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Žiadosť
o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona č.39/2013 Z.z. , v platnom znení,
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
číslo rozhodnutia: Zmena vydaného integrovaného povolenia Č.j.: 706-9187/2008/Kov/571340107 zo

dňa 21.04.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.05.2008, ktoré vydal SIŽP, Inšpektorát
životného prostredia Košice a bolo zmenené a doplnené rozhodnutiami:
Č.j. 5819-16051/2009/Kov/571340107/Z1 zo dňa 16.06.2009
Č.j. 9306-35714/2009/Wit/571340107/Z2 zo dňa 06.11.2009
Č.j. 5222-14039/2010/Kov/571340107/Z3 zo dňa 08.06.2010
Č.j. 4992-19112/2011/Hut571340107/Z4 zo dňa 22.07.2011
Č.j. 5051-18873/2012/Pal/571340107/Z5 zo dňa 30.07.2012
Č.j. 2611-10761/2014/Wit/571340107/ZSP6 zo dňa 30.06.2014
Č.j. 5833-31753/2014/Wit/571340107/ZK7 zo dňa 9.12.2014
Č.j. 4469-30281/2016/Val/571340107/Z8 zo dňa 02.11.2016
Č.j. 8891-5205/2017/Val/571340107/Z9 zo dňa 10.04.2017

Pre prevádzku : Prevádzka Humenné, Poľná č. 4, 066 01 Humenné
Prevádzkovateľ : MECOM GROUP s.r.o., Poľná č. 4, 066 01 Humenné
Žiadosť vypracovaná podľa zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. zákona o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (v znení č. 484/2013 Z. z.,
58/2014 Z. z., 79/2015 Z. z., 262/2015 Z. z., 148/2017 Z. z., 292/2017 Z. z.), ďalej len v platnom znení
Humenné, 09.04.2019
Predkladaná a doplnená žiadosť o zmenu integrovaného povolenia neopisuje údaje, ktoré sú známe a nemenili sa
oproti pôvodnej žiadosti o vydanie integrovaného povolenia.

Obsah:
A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
 názov alebo obchodné meno
 právna forma
 sídlo (adresa)
 adresa pre doručovanie pošty (ak sa líši od predchádzajúcej)
 štatutárny zástupca a jeho funkcia
 splnomocnená kontaktná osoba kontakt na ňu (telefón, mail atď.)
 IČO
 kód OKEČ (NACE), NOSE-P
B) Typ žiadosti
 údaj o aký typ žiadosti sa jedná (jestvujúca prevádzka, nová prevádzka, zmena v prevádzke, zmena už vydaného integrovaného
povolenia)
 zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada
 údaje o spracovateľovi žiadosti (ak je iný ako žiadateľ)
 zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou
C) Údaje o prevádzke a jej umiestnení
 názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP (variabilný symbol, ak ešte nebol pridelený si žiadateľ vyžiada od príslušného
inšpektorátu SIŽP pred podaním žiadosti)
 adresa prevádzky
 povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti
 projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby, porovnanie s hodnotou kapacitného parametra podľa prílohy č. 1 zákona
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o IPKZ, projektovaná a technicky dosiahnuteľná kapacita
 spôsob prevádzkovania (napr.: stála výroba jedného druhu výrobku, výroba viacerých druhov výrobkov podľa objednávok,
využívanie prevádzky na veľkoprevádzkové skúšky a overovanie nových výrob atď.)
 stručný popis lokality prevádzky
 parcelné čísla pozemkov prevádzky (v prípade stavebného konania aj susediacich pozemkov) podľa aktuálnych listov vlastníctva
 stručný popis prevádzky
D) Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú
 zoznam základných surovín
 zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú
 zoznam medziproduktov a výrobkov
 zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií a pohonných hmôt)
 spotreba vody (pitnej a technologickej)
E) Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých
zložiek ŽP, spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí
 zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia
 zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania
 zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd
 zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania
 zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie alebo recipientu
 odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov
 charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia v mieste vypúšťania, prietoky)
 zoznam produkovaných odpadov
 úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká prehľad iných emisií do ŽP (hluk, vibrácie, žiarenie atď.)
F) Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste (uviesť zdroj informácie)
 popis miesta a okolia prevádzky
 klimatické podmienky a kvalita ovzdušia
 charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite
 chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma
 staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia
G) Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to
nie je možné, na obmedzenie emisií.
 stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie
 používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií
 navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií
 nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
H) Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné
zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke
 používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov
 navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov
I)

Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a
emisií do životného prostredia
 popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia
 pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií

J) Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
 komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (t.j. spotreby surovín, energií, emisie atď.) s uvedením ich zdroja
 porovnanie parametrov povoľovanej prevádzky s parametrami najlepšej dostupnej techniky
 návrh na dosiahnutie parametrov najlepšej dostupnej techniky
K) Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na
predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov
 Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok
 Opatrenia na hospodárne využitie energie
 Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov – pripravované alebo uvažované zmeny
a zlepšenia voči súčasnému stavu.
 Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky (napr.
vykonávanými aktivitami ako búracie práce, sanácia, prestavba na iný účel)
 Opatrenia systému environmentálneho manažmentu
 Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia
 Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie
EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)
Pri všetkých opatreniach uviesť termín realizácie a očakávané prínosy
L) Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje
 len u nových prevádzok, alebo pri zmenách v prevádzke, ako preukázanie výberu najlepšej techniky a technológie
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M) Návrh podmienok povolenia
 Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke
 Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne
 Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník
 Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie
 Podmienky hospodárenia s energiami
 Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov
 Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania
 Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky
 Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému
 Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke
Pri všetkých opatreniach uviesť termín realizácie a očakávané prínosy
N) Východisková správa
O) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná
prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv
P) Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely
zverejnenia
R) Prehlásenie
S) PRÍLOHY
Predkladaná žiadosť o zmenu integrovaného povolenia neopisuje údaje, ktoré sú známe a nemenili sa oproti pôvodnej žiadosti
a žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.

A) ÚDAJE IDENTIFIKUJÚCE PREVÁDZKOVATEĽA
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
A.1.

Názov prevádzkovateľa

MECOM GROUP

A.2.
A.3.
A.4.

Právna forma
Adresa sídla prevádzkovateľa
Poštová adresa

s.r.o.
Digital park II - Blok C, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Poľná č. 4, 066 01 Humenné

(pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)

Adresa prevádzky
webové sídlo
Štatutárny zástupca,
funkcia v spoločnosti
A.7. Výpis z obchodného registra
alebo z inej evidencie
A.8. Kontaktná osoba
A.9. IČO
A.10. Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
A.5.
A.6.

A.11.

Spracovateľ žiadosti

Prevádzka Humenné, Poľná č. 4, 066 01 Humenné
www.mecom.sk
Ladislav Čechovič, B.s.b.a. - prokurista
Mgr. Adriana Sill
Oddiel Sro,
Príloha žiadosti č.
vložka 3357/P
Ing. Branislav Kalanin - 0911 950 174
35735151

Mgr. Matúš Kováčik - 0902 966 977

B) TYP ŽIADOSTI
B.1. TYP ŽIADOSTI
B.1.

Typ žiadosti
Zmena integrovaného
povolenia

Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ
Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ
Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie
po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ
Zmena vydaného integrovaného povolenia podľa § 7 zákona o
IPKZ

X
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B.2. ZOZNAM SÚHLASOV A POVOLENÍ, O KTORÉ SA V RÁMCI ZMENY INTEGROVANÉHO
POVOLENIA ŽIADA
B.2.
1.

2.

Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada v rámci
zmeny povolenia prevádzky :
podľa §3 ods.3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ
súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré
nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a
podzemných vôd (prevádzkovanie nádrže na močovinu AdBlue),

Zmena II. Podmienky povolenia v odseku A. Podmienky prevádzkovania v časti 3.5 pridanie druhov palív ktoré sa v prevádzke používajú o močovinu

x

x

B.3. ZOZNAM PREBIEHAJÚCICH KONANÍ O UDELENIE INÝCH SÚHLASOV A POVOLENÍ,
SÚVISIACICH S PREVÁDZKOU
- v súčasnosti žiadne konania iné neprebiehajú

B.4. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE ŽIADATEĽA K UVEDENÝM POŽADOVANÝM SÚHLASOM V BODE
B.2.
Doteraz vydané integrované povolenia :

Č.j. 5819-16051/2009/Kov/571340107/Z1 zo dňa 16.06.2009
Č.j. 9306-35714/2009/Wit/571340107/Z2 zo dňa 06.11.2009
Č.j. 5222-14039/2010/Kov/571340107/Z3 zo dňa 08.06.2010
Č.j. 4992-19112/2011/Hut571340107/Z4 zo dňa 22.07.2011
Č.j. 5051-18873/2012/Pal/571340107/Z5 zo dňa 30.07.2012
Č.j. 2611-10761/2014/Wit/571340107/ZSP6 zo dňa 30.06.2014
Č.j. 5833-31753/2014/Wit/571340107/ZK7 zo dňa 9.12.2014
Č.j. 4469-30281/2016/Val/571340107/Z8 zo dňa 02.11.2016
Č.j. 8891-5205/2017/Val/571340107/Z9 zo dňa 10.04.2017

B.2.1.) podľa §3 ods.3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ
prevádzkovanie nádrže na močovinu AdBlue.
bod 4 - súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie
je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných
vôd.
Prevádzkovanie nádrže na močovinu AdBlue sa bude vykonávať pri objekte existujúcej nádrže na motorovú
naftu. Jedná sa o plastovú nádrž na AdBlue - typ BlueMaster TITAN FM5000 - nádrž je nadzemná, plastová,
menovitý objem 5 m 3. Stavebné objekty sú umiestnené na pozemkoch parcela č. 3014/82 registra C, uvedený
na liste vlastníctva LV č. 5033 - vlastník Mecom Group s.r.o., Poľná č. 4, 066 01 Humenné. Objekt je uložený
na betónovej ploche, umiestnený vo vonkajšom zastrešenom prostredí, pri nádržiach motorovej nafty.
Skladovacia látka je 32,5 % roztok močoviny v demineralizovanej vode - AUS, AdBlue - netoxický a nehorľavý.
Predmetný objekt je určený na tlakové plnenie AdBlue do nádrže (stáčanie), na skladovanie ako aj výdaj
AdBlue do automobilových AdBlue nádrží pomocou výdajnej pištole. Odborná prehliadka sa vykonávala
skúškou tesnosti nádrže podľa zákona č. 364/2004 - § 39 a vyhláška č. 100/2005 - § 3 (skúška tesnosti
v mieste uloženia).

MECOM GROUP s.r.o.
Poľná č. 4
066 01, Humenné
IČO: 317 351 51

Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky
podľa zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. Zákon o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v platnom znení

Počet výtlačkov :
Strana 5 z 10

B.2.2. ) Zmena II. Podmienky povolenia v odseku A. Podmienky prevádzkovania v časti 3.5 pridanie druhov palív ktoré sa v prevádzke používajú o močovinu, CO2 a N2
Močovina sa bude využívať v zariadení AdBlue umiestnenej pri existujúcom objekte nádrže motorovej nafty.
Ide o roztok cca 32,5 percent syntetickej močoviny ( (NH2)2CO ) a 67,5 percenta deionizovanej
(„destilovanej") vody. Ide o číry bezfarebný roztok, niekedy s veľmi slabou vôňou po amoniaku.

C) ÚDAJE O PREVÁDZKE
C.1. ÚDAJE O PREVÁDZKE A JEJ UMIESTNENÍ - BEZ ZMENY
C.2. ĎALŠIE INFORMÁCIE O PREVÁDZKE – BEZ ZMENY
1.

