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A) Základné informácie náležitosti podl‘a všeobecného predpisn
o správnom konaní
-

Al. [nformácie o prevádzkovatel‘ovi
1.1
1.2
I .3

Názov prevádzkovatel‘a
Právna fortna
Druh žiadosti

Bekaert Hlohovec, as.
as. (akciová spoločnosť)____
Jestvujúca prevádzka podľa zákona o IPKZ
Nová pitvádzka podFa zákona o IPKZ
Nová prevádzka podfa zákona o IPKZ
Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie
po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ
Mierová 2317. 92028 Hlohovec

I .4

Adresa sídla
prevádzkovawfa
1.5 Poštová adresa (pokiař
sa Uši od vyššie
uvedenej)
1.6 www adresa
I .7 Štatutárny zástupca,
•
funkcia v_spipčnosti
1.8 IČo
1.9 Kód OKEČ (NACE),
NOSE-P
.10 Výpis z ohchodného
registra alebo z inej
evidencie
1.11 Splnomocnená
konÉaktná osoba

Adresa sa

-

-

nelíši.

http:!ĺwww.hekaertcom!
Serge Geront P/ecu člen predstavenstva
.Jwz Ma;-ia Mw-cel Albert/ne Boelens č/en prectrczvcizstva
36234052
OKEČ: 27 340
NACE: 24340
NOSE-P:_105 .01
Kópia
Príloha č.
3
—

I

Bekaert Hlohovec, a.s.
Meno: Ing. Blanka Lackovičové, funkcia: Specialista ZP
Adresa: Mierová 2317.92028 Hlohovec
tel.: —121903733917
e-mail: blanka.
Bekaert Hlohovec, as.
Meno: Ing. Katarína .Jakušové, funkcia: Projektový
koordinátor
Adresa: Mierová 2317. 92028 Hlohovec
tel.: ±421904788670
e-mail:_katarina.jakusuvart.cotn

A2. Informácie o povoľovanej prevádzke

JL
2.2
2.3

Názov prevádzky
Adresa_prevádzky
Umiestnenie prevádzky

‘

—

I

1.12 Identifikácia
spracovateľa
predkladanej žiadosti o
zmenu

-

Výroba a súvisiace činnosti
Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
Krai: Trnavský Okres: Hlohovec Obec: Hlohovec
Katastrálne územie: 816 248
Lokalita: Uzemie. na krorom sa nachádza prevádzka. je
situované v intraviláne mesta Hlohovec, v priemyselnom
areáli bývalej Drótovne, na scverovýchodnom okraji
mesta. Dotknuté úzernie na j uhozápade susedí
sjestvujůcou železničnou traťou Leopoldov Zbehy
a železničnou stanicou Hlohovec. Na severe sa nachádza
póda a vinohrady, na juhu ajuhozápade
3
—

‘

Počet zamestnancov
Dátum začatia
a predpokladaného
ukončenia činnosti
prevádzky
Kategória činnosti, do
ktorej prevádzka spadá
podra prílohy č.1 zákona
o JPKZ

2.4
2.5

2.Výroba a spracovanie kovov
23. Spracovanie železných kovov:
c) nanášanie ochranných povlakov z rozlavených kovov 50
spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za
hodinu
plastov pomocou
i 2.6. Povrchová úprava kovov alebo
elektrolytických aleho chemických postupov. ak je objem
používaných vaní väčši ako 30 m3
Hodnota príslušného
objem kúpeFov > 30 m3
rozhodovacieho parametra spracúvané množstvo viac ako 2 t surovej ocele za hodinu
v danej kategórii (podľa
prílohy č. zákona
o IPKZ)
objem kúpel‘ov 634,6 m3
Projektovaná hodnota
spracúvané množstvo cca 1 7,7 t/hod
vyššie uvedeného
rozhodovaciebo parametra
Pievádzkovaná kapacita 634,6 m3, I 7.7 tĺhod
Prevádzkovaná kapacita
preádzkovaná doba 8400 hod, 4-zmenná prevádzka a 3• a prevádzkovaná doba
zmenná
hod.)
žiadne (vykonávané zhromažd‘ovanie)
Zoznam vykonávaných
Č.
1
prulohy
podia
čirntosií
a2zák.č.7)!2015
2.9.1 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a
Kategorizácie zdrojov
súvisiace činnosti okrem úprav s použitím organických
znečist‘ovania ovzdušia
podl‘a vyhlášky MZP SR rozpúšťadiel a práškovaného lakovania:
b) pri použití chemických postupov s projektovaným
č. 410/2012 Z.z.
obj emorn kúpeľov> 30 m3
Nevyskytuje sa.
Tricda skládky odpadov

2.6

2.7

2.8

.

