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Vec; Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia
V zmysle zákona Č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
zmeni neskoršich predpisov Vás žiadame o zmenu integrovaného povolenia
Číslo: 672-7739/201 8/Jur/370 13021 6/Z1 zo dňa 06.03.2018, ktoré manilo
rozhodnutie Č. 397-33523/2017/Jur/370130216 zo dňa 31.10.2017.
Dövodom zmeny je nštalácia dvoch nových zaríadeni v miestnosti na nanášanie
adhezív II, ukončenie ich skúšobnej prevádzky a určenie emisného limitu pre V9.
A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa :
obchodné meno: BOGE Elastmetall Slovakia, a.s..
právna forma: akciová spoločnosV
sidlo (adresa): Strojárenská 5, 972 02 Trnava
štatutárny zástupca a jeho funkcia: Ing. Jürgen Heinrich BöIt
predstavenstva Wolfgang Reiser člen predstavenstva
splnomocnená kontaktná osoba: Ing. Silvia Pontešové
IČO: 36 235 164
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8) Typ žiadosti: Zmena vydaného integrovaného povolenia:
Pre prevádzku bob vydané integrované rozhodnutie, ktorým bob povolené
vykonávanie činnosti v prevádzke „Nanášanie adhezív BOSE Trnava“ číslo:
397-33523/201 7/Jur/3701 30216 zo dňa 31.10.2017 a zmena IP číslo: 6727739/2018/Jur/370130216/Z1 ZO dňa 06.03.2018
Údaje o spracovateb‘ovi žiadosti: prevádzkovateť
zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie mých súhlasov a povoleni
sůvisiacich s danou prevádzkou— momentálne neprebieha žiadne konanie
-

-

-

C) Údaje o prevádzke a jej umiestneni:
Nanášanie adheziv BOGE Trnava VS 370130216
sidlo prevádzky: Strojárenská 5, 91702 Trnava
-

-
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povolená činnost‘ podľa prílohy Č. I a súvis
iace činnosti 6.7. Povrchová úprava látok
.
predmetov alebo výrobkov s použitím orga
nických rozpúšťadiel, najmá apretácia,
tlač,
pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdo
rná úprava, lepenie, lakovanie, čiste
nie, úprava
rozmerov, farbenie alebo impregnovani
e s kapacitou spotreby organického
rozpúšfadla
váčšou ako 150 kg za hodinu alebo 200 za
t
rok (podIa prilohy 1 k zákonu 39/2013
Z.z.)
projektovaná kapacita a ročný fond prac
ovnej doby:
• Hodnota parametra podIa zákona
39/2013 Z.z.: 200 t/rok alebo 150 kg/hod.
• Technicky dosiahnutelná kapacita spotr
eby VOC: 386 t/rok alebo 44,7 kg/hod.
• Počet pracovných dní: 360, počet prac
. dni v týždni: 7, počet prac. zmien:
3, 8640
hodin
spósob prevádzkovania: stále nanášanie
adheziv na rózne kovové pripadne plast
ové
výrobky (silentbloky) pre automobilový
priemysel
stručný popis lokality prevádzky: Areá
l BOGE je situovaný v juhozápadnej
časti mesta
Trnava v areáli bývalých TAZ, v blízk
osti spoločnosti ZF Sachs Trnava.
Okolie
priemyselného areálu BOGE tvorí výlu
čne priemyselná zástavba. Lokalita
je
situo
vaná
cca 870 m od obytných objektov. Priem
yselný areál je napojený miestnymi kom
unikáciami
na cestu 1/61 a následne na privádzač
a diatnicu Dl. Nadmorská výška je okol
o
150
m n-m.
parcelné čísla pozemkov prevádzk
y: Č. parciel, na ktorých je situovaná
prev
ádzka
nanášania adhezív BOGE Trnava 8540
/25, 8540/35 v kú. Trnava. Celý výrobný
obje
kt je
situovaný na parcelách, ktoré sú uved
ené na LV Č. 8183.
Parcely, na ktorých stoji výrobný areál
sú vo vlastnictve spoločnosti BOGE.
Stručný popis povotovanej zmeny:
•
Prevádzkovateľ žiada o zmenu integrova
ného povolenia v zmysle
3ods.3 písm. a)
bod 3 zák. 39/2013 Z.z. súhlas na zmen
y používaných paliv a surovin a na zmen
y
technologických zariadeni stacionár
nych zdrojov znečistovania ovzdušia;
ak si
schvatované zmeny nevyžadujú kola
udáciu podľa osobitného predpisufl
je
súČasťou integrovanóho povoíovania
aj súhlas na zmenu uživania stacionár
nych
zdrojov znečisťovania ovzdušia a
súhlas na prevádzku týchto zdrojov
po
vykonaných zmenách a podía
3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ
urČenie
emisných limitov a technických poži
adaviek a podmienok prevádzkovania
pre
výduch V9, ktorý zabezpečuje odsávani
e od hobokov.
• Zmena oproti povolenému stavu
pozostáva ze zmeny skúšobnej prevádzk
y na
trvalú pre nasledovné zariadenia:
•
Stroj na striekanie At dielov na dano
m stroji sa striekajú rovné rúrky z vnútorne
j
strany. V prvom kroku sa na diely naná
ša základná vrstva (Primer) a po vysušení
sa
na diely nanáša krycia vrstva (Cover).
Po vysušení coverovej vrstvy sa diely
zhromažďujú v gitterboxe prípadne
v mom obale. Zariadenie je dopo
jené na
centrálne odsávaníe, ktoré je zaústené
na dopaľovacie zariadenie. Odsávané
množstvo zo stroja je 1250 m3/hod.
Stroj je napojený na elektrickú energiu, stlač
ený vzduch, odsávanie (spaľovňu).
•
Valcovaci automat
na danom stroji sa nanášajú adhezíva
na rovné rúrky
z vonkajšej strany. V prvom kroku sa na diely
nanáša základná vrstva (Primer) a po
vysušení sa na diely nanáša prvá kryc
ia vrstva (Cover) a po jej vysušeni
druhá
krycia vrstva (Cover). Po vysušení
coverovej vrstvy sa diely zhromažď
ujú
v gitterboxe. Zariadenie je dopojené na
centrálne odsávanie, ktoré je zaústené
na
dopal‘ovacie zariadenie. Odsávané mno
žstvo zo stroja je 2400 m3/hod..
Stroj je napojený na elektrickú energiu,
stlačený vzduch, odsávanie (spaľovňu).
•
Uvedené zariadenia sú umiestnené v mies
tnosti na nanášanie adhezív II.
Vplyv na životné prostredie: nedochád
za k zmene vplyvu na životné prostredie
Cezhraničný vplyv prevádzky: prevádzk
a nemá cezhraničný vplyv
-

