OR

Príloha č. 1

1

Ing. Boris Michalík, oddelenie Právo/ Riadiace zásady
t.č.: 6964 3337, fax: 6964 2320
e-mail: boris.michalik@volkswagen.sk

Informácie o povoľovanej prevádzke

2.1
2.2
2.3
2.4

Názov prevádzky
Adresa prevádzky
Umiestnenie prevádzky
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

2.5

Dátum začatia
a predpokladaného ukončenia
činnosti prevádzky

10.3.1992
- nepredpokladáme ukončenie prevádzky v dohľadnej dobe
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

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.

2.7

Hodnota príslušného
rozhodovacieho parametra v
danej kategórii (podľa prílohy
č.1 zákona o IPKZ)
Projektovaná hodnota vyššie
uvedeného rozhodovacieho
parametra

ČOV VW SK čistí odpadové vody z výrobných a nevýrobných
prevádzok VW SK a priľahlých objektov

2.8

2.9

Prevádzkovaná kapacita
a prevádzkovaná doba (hod.)

–
4914 m3/deň
285 pracovných dní

2.10 Zoznam vykonávaných
činností podľa prílohy č. 1 a 2 zák.
č. 79/2015 Z.z.
5.3.2 Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia
2.11 Kategorizácie zdrojov
znečisťovania ovzdušia podľa
podľa ekvivalentných obyvateľov:
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. b) centrálne čistiarne odpadových vôd priemyselných podnikov: ≥2 000
EO
2.12

Trieda skládky odpadov

–
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3.

Zoznam súhlasov a povolení o ktoré sa v rámci integrovaného
povolenia žiada

3.1

3.2

V oblasti ochrany
ovzdušia
V oblasti ochrany
povrchových
a podzemných vôd

3.3

V oblasti ochrany
prírody a krajiny

3.4

V oblasti odpadov

3.5

V oblasti stavebného
zákona

povolenie na uskutočnenie zmeny vodnej stavby (§3 ods.3 písm. b bod 3)

vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva
(§3 ods. 3 písm. c bod 9)
povolenie zmeny stavby pred dokončením (§3, ods. 4)

Ďalšie informácie o prevádzke

4.
4.1

Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné
prostredie

Nie

-

Áno

Práve
prebieha

-

Príloha č.

4.2

Cezhraničné vplyvy

Nie

-

Odkaz na opis
ďalej v žiadosti

5.1

Územné rozhodnutie Upustenie od územného
rozhodnutia

Číslo rozhodnutia
a dátum jeho vydania

DNV 2012/1727/súhlas/PL zo dňa 8.11.2012

5.2

Stavebné povolenie

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

Stavebné povolenie na 3.
Rekonštrukciu

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.

X Áno

X

-

Základné informácie o prevádzke
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5.3

5.4

5.5

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

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

Druh stavby:
stavby

zmena stavby pred dokončením rekonštrukcie priemyselnej

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

5.7

5.8

5.9

Predpokladaný termín
dokončenia stavby (pri
dočasnej stavbe dobu jej
trvania)
Parcelné čísla a druhy
(kultúry) stavebného
pozemku, s uvedením
vlastníckych alebo iných
práv podľa katastra
nehnuteľnosti
Parcelné čísla susedných
pozemkov a susedných
stavieb alebo súvisiacich
pozemkov, ktoré sa majú
použiť ako stavenisko
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 Regeneračná nádrž kalu
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

Čistiaren odpadových vôd

6.2 Číslo platného
integrovaného
povolenia

8614-19036/37/2015/Heg/370010614 z dňa 29.6.2015
4264-17363/37/2017/Heg/370010614 /Z1-SP z dňa 1.6.2017
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6.3

6.4

Hodnotenie vplyvov na
životné prostredie
zmenou zariadenia
Zdôvodnenie žiadosti o
zmenu integrovaného
povolenia

7.

P. č.

Nie
Práve prebieha

-

Áno
Príloha č.

