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A Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
1.

Základné informácie

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Názov prevádzkovateľa
Právna forma
Druh žiadosti
Adresa sídla prevádzkovateľa
Poštová adresa (pokiaľ sa líši od
vyššie uvedenej)

1.6
1.7

www adresa
Štatutárny zástupca, funkcia
v spoločnosti

Volkswagen Slovakia, a.s.
Akciová spoločnosť
Jestvujúca prevádzka podľa zákona o IPKZ
J. Jonáša 1, Bratislava 843 02
http://www.volkswagen.sk/sk/
Ing. Boris Michalík, oddelenie Právo/Riadiace zásady

IČO
Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
Výpis z obchodného registra
alebo z inej evidencie
1.11 Splnomocnená kontaktná
osoba

35757442
OKEČ- 341 000

1.12 Identifikácia spracovateľa
predkladanej žiadosti

EKOCONSULT®- enviro, a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +4212-5556 9758, +4212-5556 2250
mobil: +421 904 682 936
fax: +4212-5024 4329
e-mail: zubor@ekoconsult.sk
číslo osvedčenia: 13722/2014, zo dňa 28.02.2014

1.8
1.9
1.10

2.

NOSE-P 105.01

Vložka číslo:
Príloha č. 1
1973/B
Ing. Boris Michalík, oddelenie Právo/ Riadiace zásady
t.č.: 6964 3337, fax: 6964 2320
e-mail: boris.michalik@volkswagen.sk

Informácie o povoľovanej prevádzke

2.1
2.2
2.3
2.4

Názov prevádzky
Adresa prevádzky
Umiestnenie prevádzky
Počet zamestnancov

Čistiareň odpadových vôd
J. Jonáša 1, Bratislava 843 02
Areál V o l k s w a g e n Slovakia, a.s.
Celkovo 8 z toho dvaja na zmenu v dvojzmennej prevádzke

2.5

Dátum začatia
a predpokladaného ukončenia
činnosti prevádzky
Kategória činnosti, do ktorej
prevádzka spadá podľa
prílohy č.1 zákona o IPKZ

10.3.1992
- nepredpokladáme ukončenie prevádzky v dohľadnej dobe

2.6

2.7

2.8

2.9

Hodnota príslušného
rozhodovacieho parametra v
danej kategórii (podľa prílohy
č.1 zákona o IPKZ)
Projektovaná hodnota vyššie
uvedeného rozhodovacieho
parametra
Prevádzkovaná kapacita
a prevádzkovaná doba (hod.)

6.11 Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa
nevzťahujú osobitné predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na
ktoré sa vzťahuje tento zákon.
ČOV VW SK čistí odpadové vody z výrobných a nevýrobných
prevádzok VW SK a priľahlých objektov

–
4914 m3/deň
285 pracovných dní

2.10 Zoznam vykonávaných
činností podľa prílohy č. 1 a 2 zák.
č. 79/2015 Z.z.
5.3.2 Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia
2.11 Kategorizácie zdrojov
znečisťovania ovzdušia podľa
podľa ekvivalentných obyvateľov:
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. b) centrálne čistiarne odpadových vôd priemyselných podnikov: ≥2 000
EO
2.12

Trieda skládky odpadov

–
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3.

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

3.1

3.2

V oblasti ochrany
ovzdušia
V oblasti ochrany
povrchových
a podzemných vôd

-

3.3

V oblasti ochrany
prírody a krajiny

-

3.4

V oblasti odpadov

-

3.5

V oblasti stavebného
zákona

-

3.6.

Štátny dozor

§33 ods.1 písm. f Prehodnotenie a aktualizácia podmienok určených v povolení, ak
bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších
dostupných technikách

3.7.

Iné

Aktualizácia Integrovaného povolenia:
v kapitole I. pís. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu
ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke
v kapitole II. pís. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania
prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného
systému

Ďalšie informácie o prevádzke

4.
4.1

4.2

5.

Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné
prostredie

Nie

X

Áno

Práve
prebieha

-

Príloha č.