2.

Hodnotenie vplyvu
prevádzky na životné
prostredie

Nie:

X

Áno:

-

Práve prebieha

-

Príloha č.

-

Cezhraničné vplyvy

Nie

Áno

x

-

-

Požadovanou zmenou činnosti sa nemenia kategórie a parametre prevádzky, na základe ktorých by bolo potrebné
posudzovať činnosť, alebo zmenu činnosti podľa § 18 zákona NR SR č.24/2004 Z.z..

C.3. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VYDANÝCH POVOLENIACH
1.

Doteraz vydané
rozhodnutia zo strany
SIŽP IŽP Košice pre
prevádzku :

Č.j. 3362-8988/2009/Pet/470240106/Z2 zo dňa 07.04.2009

Č.j. 5819-16051/2009/Kov/571340107/Z1 zo dňa 16.06.2009
Č.j. 9306-35714/2009/Wit/571340107/Z2 zo dňa 06.11.2009
Č.j. 5222-14039/2010/Kov/571340107/Z3 zo dňa 08.06.2010
Č.j. 4992-19112/2011/Hut571340107/Z4 zo dňa 22.07.2011
Č.j. 5051-18873/2012/Pal/571340107/Z5 zo dňa 30.07.2012
Č.j. 2611-10761/2014/Wit/571340107/ZSP6 zo dňa 30.06.2014
Č.j. 5833-31753/2014/Wit/571340107/ZK7 zo dňa 9.12.2014
Č.j. 4469-30281/2016/Val/571340107/Z8 zo dňa 02.11.2016
Č.j. 8891-5205/2017/Val/571340107/Z9 zo dňa 10.04.2017
Vydané integrované povolenia sú voľne prístupné na webovom sídle SIŽP :
www.sizp.sk; www.enviroportal.sk

C.4. INFORMÁCIE K ŽIADOSTI O ZMENU VYDANÉHO INTEGROVANÉHO POVOLENIA
uvedené v bode B.2. žiadosti

C.5 DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K VYDANIU ZMENY INTEGROVANÉHO POVOLENIA
uvedené v bode B. 2.1, B.2.2.,

C.7. Utajované a dôverné údaje – nie sú
C.8. Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky
Katastrálna mapa - Bez zmeny
LV prevádzkovateľa - Bez zmeny

C.9. OPIS PREVÁDZKY – PODĽA BODU B. ŽIADOSTI
Prevádzka Mecom, a.s. je umiestnená

v južnej, priemyselnej časti mesta Humenné, na ploche 7,2 ha
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v oplotenom areáli s jedným vstupom pre zamestnancov a s jedným vstupom pre nákladnú dopravu.
Prevádzka je zameraná na výrobu mäsových výrobkov s technicky dosiahnuteľnou kapacitou 150 t za deň
hotových mäsových výrobkov. Automobilová doprava sa zabezpečuje vlastnými autami, ktoré si palivo čerpajú
na prevádzke Humenné.

D) Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke
používajú alebo vyrábajú
Suroviny sa dopĺňajú podľa bodu B.2.2. tejto žiadosti o zmenu integrovaného povolenia

E) 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
Bez zmeny

F) Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste
Bez zmeny.

G) 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.