X
-

Prevádzka podľa § 3, ods. 4 zákona 39/2013, žiada o zmenu stavby pred
dokončením. Predmetná zmena vyplynula zo zmeny dispozičného
riešenia objektu a predovšetkým z minimalizácie dopadov na životné
prostredie, čo sa prejavilo na zmene jeho tvaru, rozmerov a aj
umiestnenia. Z pôvodného zámeru vyplynula požiadavka na výrub 3 stromov
o spoločenskej hodnote 8751,22 €, ktoré sa nachádzali v zábere objektu. Nová
plocha, na ktorej bude umiestnený objekt, nevyžaduje výrub stromov, tým bude
akceptovaná požiadavka zainteresovanej verejnosti vyhodnotenia súladu
navrhovanej činnosti s ochranou zelene a eliminácia negatívneho dopadu na
zložky životného prostredia. Záber pôdy pre novú stavbu bude nižší oproti
pôvodnému projektu, ako aj množstvo odpadov vzniknutých pri stavbe,
konkrétne dôjde k zníženiu objemu výkopovej zeminy.
Zmena stavby pred dokončením sa týka vybudovania stavebného objektu SO
203, ostatné objekty sú bez zmien. Riešenie spočíva vo výstavbe nadzemnej
kruhovej nádrže (nová spoločná Regenerácia pre všetky 4 linky biologického
čistenia) namiesto podzemného monobloku piatej linky. Presmerovaním toku
vôd v jednotlivých linkách sa funkcia regenerácií mení na nitrifikáciu pri
zachovaní funkcie denitrifikačných nádrží. Vratný kal bude čerpaný do spoločnej
novej regeneračnej nádrže , odkiaľ cez rozdeľovací objekt gravitačne natečie do
denitrifikačných nádrží. Prítok surovej vody na linky sa posunie do
vzdialenejších denitrifikačných nádrží. Odtok z nitrifikačných nádrží do
dosadzovacích nádrží zostáva nezmenený.
Navrhovaná zmena rešpektuje a dodrží požiadavky investora, ktoré spočívali v
modernizácii zariadení a objektov predmetnej ČOV. Súčasťou modernizácie
bude súbor opatrení, ktoré zvýšia bezpečnosť a zefektívnia proces čistenia a
zabezpečia výkonovú stabilitu biologického stupňa.
Zmeny nemajú negatívny vplyv na životné prostredie. Povolené čistené
množstvá odpadových vôd 4 914 m3/d a kapacita čistiarne odpadových vôd
27 950 EO sa nemenia a zostanú zachované.

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

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

8

9. ŽIADOS O IP OV Z1_ FINAL_NA MAIL_ROZDELENE_9.PDF
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 štyroch liniek biologického stupňa (nitrifikácia a denitrifikácia)
a následne do novej regeneračnej nádrže. 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 regeneračnej nádrži 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.
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 (6x90 m3)+ (1x 180 m3) = 720 m3
Nitrifikačná nádrž
(6x356 m3) + (2x 356 m3) = 2 848 m3
Regeneračná nádrž 1x 1000 m3
Rozdeľovací objekt vratného kalu
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-

Úprava prevzdušňovacieho systému

PS04:
Zmiešavacia nádrž kalu

2.
P. č.
1.

3.
3.1
P.
č.

Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci
celého závodu
Názov listu
List vlastníctva v prílohe k žiadosti

Referenčné číslo mapového listu
z katastrálnych máp
-

Príloha č.
2.

Opis prevádzky
Názov
technologického
uzla

Projektova Technická charakteristika
ná
kapacita

1.

PS 01–
PREDČISTENIE
PRIEMYSELNÝCH
ODPADOVÝCH
VÔD

Bez zmeny

2.

PS 02–
MECHANICKÉ
PREDČISTENIE
SPLAŠKOVÝCH
VÔD

Bez zmeny

3.

PS 03
BIOLOGICKÉ
ČISTENIE

– 6 x 90m3
+
1 x 180
m3
= 720 m3

6 x 356m3
+
2 x 356
m3
= 2848 m3

Odkaz
na
blokovú
schému
v prílohe
č.
3.

