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Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

A
1.

Základné informácie

1.1
1.2
1.3

Názov prevádzkovateľa
Právna forma
Druh žiadosti

ZSE Elektrárne, s.r.o.
Spoločnosť s.r.o.
Jestvujúca prevádzka

1.4
1.5

Adresa sídla prevádzkovateľa
Poštová adresa (pokiaľ sa líši
od vyššie uvedenej)
www adresa
Štatutárny zástupca,
funkcia v spoločnosti
IČO
Kód OKEČ (NACE), NOSE-P

SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12

Zmena č. 14

-

http://www.elektraren-malzenice.sk/
Ing. Vladimír Pestún, konateľ spoločnosti
Marian Rusko, konateľ spoločnosti
36 239 593
Kód OKEČ – 40.11
NOSE-P – 101.01
Elektronický výpis z obchodného
Výpis z obchodného registra OS Trnava
Príloha č. 1
Vl. č.12311/T
registra
alebo z inej evidencie
Splnomocnená
kontaktná Ing. Vladimír Pestún
SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice
osoba
Tel: +421 33 3235100
Fax: +421 33 3235403
e-mail: vladimir.pestun@ppc-malzenice.sk
Identifikácia
spracovateľa ARPenviro s.r.o.
Ing. Alena Popovičová, PhD.
predkladanej žiadosti
číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti: 40118/2013
dodatok 1: 5782/2018-1.10
40118/2013
Ing. František Őszi
+421 907 621 388
e-mail: alena popovicova@arpenviro.sk
oszi@envipor.sk

2. Informácie o povoľovanej prevádzke
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Elektráreň s kombinovaným paroplynovým
Malženice
Bez zmeny
SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice
Adresa prevádzky
Bez zmeny
k. ú. Trakovice a k. ú. Malženice
Umiestnenie prevádzky
Bez zmeny
35
Počet zamestnancov
Bez zmeny
Dátum začatia a predpokladaného ukončenia 2010-2040
činnosti prevádzky
Bez zmeny
Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá 1. Energetika
podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
Názov prevádzky
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2.12

1.1
–
Spaľovanie
palív
v prevádzkach
s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo
väčším 50MW
–
Spaľovanie
palív
v prevádzkach
Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra 1.1
s
celkovým
menovitým
tepelným
príkonom
rovným alebo
v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona
väčším 50MW
o IPKZ)
Projektovaná
hodnota
vyššie
uvedeného Tepelný príkon cca 725 MWt
rozhodovacieho parametra
Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba 7500 hod./rok, 2580 GWh/rok
(hod.)
Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 Bez zmeny
a 3 zák. č. 223/2001
Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia Bez zmeny
podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znp
V areáli sa neuvažuje so skládkou odpadov
Trieda skládky odpadov

2.13

Zoznam konaní, o ktoré prevádzkovateľ žiada:

2.7

2.8
2.9
2.10
2.11

3.

Zákon NR SR č. 39/2013 Z. z. o Integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov:
§ 3 ods. 3 písm. b) - v oblasti povrchových vôd a
podzemných vôd konanie o:
- bod 1/1.1 – povolenie na odber povrchových vôd

Ďalšie informácie o prevádzke

Bez zmeny

4.

Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

4.1

Územné rozhodnutie

Číslo rozhodnutia
a dátum jeho vydania

KSÚ-OSP-2007/00340/Pi
29.11.2007 v Trnave

4.2

Stavebné povolenie

Číslo rozhodnutia
a dátum jeho vydania

Bez zmeny
7262-32094/37/2008/Bal,Sta/374860108
13.10.2008
5990-37716/37/2009/Koz/374860108/Z1
25.11.2009
5105-19273/37/2010/Bal/374860108/Z2
22.6. 2010
8393-35678/37/2010/Bal/374860108/Z3
3.12. 2010
911-6578/37/2011/Bal/374860108/Z4
3.3. 2011
1137-8332/37/2012/Bal/374860108/Z5
20.3.2012
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965-5616/37/2013/Bal/374860108/Z6
27.02. 2013
4372-28074/37/2013/Bal/374860108//Z7
11.11.2013
3337-13036/37/2014/Pro/374860108//Z8
15.05.2014
4764-22502/2018/Tit/374860108/Z9
04.07.20188626
45312/2018/Tit,Poj/374860108/Z10
20.12.2018
874-9239/2019/Tit/374860108/Z11, 12.03.2019