H)
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie
vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke
H.1. Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie
odpadov
Podľa zákona NR SR č.79/2015 Z.z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov v platnom znení
Podľa § 6 zákona o odpadoch je stanovená hierarchia a ciele odpadového hospodárstva :
Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.
(2) Od hierarchie odpadového hospodárstva je možné odkloniť sa iba pre určité prúdy odpadov, ak je to
odôvodnené úvahami o životnom cykle výrobku vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým
odpadom a ak to ustanoví tento zákon.
Smernica IPPC uvádza medzi základnými povinnosťami prevádzkovateľa, aby zabránil vzniku odpadov
v súlade so smernicou Rady 75/442/EHS z 15.7.1975 o odpadoch a použití nízkoodpadových technológií
a menej nebezpečných látok (kvalitatívne predchádzanie vzniku odpadov).
Opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov sú nasledovné :
 používanie najlepšie dostupných techník ,
 používanie znečisťujúcich látok v primeraných množstvách,
 pravidelné školenia zamestnancov prevádzky z existujúcich dokumentov a prevádzkových poriadkov,
vypracovaných pre oblasť životného prostredia,
H.2. Navrhované opatrenia
zneškodňovanie odpadov
Nie je plánovaná žiadna zmena.

na

predchádzanie

vzniku

odpadov,

na

zhodnocovanie

alebo
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a technických

I.1. Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do
životného prostredia
Používaný systém monitorovania emisií z ovzdušia a vody ostáva zachovaný v rozsahu doteraz sledovaných
ukazovateľov podľa vydaného integrovaného povolenia.
I.2 Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do
životného prostredia
Bez zmeny

J)

Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Bez zmeny

K) Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na
hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich
prípadných následkov
K.1. Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších
látok
Nie sú pripravované ďalšie opatrenia - bez zmeny.
K.2. Opatrenia na hospodárne využitie energie
Nie sú pripravované ďalšie opatrenia - bez zmeny.
K.3. Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov
Bez zmeny
K.4. Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po
skončení činnosti prevádzky
Bez zmeny
K.5. Opatrenia systému environmentálneho manažmentu
Bez zmeny
K.6. Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného
povolenia
Zatiaľ nie je aktuálne.
K.7. Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia
(environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)
Bez zmeny.
Opatrenia v bode K.1. až K7 nie sú predmetom žiadosti o zmenu povolenia (už zdokladované v
predchádzajúcich žiadostiach a vydaných rozhodnutiach).

Na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov má
prevádzka vypracované a aktualizované tieto dokumenty a dokumentáciu :
1.) Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného
prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „HAVARIJNÝ PLÁN“)
vypracovaný v zmysle
ustanovení zákona NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v platnom znení a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou
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sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu
a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (MZV) schválený rozhodnutím č. 801334722/52/2014/Mar
2.) Spoločný prevádzkový poriadok vodných stavieb z 01/2014
3.) Dokument "Prevádzkový poriadok pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami " podľa ustanovení
zákona NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon), v platnom znení a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z..
4.) Súbor technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení na zabezpečenie
ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len súbor TPP a TOO) schválený
rozhodnutím č. 8891-5205/2017Val/571340107/Z9 zo dňa 14.3.2017.

L) 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
Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta
prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu
1. Prevádzkovateľ je povinný neodkladne oznámiť na IŽP Košice rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke.
2. Ak sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke je povinný vypracovať správu o opatreniach na
ukončenie činnosti prevádzky a predložiť ju na IŽP Košice.
3. Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť podľa zákona o odpadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie
nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a znečisťujúcich látok v súlade s ustanoveniami všeobecne
záväzných predpisov odpadového a vodného hospodárstva.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby zásobníky materiálov používaných pri vykonávaní činností v
prevádzke ako aj zásobné nádrže boli vyprázdnené a vyčistené.
5. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti prevádzky zabezpečiť odborné posúdenie stavu
znečistenia celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie areálu prevádzky.

