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A) Základné informácie
predpisu o správnom konaní

náležitosti

-

podJ‘a

všeobecného

Al. lnformácie o prevádzkovatei‘ovi
I .1
1.2
1.3

1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
L9

Názov prevádzkovatel‘a
Právna forma
Druh žiadosti

Adresa sídla
a
Poštová adresa (pokiaľ
sa uši od vvššie
uvedenej)
www adresa
ŠtatlLtárny zástupca,
funkcia v_spoočnosti

tičo

Kód OKEČ (NACE),
NOSE-P
1.10 Výpis z obchodného
registra alebo z inej
evidencie
1
Splnomocnená
1.1
kontaktná osoba

1.12 Identifikácia
spracovateľa
predkladanej žiadosti o
zmenu

Bekaert Hlohovec, as.
a.s._(akciová_spoločnosf)
Jestvujúca prevádzka podřu zákona o IPKZ
Nová prevádzka podřa zákona o IPKZ
Nová prevádzka podľa zákona o IPKZ
Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie
po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ
Mierová 2317, 920 28 Hlohovec

-

Adresa sa nelíši.

http://www.bekaert.com!
Jnge Schildermans -predseda predstavenstva
Luc Vonkemnielbeke člen predsravenstva
36234052
OKEČ: 27 340
NACE: 24340
NOSE-P: 105.01
Kópia
Príloha č.
—

-

Meno: Ing. Blanka Lackovičová, fuakcia: Špeciaksta ŽP
Adresa: Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
tel.: +42] 33 73 63 85]
e-mail: blanka. žackovicovai be/caen. Com
EKOCONSULT-enviro. a.s.
Mileričova 23, 821 09 Bratislava
tel.: 02-5556 9758, 02-5556 2250
fax: 02-5024 4329
e-mail: zubor@ekoconsult.sk
číslo_osvedčenia:_13722/2014

A2. Informáeie o povol‘ovanej prcvádzke
Názov prevádzky
Adresa prevádzky

x

Výroba a súvisiace čhmosti
Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
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‘

‚

2.3

Urniestnenie prevádzky

Kraj: Trnavský Oki-es: Hlohovec Obec: Hlohovec
Katastrálne úzernic: 816 248
Lokalita: Uzcrnic, na ktororn sa nachádza prcvádzka, je
situované v intraviláne mesta Hlohovec. v priernvsclnom
arcáli hývalej Drótovne. na sevcrovýchodnom okraji
mesta. Dotknuté úzernie na juhozápade suscdí
sjestvujúcou železničnou trat‘ou Leopoldov Zbehy
a železničnou stanicou Hlohovec. Na severe sa nachádza
pol‘nohospodárska póda a vinohrady, najuhu ajuhozápade
železničný koridor a areál 1 Zentiva, na západe 13‘
Lubonas a firmami v areáli bývalého Mieru, škola
a autoservis a na východe poľnohospodárska póda.
Verejný priestor a trvalo obývané objekty sa nachádzajú
vo vzdialenosti od cca 500 do 1000 ni od hraníc areálu.
—

Počet zamestnancov
I Dátum začatia
a predpokladaného
ukončenia činnosti
prevádzky
2.6 Kategória činnosti, do
ktorej prevádzka spadá
podľa prílohy Č. 1 zákona
o IPKZ
2.4
2.5

2.7

2.8

2.9

I

570

Rok začatia: 1969
Prcdpokladaný rok ukončenia: prevádzkovatcY neplánuje
ukončit‘ prevádzku

2.Výroba a spracovanic kovov
2.3. Spracovanie železných kovov:
c) nanášanie ochraniiých povlakov z roztavených kovov so
spracúvaným množstvom väčšfm ako 2 t surovej ocele za
hodinu
2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou
elektrolytických aleho chemických postupov, ak je objem
používaných vaní väčší ako 30 ni3
Hodnota príslušného
objem kúpeľov> 30 ni3
rozhodovacieho parametra spracúvané množstvo viac ako 2 t surovej ocele za hodinu
v danej kategórii (podl‘a
prílohv či zákona
o IPKZ)
objem kápeľov 636,05 ni3
Projektovaná hodnota
spracúvané množstvo cca 17,7 tĺhod
vyššie uvedeného
rozhodovacieho parametra
Prevádzkovaná kapacita 636,05 rn3, 17,7 t/hod
Prevádzkovaná kapacita
prevádzkovaná doba 8400 hod, 4-zrneimá prevádzka a 3a prevádzkovaná doba
zmenná
(hod.)
Zoznam vykonávaných
čituiostí podFa prílohy č. 2
a 3 zák. č. 223/2001
2.9.1 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a
Kategorizácie zdrojov
súvisiace činnosti okrem úprav s použitím organických
znečisťovania ovzdušia
podľa vyhlášky MZP SR rozpúšťadiel a práškovaného lakovania:
b) pri použití chemických postupov s projektovaným
č. 410/2012 Z.z.
> 30 ni3
I Trieda skládky odpadov Ňevyskytuje sa.