Cezhraničné vplyvy

Nie

-

Odkaz na opis
ďalej v žiadosti

X Áno

-

-

Základné informácie o prevádzke

5.1

Územné rozhodnutie Upustenie od územného
rozhodnutia

Číslo rozhodnutia
a dátum jeho vydania

DNV 2012/1727/súhlas/PL zo dňa 8.11.2012

5.2

Stavebné povolenie

Číslo rozhodnutia:
a dátum jeho vydania:
vydal:

Vod. 4152/405-82
5.1.1983
Národný výbor hl. mesta SR BA

Stavebné povolenie na
1.rekonštrukciu

Číslo rozhodnutia:
a dátum jeho vydania:
vydal:

2001/665, 752/15V/Kr-08H
14.5.2001
Okresný úrad Bratislava IV

Stavebné povolenie na
2.rekonštrukciu

Číslo rozhodnutia:
a dátum jeho vydania:
vydal:

ZPS/2010/04320/ZRE-IV-3032
15.7.2010
Obvodný úrad ŽP v Bratislave

Stavebné povolenie na 3.
Rekonštrukciu

Číslo rozhodnutia:
a dátum jeho vydania:
vydal:

OSVS/2013/703/LET/IV-4176
11.6.2012
Obvodný úrad životného prostredia, odbor Štátnej
vodnej správy a ochrany prírody
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5.3

5.4

Kolaudačné rozhodnutie

Číslo rozhodnutia k
ČPOV:
a dátum jeho vydania:
vydal:

Vod.4627/405-1987
18.11.1990
Národný výbor hl. mesta SR BA

Kolaudačné po
1.rekonštrukcii ČOV

Číslo rozhodnutia:
a dátum jeho vydania:
vydal:

2002/649/7K/Kr-084
27.2.2002
Okresný úrad IV, Odbor životného prostredia

Kolaudačné po
2.rekonštrukcii ČOV

Číslo rozhodnutia:
a dátum jeho vydania:
vydal:

ZPS/2012/04084/JAJ/IV-3764
12.6.2012
Obvodný úrad ŽP v Bratislave

Povolenie na dočasné
Číslo rozhodnutia:
užívanie počas skúšobnej a dátum jeho vydania:
prevádzky 3.rek.
vydal:

OU-BA-OSZP3-2014/00031/LET/IV-4487
20.3.2014
Okresný úrad BA, odbor starostlivosti o životné
prostredie

Povolenie na užívanie
stavby

Číslo rozhodnutia:
a dátum jeho vydania:
vydal:

OU-BA-OSZP3-2015/05559/LET/IV-4930
23.3.2015
Okresný úrad BA, odbor starostlivosti o životné
prostredie

Rozhodnutie na
vypúšťanie odpadových
vôd z ČOV VW SK

Číslo rozhodnutia:
a dátum jeho vydania:
vydal:

OU-BA-OSZP3-2015/05559/LET/IV-4929
23.3.2015
Okresný úrad BA, odbor starostlivosti o životné
prostredie

Integrované povolenie

Číslo rozhodnutia:
a dátum jeho vydania:
vydal:

8614-19036/37/2015/Heg/370010614
29.6.2015
SIŽP IŽP Bratislava

Rozhodnutie na užívanie
objektov vodnej stavby

Číslo rozhodnutia:
a dátum jeho vydania:
vydal:

OU-BA-OSZP3/2020/020481/UHM/IV-6725
30.1.2020
OU BA, odbor starostlivosti o životné prostredie

Druh, účel a miesto
stavby

Druh stavby: Intenzifikácia a modernizácia ČOV Volkswagen Slovakia, a.s.
Účel stavby: rozšírenie kalových polí, Čistiareň odpadových vôd podniku VW
SK, a.s.
Miesto stavby: J.Jonáša 1, 843 01 Bratislava, katastrálne územie Bratislava,
okres Bratislava, VÚC Bratislavský

5.5

Predpokladaný termín
dokončenia stavby (pri
dočasnej stavbe dobu jej
trvania)

stavba ukončená kolaudačným rozhodnutím z OU-BAOSZP3/2020/020481/UHM/IV-6725
30.1.2020