M) NÁVRH NA ZMENU INTEGROVANÉHO POVOLENIA
Žiadateľ navrhuje povoľovaciemu orgánu vydať zmenu rozhodnutí SIŽP IŽP Košice číslo:
- číslo rozhodnutia 706-9187/2008/Kov/571340107 zo dňa 21.04.2008
- zmeneného IŽP Košice rozhodnutiami
- číslo 5819-16051/2009/Kov/571340107/Z1 zo dňa 16.06.2009
- číslo 9306-35714/2009/Wit/571340107/Z2 zo dňa 06.11.2009
- číslo 5222-14039/2010/Kov/571340107/Z3 zo dňa 08.06.2010
- číslo 4992-19112/2011/Hut571340107/Z4 zo dňa 22.07.2011
- číslo 5051-18873/2012/Pal/571340107/Z5 zo dňa 30.07.2012
- číslo 2611-10761/2014/Wit/571340107/ZSP6 zo dňa 30.06.2014
- číslo 5833-31753/2014/Wit/571340107/ZK7 zo dňa 9.12.2014
- číslo 4469-30281/2016/Val/571340107/Z8 zo dňa 02.11.2016
- číslo 8891-5205/2017/Val/571340107/Z9 zo dňa 10.04.2017

tak ako sme uviedli v bode B.2. žiadosti v bodoch – B. 2.1, B.2.2., žiadosti o vydanie zmeny
integrovaného povolenia.
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Východisková správa

§ 8 - Východisková správa
Východisková správa obsahuje informácie o stave kontaminácie pôdy a podzemných vôd38) príslušnými
nebezpečnými látkami 39).
§ 8 ods.(2) Ak pri vykonávaní činnosti v prevádzke dochádza k používaniu, výrobe alebo vypúšťaniu
nebezpečných látok39) s prihliadnutím na možnosti kontaminácie pôdy alebo podzemných vôd v mieste
prevádzky, je prevádzkovateľ povinný vypracovať východiskovú správu pred začatím prevádzkovania
prevádzky alebo pred prvou aktualizáciou povolenia prevádzky.
§8 ods.(6) Ak prevádzkovateľ nie je povinný vypracovať východiskovú správu, prevádzkovateľ po definitívnom
ukončení činností prijme potrebné opatrenia zamerané na odstránenie, kontrolu, izoláciu alebo zníženie
množstva nebezpečných látok tak, aby miesto prevádzky po zohľadnení jeho súčasného alebo schváleného
budúceho využívania nepredstavovalo žiadne významné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie v
dôsledku kontaminácie pôdy a podzemnej vody, v dôsledku povolených činností a po zohľadnení opisu miesta
prevádzky podľa § 7 ods. 1 písm. c).
Poznámka :
38) § 3 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39) Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii,
označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a
doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12. 2008) v platnom znení.
§ 2 z) nebezpečnou látkou je látka alebo skupina látok, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné
bioakumulácie, a iné látky alebo skupiny látok, ktoré vyvolávajú rovnakú úroveň obavy ako látky, ktoré sú
toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie, zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
V zmysle povinností uvedených v § 8 zákona NR SR č.39/2013 Z.z. sa povinnosti vypracovania
"východiskovej správy" na prevádzkovateľa nevzťahujú. Prevádzkovateľ nezaobchádza s nebezpečnými
látkami podľa čl.3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o
klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o
zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12. 2008) v platnom znení.

O) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý
orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv
P. č.
1.

2.

Zoznam účastníkov konania
Dotknuté orgány
OKRESNÝ ÚRAD Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského č.52, 040 01
Košice :
- vodné hospodárstvo

P) Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne
zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia
Na účely zverejnenia je možné použiť údaje a všetky informácie, uvedené v tejto žiadosti.
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R) Prehlásenie
Týmto prehlasujeme, vypracovanie žiadosti o vydanie integrovaného povolenia.
Potvrdzujeme, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.
Podpísaný:
Ladislav Čechovič, B.s.b.a.
Ing. Adriana Sill
Dátum: Humenné, 09.04.2019
Pozícia v organizácii:
Ladislav Čechovič, B.s.b.a., prokurista spoločnosti
Mgr. Adriana Sill, prokurista spoločnosti

Pečiatka alebo pečať podniku:

S) Prílohy k žiadosti
S.1. Údaje s označením „utajované a dôverné“
Nie sú
S.2. Prílohy
1. Protokol o skúške tesnosti č. 2/035-N/Šch/2016
2. Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektronického zariadenia č. 034.2EZ/ŠCH/2016