4.3
4.4

4.5

4.6
4.7

9398-43891/2019/Tit/374860108/Z13, 27. 11. 2019
-

Kolaudačné rozhodnutie

Číslo rozhodnutia
a dátum jeho vydania
Parcelné čísla a druh Parcelné čísla pre stavbu elektrárne - bez zmeny
stavebného
pozemku,
s uvedením
vlastníckych Parcelné čísla pre plochu zariadenia staveniska: - bez zmeny
alebo iných práv podľa
katastra nehnuteľnosti
Parcelné čísla susedných Bez zmeny
pozemkov
a susedných
stavieb alebo súvisiacich
pozemkov,
s uvedením
subjektov,
ktoré
majú
vlastnícke alebo iné práva
k týmto pozemkom
Členenie stavby na stavebné Bez zmeny
objekty
Členenie
stavby
na Bez zmeny
prevádzkové súbory
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Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

5.
5.1
5.2

5.3
5.4

Názov prevádzky podľa platného integrovaného Elektráreň s kombinovaným paroplynovým cyklom Malženice
PC 1 – Elektráreň PPC Malženice
povolenia
7262-32094/37/2008/Bal,Sta/374860108 13.10.2008 5990Číslo platného integrovaného povolenia
37716/37/2009/Koz/374860108/Z125.11.2009
5105-19273/37/2010/Bal/374860108/Z2 ,22.6. 2010
8393-35678/37/2010/Bal/374860108/Z3 3.12. 2010
911-6578/37/2011/Bal/374860108/Z4, 3.3. 2011
1137-8332/37/2012/Bal/374860108/Z5, 20.3.2012
965-5616/37/2013/Bal/374860108/Z6, 27.02. 2013
4372-28074/37/2013/Bal/374860108//Z7, 11.11.2013
3337-13036/37/2014/Pro/374860108//Z8, 15.05.2014
4764-22502/2018/Tit/374860108/Z9, 04.07.2018
8626-45312/2018/Tit,Poj/374860108/Z10, 20.12.2018
874-9239/2019/Tit/374860108/Z11, 12.03.2019
9398-43891/2019/Tit/374860108/Z13, 27. 11. 2019
x
Hodnotenie vplyvov na životné prostredie Nie
Áno
zmenou zariadenia
Práve prebieha
Príloha č.
Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného O vydanie zmeny č. 14 integrovaného povolenia žiadame
z dôvodu:
povolenia
- skončenia platnosti povolenia na odber povrchových
vôd v mesiaci september 2020.
Predmetom žiadosti o zmenu č. 14 integrovaného povolenia je
konanie:
- v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
konanie (§ 3 ods. 3 písm. b) bod 1/1.1 – povolenie na
odber povrchových vôd.
V rámci tohto konania žiadame o vydanie nového povolenia na
odber povrchových vôd v nezmenenom rozsahu podľa
pôvodného rozhodnutia vydaného Obvodným úradom
životného prostredia Trnava – pracovisko Hlohovec č.
B/2010/00268/ŠVS/AU zo dňa 31.8. 2010, a to z vodného toku
Horný Dudváh v r.km 13,3650 cez PC2 - čerpaciu stanicu
chladiacej vody, situovanej v katastrálnom území obce
Žlkovce.
Parametre navrhovaného odberu povrchových vôd:
- Množstvo odoberaných povrchových vôd: maximálne
130 l.s-1
- Množstvo ročného odberu povrchových vôd:
maximálne 4 099 680 m3.rok-1.
Povolenie na odber povrchových vôd Vás žiadame udeliť na
dobu 10 rokov.

Utajované a dôverné údaje

6.
P. č.
1.

Označenie príslušného
bodu žiadosti
-

Utajovaný/dôverný údaj
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Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný
za utajovaný/dôverný
-

8

B

Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.

Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

Bez zmeny.

2.

Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

Bez zmeny

3.

Opis prevádzky

Bez zmeny.

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

1.

Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

ODBER POVRCHOVÝCH VÔD
a)
Všeobecný opis odberu povrchových vôd
Predmetný odber povrchových vôd je realizovaný na základe rozhodnutia vydaného Obvodným úradom životného
prostredia Trnava – pracovisko Hlohovec č. B/2010/00268/ŠVS/AU zo dňa 31.8. 2010. Voda je odoberaná
prostredníctvo objektu PC 2 – Čerpacia stanica chladiacej vody z vodného toku Horný Dudváh v r. km 13,365, ktorý je
situovaný na parc. č. 971/6, kat. ú. obce Žlkovce. Povrchové voda po úprave slúži na chladenie v technológii elektrárne
s kombinovaným paroplynovým cyklom a následne je vypúšťaná cez výustný objekt späť do vodného toku Horný
Dudváh v r. km 13,3775.
V čerpacej stanici sú umiestnené dve čerpadlá so zodpovedajúcim výkonom cca 130 l.s -1. Jedno je pracovné a druhé
je 100 % rezerva. Voda nateká z toku do čerpacieho bazéna, odkiaľ sa priamo odoberá do čerpadiel cez predradený
filter.
Citovaným rozhodnutím bol povolený odber povrchových vôd nasledovne:
Maximálne množstvo odoberaných povrchových vôd:
130 l.s-1
Množstvo ročného odberu:
4 099 680 m3.rok-1
Súčasťou objektu PC 2 – Čerpacia stanica chladiacej vody je regulačné zariadenie, ktoré tvorí sklopná klapka
a hradidlo. Sklopná klapka hate s príslušenstvom zachytáva plávajúce nečistoty a uzatvára sa vždy, ak nie je elektráreň
v prevádzke. Hradidlo slúži na oddelenie vstupnej komory od toku Dudváhu v prípade potreby servisných prác. Sklopná
klapka hate funguje zároveň ako regulačné zariadenie všeobecne umožňuje odoberať premenlivé odberné množstvá pri
konštantnej hladine v toku alebo konštantné odberné množstvo pri premenlivých vodných stavoch v toku. Regulačné
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zariadenie je osadené tak, že pri úplnom sklopení klapky hate je takto vytvorený hradiaci prvok s hornou hranou na kóte
141,60 m n. m. Týmto bude dodržaná pôvodná kóta hradiaceho prvku predpísaná vo vodoprávnych povoleniach.
Pri poklese hladiny vo vodnom toku pod túto kótu nedochádza k odberu toku Horný Dudváh, ale je potrebné vykonať
tzv. nadlepšovanie prietoku Horného Dudváhu z prívodného kanála VE Madunice cez jestvujúci násoskový objekt v r.
km 5,43 a následne cez „N – kanál“.
b)
Vyhodnotenie odberov povrchových vôd za obdobie rokov 2010 - 2019
Odbery povrchových vôd za jednotlivé obdobia sú uvedené v nasledovnej tabuľke:
Rok odberu povrchových
Odber povrchovej vody (m3.rok-1)
vôd
429 909
2010
2011

1 002 393

2012

566 500

2013

145 867

2014

2 676

2015

01

2016

01

2017

962

2018

517 173

2019

1 618 799

2020

294 255

Spolu

4 578 534

1 - V rokoch 2015 a 2016 odber povrchových vôd nebol realizovaný.

Z uvedených údajov je zrejmé, že za obdobie, pre ktoré bolo pôvodné povolenie na odber povrchových vôd vydané,
nedošlo k prekročeniu povoleného odberu, a preto navrhujeme ponechať odber v rozsahu ako je to uvedené nižšie v tejto
žiadosti. Uvedené odbery sú merané elektronickým vodomerom a údaje sú ohlasované príslušným orgánom.

c)
Údaje o odberoch (podľa údajov zaslaných z SHMÚ)
Profil:
cca v rkm 13,8
Hydrologické číslo:
4-21-10-031
Plocha povodia:
313,022
Dlhodobý ročný prietok:
0,900 m3.s-1
Priemerné denné prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne počas:
30
90
180
270
330
2,011
1,026
0,608
0,372
0,262

355
0,189

364
0,136

Dní v roku
m3.s-1

d)
Navrhované parametre odberu
Pre posúdenie maximálneho množstva odberu povrchových vôd bol smerodajný údaj zo SHMÚ, kde hodnota Q355 =
189 l.s-1. Na základe týchto údajov je teda zrejmé, že realizovaním tohto odberu bude zabezpečený denný prietok vo
vodnom toku Horný Dudváh.
Vychádzajúc z údajov pôvodného povolenia na odber povrchových vôd, údajov poskytnutých zo SHMÚ listom zo dňa
15. 5. 2018, ktorý je súčasťou tejto zmeny IP, ako aj údajov o odberoch vedených samotným prevádzkovateľom
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a vykonávaním technických riešení na zabezpečenie potrebného prietoku v toku Horný Dudváh, navrhujeme vydať
povolenie na odber povrchových vôd nasledovne:
- Maximálne množstvo odoberaných povrchových vôd:
130 l.s-1
- Množstvo ročného odberu:
4 099 680 m3.rok-1.
Povolenie na odber povrchových vôd Vás žiadame udeliť na dobu 10 rokov.