5.6

Parcelné čísla a druhy
(kultúry) stavebného
pozemku, s uvedením
vlastníckych alebo iných
práv podľa katastra
nehnuteľnosti

parcely: 2785/1, k.ú. Devínska Nová Ves
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5.7

Členenie stavby na
stavebné objekty
Rekonštrukcia
a rozšírenie ČOV VW SK
a.s., 1999

SO 01 Zmiešavacia nádrž č.2
SO 02 Nový prítok
SO 03 Dúchareň
SO 04 Nádrže 4. linky biologického čistenia
SO 05 Odtoková kanalizácia
SO 06 Výkopové práce
SO 07 Prezentačná miestnosť
SO 08 Rekonštrukčné práce
SO 09 Drobné objekty
SO 10 Terénne a sadové úpravy

Rozšírenie výrobných
kapacít Volkswagen
Slovakia, a.s. - objekt
ČOV VW SK, 2009

Intenzifikácia
a modernizácia ČOV VW
SK, a.s., 2012

Modernizácia ČOV VW
SK, a.s., 2017

6.

SO 01 – Rekonštrukcia a rozšírenie objektov mechanického predčistenia
SO 02- Zmiešavacia a vyrovnávacia nádrž splaškových a priemyselných
odpadových vôd
SO 03- Rekonštrukcia nádrží biologického čistenia
SO 04- Dosadzovacie nádrže
SO 05- Zmiešavacia a vyrovnávacia nádrž priemyselných odpadových vôd
SO 06- Drobné objekty a rekonštrukčné práce
SO 07- Rekonštrukcia objektov chemického a kalového hospodárstva
SO 08- Prepojovacie potrubia a výkopy káblových trás
SO 09- Spevnené plochy, terénne a sadové úpravy

SO 101 Vyrovnávacia a zmiešavacia nádrž č.3
SO 102 Nový odlučovač kalu a oleja
SO 103 Úprava existujúceho odlučovača kalu a oleja a vstupnej ČS
priemyselných vôd
SO 104 Úprava budovy kalového hospodárstva
SO 105 Rekonštrukcia vstupnej brány
SO 106 Prepojovacie potrubia
SO 107 Terénne a sadové úpravy
SO 108 Rekonštrukcia existujúceho kalového poľa
SO 109 Nové kalové pole
SO 111 Vonkajšie osvetlenie – rozšírenie
SO 113 Rekonštrukcia kotolne
SO 201 Stáčacie miesto síranu železitého
SO 202 Stavebné úpravy nátokových žľabov
SO 203 Regeneračná nádrž kalu
SO 204 Prístavba budovy kalového hospodárstva
SO 205 Vonkajšie prepojovacie potrubia
SO 206 Terénne a sadové úpravy
SO 207 Zmiešavacia a vyrovnávacia nádrž splaškových a priemyselných vôd
č.2
SO 208 Spevnené plochy
SO 209 Vonkajšie osvetlenie

Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6.1 Názov prevádzky
podľa platného
integrovaného
povolenia

Čistiareň odpadových vôd

6.2 Číslo platného
integrovaného
povolenia

8614-19036/37/2015/Heg/370010614 z 07.09.2015
4264-17363/37/2017/Heg/370010614 /Z1-SP z 13.06.2017
8585-3420/37/2018/Heg/370010614/Z2-SP z 20.02.2018
4823-19620/37/2018/Heg/370010614/SkP-Z1,Z2 z 20.07.2018
7046-34365/37/2018/Heg/370010614/Z3 z 09.11.2018
5551-23367/37/2019/Heg/370010614/Z4 z 23.07.2019
5977-23370/37/2019/Heg/370010614/KR-Z1,Z2 z 23.07.2019
Nie
Áno
X
-

6.3

6.4

Hodnotenie vplyvov na
životné prostredie
zmenou zariadenia
Zdôvodnenie žiadosti o
zmenu integrovaného

Práve prebieha

-

Príloha č.