Denitrifikačné nádrže (DN)
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
nádrží vedená do nitrifikačných nádrží.
Nitrifikačné nádrže (NN)
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
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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

1000 m3

Dosadzovacie nádrže (DoN)
V rozdeľovacom objekte je prietok aktivačnej zmesi
rozdelený do 2 kruhových DoN. Hydraulická kapacita
rozdeľovacieho objektu bola zvýšená podľa nových
hydraulických údajov. V dosadzovacej nádrži dochádza k
oddeleniu aktivovaného kalu od biologicky vyčistenej
odpadovej vody sedimentáciou. Pre zlepšenie účinnosti
sedimentácie v dosadzovacej nádrži je charakter prúdenia
vo vtokovej časti dosadzovacej nádrže utlmený pomocou
vtokového objektu. 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 rozdeľovacieho objektu vratného kalu,
kde je prietok rozdelený na 4 časti a ďalej vedený do novej
regeneračnej nádrže.
Výkon čerpadiel vratného kalu je plynule regulovaný
frekvenčným meničom. Vstupným signálom pre riadenie
otáčok čerpadla vratného kalu je prietok mechanicky
predčistenej vody na biologický stupeň. Hodnota
recirkulačného pomeru je nastaviteľná v rámci riadiaceho
systému. Prietok vratného kalu je meraný indukčným
prietokomerom.
Prebytočný kal sa zo systému odťahuje ponorným
čerpadlom smerom do gravitačných zahusťovacích nádrží.
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 novej regeneračnej nádrži je vratný kal prevzdušňovaný
bez prísunu znečistenia, čím sa obnovuje vysoká aktivita
aktivovaného kalu. Prevzdušňovanie regeneračnej nádrže je
realizované tlakovým vzduchom cez jemnobublinné
prevzdušňovacie elementy. V regeneračnej nádrži budú
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 bude odvádzať
do upraveného rozdeľovacieho objektu, kde sa pomieša s
mechanicky a chemicky predčistenou odpadovou vodou a
následne sa prietok zmesi rozdelí medzi 4
linky
biologického čistenia.
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 4 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
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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
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.

5.

3.2

PS 04 – KALOVÉ
HOSPODÁRSTVO
KOTOLŇA

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.
Bez zmeny

Bez zmeny

Názov skladu,

Projektova-

medziskladu,

ná kapacita

P.

skladovacích

č.

a prev. nádrží,

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.
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3 x 1000 m3

-

Vyrovnávacie

nádrže

priemyselných

odpadových vôd č.1, 2 a 3
2 x 112 m3

- Reakčné nádrže

1 x 52

m3

- Zrážacia nádrž

1 x332

m3

- Flokulačná a usadzovacia nádrž

1500

m3

-Vyrovnávacia

nádrž

splaškových

a priemyselných vôd
6 x 90m3
+
1 x 180 m3
= 720 m3

-Denitrifikačné nádrže

6 x 356m3
+
2 x 356 m3
= 2848 m3

-Nitrifikačné nádrže

2 x 685 m3

- Dosadzovacie nádrže

1000 m3

-Regeneračné nádrže

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
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kyseliny sírovej sú nadzemné jednoplášťové,
ale zvnútra sú vystužené pogumovanou
vložkou, ktorá je odolná voči agresívnym
chemikáliám.
Nádrže
sú
umiestnené
v havarijných záchytných vaniach.
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.

Názov ostatných
súvisiacich činnosti

Charakteristika a opis činnosti

Väzba činnosti na vyššie
charakterizované
technologické uzly a sklady

Odkaz na
blokovú
schému
v prílohe č.

netýka sa

4.

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

5.

Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky – bez zmeny

C

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

D

Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a
údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií
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do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s
opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov
na životné prostredie a na zdravie ľudí
1.

Znečisťovanie ovzdušia – bez zmeny

2.