železničný koridor a areál Fv Saneca. na západe Fv.
Lubonas a flrmami v areáli bývalého Micru. škola
a autoservis a na východe pornohospodárska půda.
Verejn priesror a trvalo oh‘vané objekty sa nachádzajú
vo vzdialenosti od cca 500 do 1000 m od hraníc areálu.
I 629
Rok začatia: 1969
Predpokladaný rok u končenia: prevádzkovateľ neplánuje
ukončit‘ prevádzku

2.9

—

-

2.10

2. I

2.12

A3. Inforrnácie o zmene
3.1

3.2

i

Názov prevádzky podľa Výroba a súvisiace činnosti
plarného integro\-aného
povolenia
Číslo platného
integrovaného
povolenia

4558/OIPK-1302/06-MzXe/3707 10105,
1 129-14490/37/2007/Gaj/370710l05/Ul
I 129-29023/37/2007/Gaj/3707101 05/Z2
1899-1017/37/2008/Gaj/370710105 /Z3
436-1 9568/37/2008/Sta.Gaj/37071 01 05/Z4
1899-381 17/37/2008/Gaj/3707101 05/ZS
390-5425/37/2009/Sta,Gaj/3707 101 05/Z6
4

‚

I

I
3.3

Hodnotenie vplyvov na

10374-6430/3 7/20 10!Gaj!3 707 10 105/77
6482-2176/37/2012/Gaj/3707101 05/78
8735-12124/37/2013/Pro/37071 0105/79
8736-26025/37/201 3fPro!3707 1OIO5ĺKR-Z 10
I 3123-16832/37/2013/Pro!370710105/Z1 I
3631, 4776-21795/2014/Kri,Čás/370710105/Z12, Z14-SP
362-449/201 5/Čás/3707 10105/Z I 3-KR
1095, 2556-1 1450/2015!Čás/3707101 05/LI 5-SkP.Z16-OdS
5254-28666ĺ2015/Čásĺ370710105ĺZ1 7-SP.KR
6169-31499/201 5/Jak1370710105/Z1 8-SP
493-5237/201 6/Čás/37071 0105/Z1 9-SP
4645-21 182/201 6/Cás/37071 0105/720
2677,2802-11 370ĺ2017/Jak,Čás/370710105/Z21-SP.722
12642002/201 8/Čás/37071 0105/723
3049-191 80/20 1 8/Čás/37071 01 05/Z24-SP
3664-23219/2W 8/Jur/37071 0105/725
499-869/201 9!Cás/370710105/Z26-SP
900-7354/201 9/Kap/3707101 05/Z28-SP
3209-14377/20 19/Čás/370701 105/729
1424-15844/2019/Jur/370710105/Z27
Nie
Ano
Práve prebieha
Príloha Č.
-

-

3.4

-

zmenou zariadenia
Zdóvodnenie žiadosti
I
‘O zmenu integro\aného povolenia žiadame z dóvodu:
o zmenu integrovaného
zosúladenia čerpania podzemných vád z vodn‘ch
povolenia
zdrojov S-l. 5-2. 5-3. S-4 s legislatfvnou požiadavkou
$0 ods. 2 zákona č. 361/2003 Z.z. o vodách
-