-

1. Prevádzkovateľ žiada o zmenu integrovaného povolenia podľa §33 ods.1
písm. f) zákona 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
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povolenia

7.

P. č.

životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov „Prehodnotenie a aktualizácia podmienok určených v
povolení, ak bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o
najlepších dostupných technikách“ na základe správy z environmentálnej
kontroly č. 55/2018, ktorá konštatuje „súlad s Rozhodnutím komisie
2016/902/EÚ v častiach BAT 1 až 3, BAT 5, BAT 7 až 11, BAT 13-14 a BAT 21
až 23. Prevádzkovateľ je povinný požiadať o vydanie zmeny integrovaného
povolenia na zosúladenie monitorovania jednotlivých parametrov znečisťovania
vôd resp. frekvencie ich monitorovania (BAT 12 a BAT 4 Rozhodnutia Komisie
2016/902/EÚ).“.
2. Prevádzka žiada o aktualizáciu Integrovaného povolenia:
- v kapitole I. písmene B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu
ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke z dôvodu uskutočnenia stavby SO 109 Nové
kalové pole, ktoré je súčasťou stavby Intenzifikácia a modernizácia ČOV
Volkswagen Slovakia, a.s.
- v kapitole II. písmene I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania
prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému
bod 7. Podávanie správ z dôvodu zmien v legislatíve.

Utajované a dôverné údaje
Označenie príslušného bodu
žiadosti

Utajovaný/dôverný údaj

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

-

B

Údaje o prevádzke a jej umiestnení
1.

Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby
a služieb

P. č. Opis prevádzky

Prevádzka na základe kolaudačného konania č. OU-BA-OSZP3/2020/020481/UHM/IV-6725 z
30.1.2020, bude prevádzkovať v rámci ČOV Volkswagen Slovakia aj stavebný objekt SO 109.
Pre SO 109 Nové kalové pole vydal Obvodný úrad životného prostredia Bratislva, Karloveská 2, 842 33
Bratislava 4. stavebné povolenie č. OSVS/2013/703/LET/IV-4176 z 11.06.2013. Stavbný objekt bol
Rohodnutím Okresného úradu Bratislva, OU-BA-OSZP3/2020/02048/UHM/IV-6725 z 30.1.2020 povolený
na užívanie vodnej stavby.

Opis SO 109 Nové kalové pole
Nové kalové pole je vybudované v blízkosti existujúceho rekonštruovaného kalového poľa v areáli ČOV
Volkswagen Slovakia, a.s.. Základné rozmery kalového poľa sú 29,8 x 15,5m. Súčasťou stavby je aj
drenážne a odvodňovacie potrubie.
Objekt SO 109 Nové kalové pole pozostáva z nasledovných funkčných častí:
1.

Nápustné kalové potrubie (od bodu napojenia na kalové potrubie pri existujúcom kalovom poli)
vrátane nadzemných častí nápustných potrubí.
Potrubie je z materiálu HDPE: - DN 150 - 31,5 m
- DN 100 - 24,0 m
Odvodňovacia/uzáverová šachta AŠ4 na odvodnenie
odvodňovacieho potrubia.
Odvodňovacie potrubie je z materiálu HDPE: - DN 150 - 2,0 m
2.

nápustného

potrubia,

vrátane

3. Odvedenie drenážnej vody z kalových polí-kanalizačná vetva 109
Parametre kanalizačnej vetvy 109:
dÍžka potrubia - 139,63 m
profil potrubia - DN 250
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materiál potrubia - PVC, SN 8
počet šácht - 6
parametre šácht - betón, DN 1000
4. Kalové pole
Parametre kalového poľa:
rozmery 1 segmentu kalového poľa (celkovo 2 ks) - 24 X 6 m
rozmery 1 kalového poľa - 29,8 X 15,5 m
celkové rozmery kalového poľa (vrátane spevnenej manipulačnej plochy pred kalovým poľom) - 36,2 X
15,5 m
max. napúšťacia hÍbka - 0,4 - 0,45 m
navrhovaný objem - 1 segment - 60 m3
navrhovaný objem - 1 kalové pole - 120 m3
uvažovaný počet naplnení kalového poľa - 5-6 x za rok
celková dÍžka drenážnych potrubí - 2 x 22,5 = 45 m
celková dÍžka vetracích /preplachovacích / odvodňovacích potrubí - 7,7 m + 13,8 m = 21,53 m
Potrubie medzi šachtami Š108.2 a Š109.4 bolo vybudované za účelom gravitačného odvedenia
drenážnych vôd zo starých kalových polí pred ČOV.
Parametre kanalizačnej vetvy:
dÍžka potrubia - 7,28 m
profil potrubia - DN 250
dÍžka potrubia - 20,03 m
profil potrubia - DN 160
materiál potrubia - PVC, SN 8
počet šácht - 1
parametre šácht - betón, DN 1000
5.