H

—

-

2.10

2.11

-

obj

2.12

ernom

kúpcľov
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A3. Jnformácie o zmene

r3.1

Názov prevádzky podľa
platného integrovaného
povolenia

3.2

I Výroba a súvisiace Činnosti

Číslo platného
455 8/OIPK-1 302/06-Mz,Ve/3707 10105,
integrovaného povolenia 1 129-14490/37/2007/Gaj/370710105fU1
1 129-29023!37/2007/Gaj/370710105/72
I 1899-1017/37/2008!Gaj/370710105 !Z3
436- 9568/37!2008/Sta,Gaj!3707 101 O5/Z4
1899-381 17!37/2008/Gaj/3707101 05/ZS
390-5425/3 7/2009/Sta,Gaj/37071 01 05/Z6
731 7-29734/37/2009/Gaj/3707101 05ĺZ6-SP
10374-6430/37/201 0/Gaj/37071 01 05/Z7
6482-2176/37/20 12/Gaj/3 707101 05/Z8
8735-12124/37/2013/Pro/370710105/Z9
8736-26025/37/201 3/Pro/3707101 05/KR-Z10
3123-16832/37/2013/Pro/3707W105/Z1 I
363L 4776-21795/2014/Kri,Čás/370710105/Z12. Z14-SP
362-449/2015/Čás/370710105/Z13-KR
1095, 2556-1 1450/2015/Čás/370710105/Z15-SkP.Z16-OdS
5254-28666/201 5/Čás/37071 01 05/Z1 7-SRKR
6169-3 1499/2015/Jak1370710105/Z18-SP
493-5237!2016/Čás/37071 0105/Z1 9-SP
4645-2 1 I 82/2016/Čás/3707101 051Z20
2913-9788/201 7/Jur/3707 101 05/SkP-Z1 7
2787-9782/20 1 7/Kro/37071 01 05/KR-Z1 72
2803-9733/2017/Čás/37071 0105/SkP-Z19
2677,2802-113 70/20 17/Jak,Čás/3 707 10105/Z21-SP.Z22
Hodnotenie vp1ov na Nic
kno
životné prostredie
Práve prebieha
Príloba Č.
zmenou zariadenia
Ĺ
Zdóvodnenie žiadosti
Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povoleniaje:
o zmenu inwgrovaného
schválenie Súboru technicko-prevádzkových parametrov
povolenia
a teclrnicko-organizačných opatrení zrnena Č. 8.
--

3.3

-

-

3.4

‚

-

-

A4. Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada
4.1

V oblasti ochraiw
ovzdusia
*

I

Koname o udelenie suhlasu na zrnenv suboru technickoprevadzkovych parametrov a techrncko-orgamzacnvch
opatreni podIa 3 ods. i pism. a) bod 4 zakona o IPKZ
‚

‚

‚

-

‚

-‚

‚

‚

A5. Utajované a dóverné údaje

B) Údaje o prevádzke a jej umiestnení
Bi. Všeobecná charakteristika prcvádzky z bl‘adiska technického, výroby a slnžieb

S

P. Č. Opis prevádzky
Bez zmeny
B2. Opis

prevádzky

Bez zrneny
B3.

a materiálová

schéma

Bloková

bilancia

prevádzky

v

člcnení

jednotlivé

na

technologické uzly

Bez zrnenv
B 4._Dokumentácia kpydzkovaijrevádzkv
Dokumentácia vypracovaná v zrnysle platných vnútropodnikových predpisov Príloha
P. Č.

H:
Q Údaje k povoleniu zmeny
o IPKZ
Cl.

zoznam

a

popis

surovín,

prevádzke používajú

-

náležitosti podania podl‘a zákona
Iátok
určenie hlavnej

materiálov,

pomocných

alebo vrábajú,

a

energií,

ktoré

Sa

V

činnosti a kategňrie

priemyselných činností

Bez zmeny
C2. Zoznam

zdrojov

a emisií

do

ovzdušia

vrátane

zapáchajúcich

Iátok

zachytávania emisií

Bez zmenv

C3.