Znečisťovanie povrchových vôd

2.1. Recipienty odpadových vôd – bez zmeny
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

22

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 biologického
čistenia (nitrifikácia, denitrifikácia) a jednej regeneračnej nádrže. 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 – bez zmeny

2.3

Odpadové vody preberané od iných pôvodcov – bez zmeny

2.4

Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd - bez zmeny

2.5

Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém – bez zmeny
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2.6

Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej
kanalizácie – bez zmeny

3.

Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd – bez zmeny

4.

Nakladanie s odpadmi – bez zmeny

5.

Zdroje hluku – bez zmeny

6.

Vibrácie – bez zmeny

E

Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej
technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku
emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií – bez
zmeny

F

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

1.

Používané technológie
a obmedzenie emisií

a techniky

Zložka životného prostredia

na

predchádzanie

vzniku

emisií

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

realizácie

2. a techniky
Prínosy

z hľadiska

technológie Pri výstavbe, troch zrealizovaných rekonštrukciách za účelom
intenzifikácie a modernizácie technologického zariadenia

ochrany

3. prostredia

4.

životného Zníženie
znečistenia
produkovaných
priemyselných odpadových vôd

Účinnosť technológie a techniky

splaškových

a

-

Odsedimentovaný a zahustený biologický kal je vedený do
Nakladanie so zachytenými emisiami alebo odstredivky na jeho odvodnenie. Odsedimentovaný chemický
kal s prídavkom flokulantu je odvádzaný do komorového
5. produkovaným zostatkovým znečistením
kalolisu na odvodnenie. Odvodnené kaly po ich spracovaní sú
odvážané na externé zhodnotenie
Investície

a ďalšie

náklady vo

6. k uvedenej technológii a technike

vzťahu

investície vynaložené vo výstavbe
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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 4
1. technológie a techniky
rovnocenné linky pozostávajúce z denitrifikácie dusíka,
nitrifikácie s prevzdušňovaním, jednu regeneračnú nádrže, 2
dosadzovacie nádrže na oddelenie vysedimentovaného kalu
a vyčistených odpadových vôd a 2 mikrofiltre.
Doba

a stav

technológie Pri výstavbe, troch zrealizovaných rekonštrukciách a 1
plánovanej
za
účelom
intenzifikácie
a modernizácie
technologického zariadenia

realizácie

2. a techniky
Stručné

zdôvodnenie

technológie
-

3. a techniky
Prínosy

z hľadiska

ochrany

4. prostredia

5.

životného Zefektívnenie znečistenia produkovaných splaškových a
priemyselných odpadových vôd

Účinnosť technológie a techniky

-

Odsedimentovaný a zahustený biologický kal je vedený do
Nakladanie so zachytenými emisiami alebo odstredivky na jeho odvodnenie. Odsedimentovaný chemický
kal s prídavkom flokulantu je odvádzaný do komorového
6. produkovaným zostatkovým znečistením
kalolisu na odvodnenie. Odvodnené kaly po ich spracovaní sú
odvážané na externé zhodnotenie
Investície

a ďalšie

náklady vo

7. k uvedenej technológii a technike

vzťahu

investície vynaložené vo výstavbe a rekonštrukcii

G

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

H

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

I

Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou
technikou – bez zmeny
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J

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

K

Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách
A) až H) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely
zverejnenia

L

P.
Zhrnutie
č.
Žiadateľ
1. Volkswagen Slovakia, a.s., J. Jonáša 1, Bratislava 843 02, IČO: 35757442
Prevádzka: Čistiareň odpadových vôd
Názov stavby: Modernizácia Čistiarne odpadových vôd VW SK, a.s. zmena stavby pred dokončením
Zoznam súhlasov a povolení o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada:
2.

V oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd: povolenie na uskutočnenie zmeny vodnej stavby (§3
ods.3 písm. b bod 3)
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)

3.