Ostatné technológie a opisy sú bez zmeny.

C

Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v
prevádzke používajú alebo vyrábajú – 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

2.

Znečisťovanie povrchových vôd

2.1.

Recipienty odpadových vôd – bez zmeny

2.2

Produkované odpadové vody - bez zmeny

2.3

Odpadové vody preberané od iných pôvodcov – bez zmeny

2.4

Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd - bez zmeny

2.5

Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém – bez zmeny

2.6

Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej
kanalizácie – bez zmeny

3.

Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd – bez zmeny

4.

Nakladanie s odpadmi – bez zmeny
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5.

Zdroje hluku – bez zmeny

6.

Vibrácie – bez zmeny

E

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

F

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

G

Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke,
najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie
haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov – bez zmeny

H

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

I

Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
Porovnanie prevádzky ČOV Volkswagen Slovakia so závermi o najlepších dostupných technikách
BAT Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2016/902/EÚ z 30. mája 2016, ktorým sa v súlade so
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných
technikách (BAT) pre systémy bežného čistenia odpadových vôd/odpadových plynov a nakladania
s nimi v sektore chemického priemyslu bolo predložené pri environmentálnej kontrolu podľa § 34
ods. 1 zákona o IPKZ vo väzbe na § 33 ods. 1 písm. f) a ods. 2 zákona o IPKZ z dôvodu
uverejnenia rozhodnutia o záveroch o najlepších dostupných technikách dňa 23.10. 2018
elektronicky.
.

J

Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä
opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na
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
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L

Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách
A)
až H) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

P.
Zhrnutie
č.
Žiadateľ
1.

Volkswagen Slovakia, a.s., J. Jonáša 1, Bratislava 843 02, IČO: 35757442

2.

Prevádzka:
Čistiareň odpadových vôd
Zoznam povolení o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada:
V oblasti štátneho dozoru: §33 ods.1 písm. f Prehodnotenie a aktualizácia podmienok určených v
povolení, ak bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných
technikách
Zdôvodnenie žiadosti:

3.

1.

Prevádzkovateľ žiada o konania podľa §33 ods.1 písm. f) zákona 39/2013 Z.z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov „Prehodnotenie a aktualizácia podmienok určených v povolení, ak bol
uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách“ na
základe správy z environmentálnej kontroly č. 55/2018, ktorá konštatuje „súlad s Rozhodnutím
komisie 2016/902/EÚ v častiach BAT 1 až 3, BAT 5, BAT 7 až 11, BAT 13-14 a BAT 21 až 23.
Prevádzkovateľ je povinný požiadať o vydanie zmeny integrovaného povolenia na zosúladenie
monitorovania jednotlivých parametrov znečisťovania vôd resp. frekvencie ich monitorovania (BAT 12
a BAT 4 Rozhodnutia Komisie 2016/902/EÚ).“.

2.

Prevádzka žiada o aktualizáciu Integrovaného povolenia:
- v kapitole I. písmene B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a
pôdy v prevádzke z dôvodu uskutočnenia stavby SO 109 Nové kalové pole, ktoré je súčasťou stavby
Intenzifikácia a modernizácia ČOV Volkswagen Slovakia, a.s.