2.

Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

Bez zmeny

3.

Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

Bez zmeny

D

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

1.

Znečisťovanie ovzdušia

Bez zmeny

Odpadové plyny a zariadenia na znižovanie emisií
Bez zmeny

Emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania
EL pre spaľovaciu turbínu
Bez zmeny

2.

Znečisťovanie povrchových vôd

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
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E

Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto
mieste

Bez zmeny

F

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

G

1.

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

Bez zmeny

2.

Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie odpadov

Bez zmeny

H

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

1.

Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií
do životného prostredia

Bez zmeny

2.

Pripravovaný systém 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

1.

Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a
ďalších látok

Bez zmeny

2.

Opatrenia na hospodárne využitie energie

Bez zmeny

3.

Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

Bez zmeny

K

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

L
P. č.

Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K)
všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia
Zhrnutie
O vydanie zmeny č. 14 integrovaného povolenia žiadame z nasledovného dôvodu:
- skončenia platnosti povolenia na odber povrchových vôd v mesiaci september 2020.
Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada konať:
V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd konanie:
- povolenie na odber povrchových vôd (§ 3 ods. 3 písm. b) bod 1/1.1.)
Predmetný odber povrchových vôd je realizovaný na základe rozhodnutia vydaného Obvodným úradom
životného prostredia Trnava – pracovisko Hlohovec č. B/2010/00268/ŠVS/AU zo dňa 31.8. 2010. Voda je
odoberaná prostredníctvo objektu PC 2 – Čerpacia stanica chladiacej vody z vodného toku Horný Dudváh v r.
km 13,3650, ktorý je situovaný na parc. č. 971/6, kat. ú. obce Žlkovce. Povrchové voda po úprave slúži na
chladenie v technológii elektrárne s kombinovaným paroplynovým cyklom a následne je vypúšťaná cez výustný
objekt späť do vodného toku Horný Dudváh v r. km 13,3775.
V čerpacej stanici sú umiestnené dve čerpadlá so zodpovedajúcim výkonom cca 130 l.s-1. Jedno je pracovné a
druhé je 100 % rezerva. Voda nateká z toku do čerpacieho bazéna, odkiaľ sa priamo odoberá do čerpadiel cez
predradený filter.
Súčasťou objektu PC 2 – Čerpacia stanica chladiacej vody je regulačné zariadenie, ktoré tvorí sklopná klapka
a hradidlo. Sklopná klapka hate s príslušenstvom zachytáva plávajúce nečistoty a uzatvára sa vždy, ak nie je
elektráreň v prevádzke. Hradidlo slúži na oddelenie vstupnej komory od toku Dudváhu v prípade potreby
servisných prác. Sklopná klapka hate funguje zároveň ako regulačné zariadenie, ktoré všeobecne umožňuje
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odoberať premenlivé odberné množstvá pri konštantnej hladine v toku alebo konštantné odberné množstvo pri
premenlivých vodných stavoch v toku. Regulačné zariadenie je osadené tak, že pri úplnom sklopení klapky hate
je takto vytvorený hradiaci prvok s hornou hranou na kóte 141,60 m n. m. Týmto bude dodržaná pôvodná kóta
hradiaceho prvku predpísaná vo vodoprávnych povoleniach.
Pri poklese hladiny vo vodnom toku pod túto kótu nedochádza k odberu toku Horný Dudváh, ale je potrebné
vykonať tzv. nadlepšovanie prietoku Horného Dudváhu z prívodného kanála VE Madunice cez jestvujúci
násoskový objekt v r. km 5,43 a následne cez „N – kanál“.
Pre posúdenie maximálneho množstva odberu povrchových vôd bol smerodajný údaj zo SHMÚ, kde hodnota
Q355 = 189 l.s-1. Na základe týchto údajov je teda zrejmé, že realizovaním tohto odberu bude zabezpečený denný
prietok vo vodnom toku Horný Dudváh.
Vychádzajúc z údajov pôvodného povolenia na odber povrchových vôd, údajov poskytnutých zo SHMÚ listom
zo dňa 15. 5. 2018, ktorý je súčasťou tejto zmeny integrovaného povolenia, ako aj údajov o odberoch vedených
samotným prevádzkovateľom a vykonávaním technických riešení na zabezpečenie potrebného prietoku v toku
Horný Dudváh, navrhujeme vydať povolenie na odber povrchových vôd nasledovne:
-

Maximálne množstvo odoberaných povrchových vôd:
Množstvo ročného odberu:

130 l.s-1
4 099 680 m3.rok-1.