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

4.1

V oblasti
povrchových vád a
podzemných vád

Po\-olen:e na odber podzemných vád
bod
L1.1zákonaoIPKZi

45. Utajované a dóverné údaje

8) Údaje o prevádzke a jej umiestncní
Bi. Všeobecná charakteristika prevádzky z hl‘adiska technického, výroby a služieb
Vi-tv S-l až S-l sú zdroje podzemnH vody využívané pre výrobné účely v spoloč
nosri Bekaeii
Hlohovec. a.s. Pri posodzovanf možnosti odherov podzemnej vody sa vvchádzalo z hodnot
enia
výsledkov dlhodohého prcvádzkového monitoringu režimu podzemnej vody v studnia
ch S-l
až 8-4 počas pinej prevádzkv podniku aj vodného zdrojaSF-1 počas plnej prevád
zkv podniku
Saneca Pharrnaceuticals. a.s.). výsledkov minulých prieskumnch prác a následného
modeiového riešenia.
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Studne sú lokalizované na SZ okraji mesta Hlohovec. pričom studne 5-3 a 5-4 sa nachádzajú
priamo v inundačnorn území a studne S-l a 5-2 sa nachádzajú za protipovodňovou hrádzou.
Povolenie na odber podzemných vód z vodných zdrojov holo vdané rozhodnutím
Č. 71561967 dňa 28.9.1967. Odhorom vodného hospodártva a pre veci polnohospodárstva
a lesnictva ONV v Tma e.
Z v hodnotenw vvššie uvedených eo1ogick‘ch prác a následnch v‘ počtov vyplvnulo. že
z tchto štvroeh vodných zdrojov možno odoherať trvalo abczpečené vvužiteFné rnnožstvo
40.81 l.s podzemnej vody.
Rozhodnutím Ministcrstva životného prostredia SR por. Č. 287/2018 zo dňa 16.5.2018 bok
spoločnosti Bekaert Hlohovec. a.s. schválená záverečná správa 5 výpočtom množstiev
podzemnej vody a minimálna Úroveň hladiny podzemnei vody a vužiteFné množsto
podzemnej vody 40.81 l.s‘ čerpaním v kategórii B pre studne S-L 5-2. S-3 a 5-4 na lokalite
1 Ilohovec naslcdovne:

Ľ

Zdroj

Q (I.s)

S-l
5-2
5-3
5-4

4.31
8.16
23.37
4.90

Minjmálna
dynamická hladina
(m n.m.)
135.90
136.57
135.02
136.16

Súradnice
X

1
I
I
I

235
253
252
252

328.04
126.76
967.96
887.88

519
519
519
519

412.61
400.18
51 L00
53695

Bi Opis prevádzky
P. Č.

Názov
technologického
uzla

1.

S-l

2.

S-2

3.

Í

—

—

53

5-4

4.

—

-

H_

B3.

P. Č.

I

1.

Projektova Teclrnická charakteristika
ná kapacita

—

hlbkasiudnc7.14m
priemer studne 1.65 m
vvužitefné množstvo podzemnej vody
4.31 l.s
hÍhka studne 7.64 m
priemer studne 1.65 m
vvužiteřné množstvo podzemnej vod
8.16 ls
hÍbka stttdne .38 m
pnemer studne I .65 m
vvužiteľné mOOŽStvO podzemnej vody
23.37 t,s‘
Mastudne 7.57 m
priemer studne 1.65 rn
vvužiteľné rnnožstvo podzemnej odv
4.90 I

Bloková schéma a materiálová bilancia
technologické uzly
\ázov btokov
‘schémy

Odkaz na
blokovú
schému
v prílohe
c.

—

—

—

prcvádzky v člcneni na jednotlivé

Pníloha Č.

Slovný opis

-
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B 1. Dokumentáciapvádzkovaniu_prevádzky_____
Doknmentácia vypracovaná v zmysle platných vnúlropodnikových
P. Č.
predpisov
LBude vypracovaná k uvedeniu do prevádzky.

-

Príloha
Č.

‘

—

C) Údaje k povoleniu
oIPKZ

zrneny

-

-

náležitosti podania podľa zákona

Cl. zoznam a popis surovin, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sav prevádzke
používajú alebo vyrábajú, urěenie hlavnej činnosti a kategúrie priemyselných
činností

Celková spotreha vody na technologické účely I 284 777 m3/rok.
Vn S-l

vvužiteFné množstvo podzemnej vody 431 ks
hladina podzernnei vody v úrovni 135.90 m nm.

Vn 5-2

vužiteFné množstvo podzemnej vod 8.16 Iĺs
hladina podzemnej vody v úrovni 136.57 m nm

Vrt 5-3

využitefné množstvo podzemnej vody 23,37 lĺs
hladina podzemnej vody v úrovni 133.02 m nm.