- v kapitole II. písmene I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré
treba evidovať a poskytovať do informačného systému bod 7. Podávanie správ z dôvodu zmien v
legislatíve.
Opis zmien v prevádzke:

4.

5.

Pre SO 109 Nové kalové pole vydal Obvodný úrad životného prostredia Bratislva, Karloveská 2, 842 33
Bratislava 4. stavebné povolenie č. OSVS/2013/703/LET/IV-4176 z 11.06.2013. Stavbný objekt bol
Rohodnutím Okresného úradu Bratislva, OU-BA-OSZP3/2020/02048/UHM/IV-6725 z 30.1.2020 povolený
na užívanie vodnej stavby.
Opis SO 109 Nové kalové pole
Nové kalové pole je vybudované v blízkosti existujúceho rekonštruovaného kalového poľa v areáli ČOV
VW Slovakia, a.s.. Základné rozmery kalového poľa sú 29,8 x 15,5m. Súčasťou stavby je aj drenážne a
odvodňovacie potrubie.
Vyhodnotenie BAT:
V zmysle BAT 4 je požiadavka sledovania kovov v odpadových vodách (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, a relevantné
kovy) s minimálnou frekvenciou 1xmesačne.
Prevádzkovateľ vykonáva monitorovanie emisií kovov (Cr, Ni, Pb, Zn a navyše Fe, Al) v odpadovej vode
z ČOV VW SK 2x mesačne, teda spĺňa požiadavku stanovenej minimálnej frekvencie.
Hodnoty BAT-AEL sa pre stanovenie Cu, uplatňujú, ak emisie prekročia 5,0 kg/rok, Z výsledkov analýz za
rok 2019 je zrejmé, že nameraná emisia za rok 2019 2,9 kg/rok neprekračuje stanovenú podmienku.
V zmysle BAT 4 bude napriek tomu stanovenie Cu zaradené do analýz odpadových vôd
akreditovaného laboratória v periodicite 1x mesačne.
Rovnako je v zmysle BAT 4 požiadavka na mesačné sledovania CHSK, príp. TOC, NL, N anorg a N celk,
Pcelk a AOX. Periodicita sledovanie je zabezpečená 2xmesačne,čo vyhovuje požiadavke BAT 4.
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Pre toxicitu boli vykonané analýzy ekotoxikologických ukazovateľov (Lemna minor, Scenedesmus
(Desmodesmus) subspicatus, Daphnia magna, Poecilia reticulata) v zmysle stanovených EN a ISO
noriem. Výsledky analýz boli akreditovaným laboratóriom vyhodnotené ako N/A, t.j. nie je možné stanoviť
hodnotu inhibície 50%, vzhľadom k tomu, že vzorka nie je dostatočne toxická pre dané riedenie. Na
základe uvedených výsledkov a hodnotenia rizika po počiatočnej charakterizácii je zrejmý minimálny
ekotoxikologický vplyv vyčistených odpadových vôd na recipient. Vzhľadom k tomu, že výsledky
stanovenia ekotoxikologických ukazovateľov boli pod medzou stanovenia, nie je opodstatnený dôvod pre
návrh frekvencie monitorovania.
V zmysle BAT 12 je požiadavka na sledovanie hodnoty BAT-AEL (ročný priemer) pre priame emisie
CHSK, NL, N celk, P celk, AOX, kovy (Cr, Cu, Ni, Zn) do vodného recipientu. Hodnoty pre priame emisie
sú pri štandardných podmienkach nasledovné pri prekročení uvedených ročných emisií:
CHSK 100 mg/l, ak emisie prekročia 10 t/rok
NL
35 mg/l, ak emisie prekročia 3,5 t/rok
N celk
25 mg/l, ak emisie prekročia 2,5 t/rok
P celk
3 mg/l, ak emisie prekročia 300 kg/rok
AOX
1 mg/l, ak emisie prekročia 100 kg/rok
Cr
25 µg/l, ak emisie prekročia 2,5 kg/rok
Cu
50 µg/l, ak emisie prekročia 5 kg/rok
Ni
50 µg/l, ak emisie prekročia 5 kg/rok
Zn
300 µg/l, ak emisie prekročia 30 kg/rok
Na základe predložených výsledkov za roky 2016 - 2018 neboli prekročené ročné emisie pri
ukazovateľoch AOX, Cr, Cu. U ostatných parametrov (CHSK, NL, N celk, P celk, Ni a Zn ) boli ročné
emisie do vodného toku prekročené, z toho dôvodu je potrebné u týchto ukazovateľov zabezpečiť
požiadavku sledovania ročného priemeru BAT-AEL počas štandardnej prevádzky.