Zoznarn miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje ernisií

Bez zmeny

C4.

Zncčist‘ovanie povrchových vód

Bez ztneny

CS.

Znečist‘ovanie půdy a podzemných vůd

Bez zmeny

C6. Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

Bez zrneny
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a spósob

C7. Zdroje hluku
Bez zrneny
C8. Vibrácie
Bcz zrncny
C9. Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste
Bez zmeny
ClO. Navrhované
technológie a techniky
obmedzcnie cmisií (koncové technológie)

na

predchádzanic vzniku

emisií a

Bez zrneny
C 11. Opis a charakteristika použivanch
predchádzanie vzniku odpadov a na
vznikajúcich v prevádzke

alebo navrhovanch opatreni na
prednostné zhodnocovanie odpadov

Bez zmeny
C 12. Opis a charakteristika používaných
alebo
pripravovaných
opatrení
a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného
j rostredia
Bez zmcny
C13.

Rozbor porovnania prcvádzky s najlepšou dostupnou technikou

Bez zmeny
C 14. Opis a charakteristika d‘alších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä
opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na
obmedzovanie ich prípadných náslcdkov
Bez zrneny.

C15.

Opis spůsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenic rizík
prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia I‘udí
pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátcnie miesta
prcvádzky do uspokojivého stavu

Bez zmetly.
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C16.

Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v pismenách a) až tu) a odseku
2 písm. a) zákona o IPKZ všeobecne zrozumitcľným spösobom na účely jek
zverejnenia

Bekaert Hlohovec, a.s.
Micrová 2317,92028 Hlohovec
IČO: 362 340 52
integrovaného povolenia sa žiada z dóvodu schválenia
zmenu
O
žiadosti:
Zdůvodnenie
Súboru technickoprevádzkovikh parametrov a tcchnicko-organizačných opatrení zrnena ČS.

Idcntiflkácia žiadatcl‘a:

Názov prcvádzky: Výroba a súvisiace Činnosti
Opis prevádzky a jej základných parametrov:
Miesto : Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
Kategorizáeia činnosti, do ktorej prevádzka spadá podl‘a príloh I zákona o IPKZ:
2.Výroba a spracovanie kovov
2.3. Spracovanie železných kovov:
c) nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom
väčšírn ako 2 t surovej ocele za hodinu
2.6. Povrchová úprava kovov alebo plasmy pomocou elektrolytických alebo chemických
postupov, akje objem použivan‘ch van vdčší aIw 30 m3
.

Opis zmien v prevádzke:

Opis vstupov do prevádzky:
Suroviny, pomocné materiály a energie:

Opis zdrojov znečisťovania a d‘alšíeh vplyvov prevádzky na životné prostredie
a zdravic l‘udí:
Ovzdušie:

Cl?.

Návrh podmienok povolenia

C18.

Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovatcl‘ovi známi, označenie
orgánu cudzieho štátu (d‘alej len “eiidzí dotknutý orgán“), ak nová prevádzka
alebo podstatná zmena v činnosti prevádzky má alebo móže mať negatívny vplyv
na životné prostredie tohto štátu.

Zoznam účastní kov konania a dotknrntých orgánov
Učasrnici konania:
Mierová 2317,92028 Hlohovec
I BEKAERT Hlohovec, a.s.,
Dotknuté or4py
Okresný úrad Hlohovec Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec,
2
Játna správa ochrany ovzdušia
‘
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D)

Prílohy k žiadosti
Pri loby

Pri lolia

Splnomocncnie na zastupovame prevádzkovateYa v konaní
LjaTOOzmenač.83ks

2
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Prehlá%enie

Iýmto prehlasujem, že som vypracoval žiadost‘ o daat-pee1eni-a / rnp2voIenia.
Potvrdziem že infonnácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Dátum: 06.11.2017

Podpísauý:_________________________

(záslupca organizácie)

Vypísat‘ meno podpisujúceho:
Pozícia v organizácii:

Ing. Blanka Lackovičové

Špecialisa ŽP

Bekaert Hlohovec a s
Míerová 2317‘
920 28 Hlohovec
CO

Splnomocncnie: příloha č. J

36234052 iČ DPH: SK2020172990
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