Vn 5-4

vužiteFné množsvo podzcmnej vodx 4.90 l/s
hladina podzemnei vody v úrovni 136.16 ni nm

.

Ostatné suroviny, pomocné materiály, látky a energie. ktoré sa v prevádzke použhajú alebo
vyrábajú bez zmeny.
—

C2. Zoznam zdrojov ti cmisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok
zachvtávania emisií

Bez zmeny.
C3. Zoznam miest vypúšt‘ania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisii
Bez zmeny.

C4. Znečist‘ovanie povrchových vůd

Bez zmeny.
C5. Znečist‘ovanie půdy

ti

podzemných vůd

Bez zrneny.

C6. Zdroje

ti

množsh‘á prodnkovaných odpadov

Bez zmenv.

7

ti

spůsob

C7. Zdroje hluku
Bez zrncny

C8. Vibráeie
Bez zmeny
C9. Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste
Bez zrneny

ClO.

Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie
emisií (koncové technológie)

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

alcbo navrhovaných opatrení na
prednostné zhodnocovanie odpadov

Bez zmeny
C 12. Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatreni a technických
zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia
Bez zmeny.
C13.

Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Bez zrneny

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

Cl5.

Opis spůsohu ukončenia činnosti prcvádzky a opatrení na vylúčenie rizík
prípadného zncčisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia I‘udí
pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta
prevádzky do uspokojivého stavu

Bez zrneny.
C16.

Stručné zhrnutie údajov a informáeií uvedených v písmenách a) až m) a odseku 2
písm. a) zákona o IPKZ všeobecne zrozumitel‘ným spósobom na účely ich
zverejnenia

ldentifikáeia žiadateľa:

Bekaert Hlohovec, a.s.
Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
iČo: 36234052
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Zdbvodneniv žiadosti: O zmenu integrovaného povolenia žiadame z dóvoclu:
zosúladenia čerpania podzemných xód z vodných zdrojox S-l. S-2. S-l S--t s legislatívnou
požiadavkou 80 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

-

Názov prcvádzky: Výroba a súvisíace činnosti
Opis prevádzkv a jej základných parametrov:
Miesto Mierová 2317, 920 281-llohovcc
Kategori-zácia činnosti, do ktorej prevádzka spadá podl‘a prilohv Č. 1 zákona o IPKZ:
2Nýroba a spracovanie kovov
2.3. Spracovanie železných kovov:
c) nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším
ako 2 t surovej ocele za hodinu
2.6.
Povrchová úprava kovov alebo plastov
pomocou elektrolytických aleho
chemických
postupov. akje objem používaných vaflí väčší ako 30 ni3

Opis zrnien v prevádzke:
Vrty S-I až 5-4 sú zdroje podzemnej vody využívané pre výrobné účelx v spoločnosti Bekaert
Hlohovec. as. Pri posudzovaní možnosti odberov podzernnej vody sa vvchádzalo z hodnotenia
výsledkov dlhodobého prevádzkového monitoringu režimu podzemnej vody v studniach S-l
až 5-4 počas plncj prevádzky podniku aj vodného zdroja SF-1 (počas plnej prevádzkv podniku
Saneca Pharmaceuticals. as.). výs[cdkov minulých prieskumnch prác a následného
modelového riešenia.
Studne sú lokalizované na SZ okrati mesta Hlohovec. pričom studne 5-3 a 5-4 sa nachádzajú
priamo v inundačnom území a siudne S-l a 5-2 sa nachádzajú za protipovodňovou hrádzou.
Povolenie na odber podzemných vód z vodných zdrojov bob vydané rozhodnutím
Č. 71561967 dňa 28.9.1967. Odhorom vodného hospodárstva a pre vcci poľnohospodárstva
a lesnictva ONV v Tmave.
Z vyhodnotenia vyššie uvedených gcobogickch prác a následných vpočtov vyplynulo, že
z týchto štyroch vodných zdrojov možno odoberaf trvalo zabezpečené využiteFné množstvo
40.8! l.s1 podLemnej vody.
Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR por. č. 287‘2018 zo dňa 16.5.2018 hola
spobočnosti Bekaert Hlohovec. as. schválená záverečná správa s výpoč(om množstiev
podzemnej vody a minimálna úroveň hladiny podzernnej x ody a využiteľné množstvo
podzemnej vody 40.81 l.s‘ čerpaním v kategórii B pre studne S-I, 5-2. S-3 a S-4 na lokalite
Hlohovec nasledovne:
r