M

Návrh podmienok povolenia

1.

Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
v prevádzke – bez zmeny

2.

Určenie emisných limitov

2.1 Zložka životného
Zdroj emisií
p. č. prostredia
ovzdušie

Miesto vypúšťania

-

-

Znečisťujúca
látka alebo
ukazovateľ
-

Navrhovaná
hodnota

Mesiac a rok
dosiahnutia

-

-

2.2.
Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu.
P.
č.
Emisie vypúšťané z ČOV sú fugitívnymi emisiami, na ktoré sa emisné limity nevzťahujú a neuplatňuje sa
ani povinnosť ich preukazovania.

2.2
Zložka životného
Zdroj emisií
P. prostredia
č.
voda

Miesto
Znečisťujúca látka
vypúšťania alebo ukazovateľ

-

-

Navrhovaná hodnota
-

Mesiac a rok
dosiahnutia
-

2.4.
Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu.
P.
č.
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Limitné hodnoty sú určené vodoprávnym povolením.
Ukazovatele je potrebné doplniť o ukazovateľ Cu, v minimálnej perióde sledovania podľa BAT 4 – 1x
mesačne. Koncentračná a bilančná hodnota pre ukazovateľ nie je v záveroch BAT stanovená, okrem ročnej
priemernej hodnoty.

V zmysle BAT 12 je povolenie potrebné rozšíriť o sledovanie nového parametra BAT-AEL počas štandardnej
prevádzky pre nasledovné ukazovatele:
CHSK
NL
N celk
P celk
Ni
Zn

100 mg/l, ak emisie prekročia 10 t/rok
35 mg/l, ak emisie prekročia 3,5 t/rok
25 mg/l, ak emisie prekročia 2,5 t/rok
3 mg/l, ak emisie prekročia 300 kg/rok
50 µg/l, ak emisie prekročia 5 kg/rok
300 µg/l, ak emisie prekročia 30 kg/rok

Priame emisie z odpadových vôd:
Ukazovateľ Koncentračné hodnoty Bilančné hodnoty
(mg/I)
(t/rok)

Ročný priemer BAT-AEL**
(mg/l)

počas

počas 10

štandardnej

týždňov

prevádzky
6-9

generálneho
6-9

-

-

CHSK Cr

150

300

210,07

100 mg/l pri prekročení 10trok

BSK 5

20

30

28,01

-

NL 105°C

20

30

28,01

35 mg/l pri prekročení 3,5 t/rok

pH

28,01

25 mg/l pri prekročení 2,5 t/rok

N-NH 4

5/10(Z1)/-(Z2)

10/15(Z1) /-(Z2)
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-

P celk

1

2

1,40

3 mg/l pri prekročení 300 kg/rok

Fe

1,5

2

2,10

-

Cr celk

0,06

0,2

0,08

-

Ni

0,1

0,2

0,14

50 µg/l pri prekročení 5kg/rok

Pb

0,03

0,1

0,04

-

Zn

0,3

0,7

0,42

300 µg/l pri prekročení 30kg/rok

Al

0,2

1

0,28

-

Cu

-

-

-

-*

NEL

0,2

0,5

0,28

-

AOX

0,25

0,5

0,35

-*

N Celk

20/30(Z1)/-(Z2) 20/30(Z1)/-(Z2)