—

—
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Účastníci konania:
1. BOGE Elastmetall Slovakia, as.. Stroj
árenská 5,91702 Trnava
2. Mesto Trnava, Hlavná ulica I 91771
Trnava. Mestský úrad v Trnave. Trhová
3,91771 Trnava
Dotknuté orgány:
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP Trna
va odbor odpadov, ochrany ovzdušia,
ochrany včd
a ochrany prirody a krajiny, Kollárova 543/
8, 91701 Trnava
-

Stručné zhrnutie údaiov a informácii uvedenýc
h v žiadosti:

Prevádzkovate/ BOSE Elastmetall Slovakia,
as.. Strojárenská 5, 917 02 Trnava
Název činnosti: Nanášanie adhezĺv
BOSE Trnava

M/asto: Areál BOSE je situovaný
v juhozápadnej časti mesta Trnava v
areáli bývalých TAZ,
v blízkosti spoločnosti ZF Sachs Trna
va. Okolie priemyselného areálu BOS
E tvorí výlučne
priemyselná zástavba. Lokalita je situo
vaná cca 870 m od obytných objektov
.
Priem
yselný areál je
napojený miestnymi komunikáciami na
cestu /61 a následne na privádzač diaľn
a
icu Dl.
Činnosť spoločnosti BOSE je vývoj,
výroba a predaj gumových a gumokov
ových tlmiacich dielov
a plastových dielov. Sortiment výroby
je veľmi široký, zahtňa cca 800 druhov
výrobkov vzájomne
odlišných veľkosťou, hrnotnosťou, mate
riálom kovového, alebo plastového dielc
a, pogumovanim,
apod.
Dóvodom zmeny integrovaněho povo
lenia číslo: 397-33523/2017/Jur/370
130216
zo dňa
31.10.2017 a zmeny IP Č. : 672-7739
/2018/Jur/370130216/Z1 zo dňa 06.0
3.20
18
je
zmena
skůšobnej prevádzky inštalovaných
dvoch nových zariadeni v miestnosti na
nanášanie adheziv II.
stroja na striekanie At dielov a valco
vacieho automatu na prevádzku trvalů
a stanovenie emisného
limitu pre výduch V9.
-

Prehlásenie:
Potvrdzujem, že informácie uvedeně v
tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kom
pletné.
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