Zdroj

5-2
5-3
5-4

Q (1.5-‘)
j3l
8.16
23.37
4,90

Minimálna
dynamická hladina
(m n.m.)
135.90
136,57
135,02
136.16

Súradnice
X

I
I
1
1

I

235
253
252
252

328.04
126.76
967.96
887.88

519 412.61
519400.18
519 517,00
519 536.95

Opis vstupov do prcvádzky:
Suroviny, pomocné materiály a energie:
Celková spotreba vody na technologické účely I 284 777 m3!rok
Vn S-l

využiteFné množstvo podzernnej vody 4.31 1/s
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hladina podzemncj vody v urovni 135.90 m rtm.
Vrt S-2

vvužiteľné množstvo podzernncj vody 8.16 ls
hladina
zemi vody v úrovni 136.57 m nm

Vn S-3

využitelné IULložstvo podzemnei vody 23,37 l/s
hladina podzemnej vody v úrovni 135,02 m nm.

Vrt S-4

využiteľné množstvo podzcrnnej vody 4.90 l/s
hladina podzemnej vody v úrovni 136,16 m nm

Opis zdrojov znečisťovania a d‘alšícb vplyvov prevádzky na životné prostrcdie a zdravic
l‘udí bez zmeny.
—

Zoznam miest vvpúšt‘ania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií
Znečisťovanie povrchových vůd

—

—

bez zmeny.

Zdroje a množstvá produkovaných odpadov
-

bez zmeny.

bez zmetly.

Znečisťovanie půd a podzemných vůd

Zdroje hluku

—

—

bez zmeny.

bez zmeny.

Vibrácie bez zmeny.
-

CiL

Návrh podmienok povolenia

Celková spotreha vody na technologické účely I 284 777 m3Yrok.

Vii
Vrt
Vrt
Vrt

S-l.
8-2.
5-3.
5-4.

C18.

• p

.

1
2
3
4
5
6

využitelné
využitelné
využikFné
využieľrié

množsWo
množstvo
množstvo
množstvo

podzemnej
podzemncj
podzemnej
podzemnej

vody
vody
vody
vody

4.3 l/s
8.16 l/s
23,37 l/s
4.90 l/s

Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, označenie
orgánu cudzieho štátu (d‘alej len “cudzí dotknutý orgán“), ak nová prevádzka
aleho podstatná zmena v činnosti prevádzky má alebo může mat‘ negatívny vplyv
n životné prostredie tohto štátu.

Zoznam účastníkov konania a dotknutých orgánov
Učastníci konania:
BEKAERT Hlohovec. a.s.. Mierová 2317,92028 Hlohovce
Mesto Hlohovec. N1esisk úrad 1iohovec. Mr. Štefánika 1. 92001 Hlohovec
Dotknuté oránv:
Okresný úrad Hlohovec, Jarmočná 3, 920 01 l-llohovec ochrana vád
MZP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľudovíta Štúra I, 81235
Bratislava
SHMU, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
SVP, š.p. OZ Piešfany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
—

-________________________
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D)

Prílohy k žiadosti

Prílohy

1oha
C.

S lnomocnenie na zasuj ovanie revadzkovatela v konam
néznutieúdajovainfoáciiuvedenýchvž
iadosti2
Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR
‚

Prehlásenie
Týmto prehlasujern, že sorn vypracoval žiadosf o iydatie-peiekna / zmenu povole
nia.
Potvrdzujem, že infomiácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivě. správne a kompl
etně.

(1
Podpísaný:
xcta—% Jc_-1
(zóstupca organizácie)

Vypísať meno podpisnjúceho:
Pozícia v organizácii:

Dátum: 02.10.2019

Jng. Blanka Lackovičova

Spec ialiMa ŽP

Splnomocnenie: príloha Č J
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Bskaert Hlohovec, as.
Mierová 2317
920 28 Hlohovec

Čt

3f234052

Č

DPH SI<202017299fl