Prevádzka podľa § 3, ods. 4 zákona 39/2013, žiada o zmenu stavby pred dokončením. Predmetná
zmena vyplynula zo zmeny dispozičného riešenia objektu a predovšetkým z minimalizácie
dopadov na životné prostredie, čo sa prejavilo na zmene jeho tvaru, rozmerov a aj umiestnenia.
Z pôvodného zámeru vyplynula požiadavka na výrub 3 stromov o spoločenskej hodnote 8751,22 €,
ktoré sa nachádzali v zábere objektu. Nová plocha, na ktorej bude umiestnený objekt, nevyžaduje výrub
stromov, tým bude akceptovaná požiadavka zainteresovanej verejnosti vyhodnotenia súladu navrhovanej
činnosti s ochranou zelene a eliminácia negatívneho dopadu na zložky životného prostredia. Záber pôdy
pre novú stavbu bude nižší oproti pôvodnému projektu, ako aj množstvo odpadov vzniknutých pri stavbe,
konkrétne dôjde k zníženiu objemu výkopovej zeminy.
Zmena stavby pred dokončením sa týka nového stavebného objektu SO 203, ostatné objekty sú bez
zmien. Riešenie spočíva vo výstavbe nadzemnej kruhovej nádrže (nová spoločná Regenerácia pre všetky
4 linky biologického čistenia) namiesto podzemného monobloku piatej linky biologického čistenia.
Presmerovaním toku vôd v jednotlivých linkách sa objem regenerácií mení na nitrifikáciu pri zachovaní
funkcie denitrifikačných nádrží. Vratný kal bude čerpaný do spoločnej regeneračnej nádrže (nová nádrž),
odkiaľ cez rozdeľovací objekt gravitačne natečie do denitrifikačných nádrží. Prítok surovej vody na linky sa
posunie do vzdialenejších denitrifikačných nádrží. Odtok z nitrifikačných nádrží do dosadzovacích nádrží
zostáva nezmenený.
Navrhovaná zmena rešpektuje a dodrží požiadavky investora, ktoré spočívali v modernizácii zariadení
a objektov predmetnej ČOV. Súčasťou modernizácie bude súbor opatrení, ktoré zvýšia bezpečnosť
a zefektívnia proces čistenia a zebezpečia výkonovú stabilitu biologického stupňa.
Zmeny nemajú negatívny vplyv na životné prostredie. Zmenou nedôjde k zmene povoleného množstva 4
914 m3/deň pre 27 950EO.
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M

Návrh podmienok povolenia – bez zmeny

N

Označenie
účastníkov
konania,
ktorí
sú
prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý
orgán, ak
jestvujúca prevádzka má alebo nová
prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

P. č.

Zoznam účastníkov konania

1.

Magistrát hl. mesta Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

2.

Volkswagen Slovakia, a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava

3.

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

4.

Ing. Ľuboš Hollý, Banské projekty, Miletičova 23, 82 109 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 Bratislava

6.

Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

P. č.

Zoznam dotknutých orgánov

1.

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.

Krajské riaditeľstvo hasičského záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, 814 17 Bratislava

5.

Spoločný stavebný úrad Bratislava - Devínska nová ves, Novoveská 2/A, 843 02 Bratislava
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P

Prílohy k žiadosti:
1.

P. č.

2.

P.č.

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

Ďalšie doklady
Ďalšie doklady :

Príloha č.

1.

Stanovisko OÚ Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, OOPaVZŽP

3

2.

Stanovisko Technickej inšpekcie

4

4.

Oznámenie RUVZ

6

5.

Stanovisko HaZZ, Staromestská 6, 814 17 Bratislava

7

6.

Stanovisko OU, Odbor starostlivosti o životné prostredie, OOPaVZŽP – Odpadové
hospodárstvo

8

7.

Stanovisko Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

9

8.

Stanovisko Spoločný stavebný úrad Bratislava - Devínska Nová Ves

10

9.

Stanovisko OU, Odbor starostlivosti o životné prostredie, OOPaVZŽP – Vyjadrenie orgánu
štátnej vodnej správy

11

P. č.

Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti

Príloha č.

1.

Kópia výpisu z OR

1

2.

List vlastníctva

2

3.

Projektová dokumentácia

P. č.
1.

Použitá skratka a značka

3.

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

2.

IPKZ – integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

3.

KBÚ – karta bezpečnostných údajov

4.
5.

samostatne

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
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