Povolenie na odber povrchových vôd Vás žiadame udeliť na dobu 10 rokov.

M

Návrh podmienok povolenia

1.

Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
v prevádzke.

P. č.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Mesiac a rok
dosiahnutia

Opis opatrenia
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky tak, aby proces pracoval
v optimálnych podmienkach.
Prevádzkovateľ je povinný pravidelnou údržbou a včasnými opravami prevádzkovať zariadenie
tak, aby nedochádzalo k jeho znehodnoteniu a nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych,
bezpečnostných a hygienických závad.
Znečisťujúce látky v prevádzke skladovať len na miestach zabezpečených v súlade s právnymi
predpismi na úseku ochrany vôd, vybavených nepriepustnou podlahou so zbernou nádržou.
Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami mimo vyhradené zabezpečené sklady a plochy je zakázané.
Zabezpečiť pravidelné skúšky tesnosti skladovacích nádrží.
Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu a zverejňovať údaje (informácie pre verejnosť)
v rozsahu všeobecne záväzných predpisov životného prostredia a schválených prevádzkových
predpisov.

Trvalo
Trvalo

Trvalo
Trvalo
Trvalo

Od vydania
Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o odberoch povrchových vôd príslušnému správcovi
zmeny č. 14
vodnému toku.
IP
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Určenie emisných limitov

2.

2.1. Znečisťovanie ovzdušia
Bez zmeny

2.2

Znečisťovanie povrchových vôd

Bez zmeny

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

N

P. č.
1
1a
1b

1c

1d

1d

2
2a

3
3a

Zoznam účastníkov konania a dotknutých orgánov
Účastníci konania
ZSE Elektrárne, s.r.o.
SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice
Obecný úrad Žlkovce
Žlkovce č. 158,
920 42 Žlkovce
Obecný úrad Malženice
Malženice č. 294
919 29 Malženice
Obecný úrad Trakovice
Trakovice č. 38
919 33 Trakovice
Slovenský vodohospodárky podnik
OZ Piešťany
Nábrežie I. Krasku 3/834
921 80 Piešťany
Dotknuté orgány
Okresný úrad Hlohovec
OSŽP – štátna vodná správa
Jarmočná 3
920 01 Hlohovec
Povoľujúci orgán
Slovenská inšpekcia životného prostredia Bratislava - Stále pracovisko Nitra,
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7
949 01 Nitra
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O

Prehlásenie

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:

Dátum : _________________

Ing. Vladimír Pestún – konateľ
ZSE Elektrárne, s.r.o.

Podpísaný:

Dátum : _________________

Ing. Marian Greif – konateľ
ZSE Elektrárne, s.r.o.

Pečiatka alebo pečať podniku:
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Prílohy k žiadosti:

P

Príloha č. 1 Elektronický výpis z obchodného registra
Príloha č. 2 Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Trnava – pracovisko Hlohovec č.
B/2010/00268/ŠVS/AU zo dňa 31.8. 2010
Príloha č. 3 List SHMÚ zo dňa 15. 5. 2018, ktorým boli prevádzkovateľovi zaslané hydrologické údaje

1.

Údaje s označením „utajované a dôverné“

P. č.
1.
P. č.
2.
P. č.
3.

2.

Názov a hodnota utajovaných údajov
Nie sú
Názov a hodnota dôverných údajov
Nie sú
Názov a hodnota dôverných údajov
Nie sú

Ďalšie doklady

-

3.

Zoznam použitých skratiek a značiek

P. č.
Použitá skratka a značka
1. SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav
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Prílohy
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Príloha č. 1
Elektronický výpis z obchodného registra
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Príloha č. 2
Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Trnava – pracovisko Hlohovec č.
B/2010/00268/ŠVS/AU zo dňa 31.8. 2010

19 z 20

20

Príloha č. 3
List SHMÚ zo dňa 15. 5. 2018, ktorým boli prevádzkovateľovi zaslané hydrologické
údaje
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