*

Z1 - hodnoty platia v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než
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12°C. Teplota odpadovej vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 12 °C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas
dňa minimálne v 4-hodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 12 °C.
Z2 - ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa
nižšia než 9 °C. Teplota vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 9 °C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas
dňa minimálne v 4-hodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 9 °C.
*dlhodobé výsledky emisií sú pod hranicou podmienky pre uplatnenie BAT-AEL (ročný priemer)
**BAT-AEL sú vyhodnocované z výsledkov koncentračných hodnôt počas štandardnej prevádzky (v zmysle oddielu 4
BAT na ČOV sa netýkajú výsledkov počas generálneho čistenia a počas skúšobnej prevádzky prevádzky ČOV)

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

3.
P. č.

Mesiac a rok
realizácie

Opis opatrenia
Žiadne nové opatrenia

4.

Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

P. č.

Opis opatrenia

1.

Mesiac a rok
realizácie

Žiadne nové opatrenia

5.

Podmienky hospodárenia s energiami

P. č.

Opis podmienky

Mesiac a rok
realizácie

Žiadne nové opatrenia

6.

Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

P. č.

Opis opatrenia

1.

Mesiac a rok
realizácie

Žiadne nové patrenia

7.

Opatrenia na
znečisťovania

P. č.

Opis opatrenia

minimalizáciu

diaľkového

znečisťovania

a cezhraničného

vplyvu

Mesiac a rok
realizácie

netýka sa

8.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

P. č.

Opis opatrenia

1.

9.

P.
č.

Mesiac a rok
dosiahnutia

Žiadne nové opatrenia

Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať
a poskytovať do informačného systému

Opis monitorovania a evidencie údajov
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V oblasti vôd:
Prevádzka bude monitorovať množstvo Cu min. 1x mesačne.
V povolení budú doplnené o povinnosť sledovať nový parameter BAT-AEL pre nasledovné ukazovatele:
CHSK
NL
N celk
P celk
Ni
Zn

1.

100 mg/l, ak emisie prekročia 10 t/rok
35 mg/l, ak emisie prekročia 3,5 t/rok
25 mg/l, ak emisie prekročia 2,5 t/rok
3 mg/l, ak emisie prekročia 300 kg/rok
50 µg/l, ak emisie prekročia 5 kg/rok
300 µg/l, ak emisie prekročia 30 kg/rok

V časti II. Podmienky povolenia písm. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje,
ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému
Tabuľka z bodu 2.2.4 – vzhľadom k stavebným úpravám a rozšíreniu haly H4b bol monitorovací vrt
v lokalite – Areál VW GW 22 zastavaný, čím došlo k jeho zrušeniu. Preto žiadame o jeho vyradenie zo
zoznamu vrtov s povinnosťou zabezpečiť monitorovanie podzemných vôd.
Podávanie správa a prevádzková evidencia:

2.

10.
P. č.

Náplň správy

Frekvencia
podávania
správy

Dátum
správy

Národný register znečistenia

1 x rok

28.2. nasled. rok

dodania

Príjemca
správy
SHMÚ

Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke
Opis požiadavky alebo opatrenia
-netýka sa

N

P. č.
1.
2.

P. č.
1.

Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi,
prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová
prevádzka môže mať cezhraničný vplyv
Zoznam účastníkov konania
Magistrát hl. mesta Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Volkswagen Slovakia, a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava

Zoznam dotknutých orgánov
OU Bratislava, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava
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P

Prílohy k žiadosti:
1.

P. č.
P. č.

2.
P.č.

1

Údaje s označením „utajované a dôverné“
Názov a hodnota utajovaných údajov
Názov a hodnota dôverných údajov

Ďalšie doklady
Zoznam všetkých príloh k žiadosti
Príloha č.
Rozhodnutie na trvalé užívanie - OU BA, Odbor starostlivosti o ŽP Tomášikova 46, 832 05
1
Bratislava 3 zo dňa 30.01.2020

2

Situácia– Nové kalové pole

3.

Zoznam použitých skratiek a značiek

P. č.
1.

Použitá skratka a značka
BAT – najlepšia dostupná technika (Best Available Technique)

2.

FCH ČOV – Fyzikálno-chemická čistiareň odpadových vôd

3.

IPKZ – integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

4.

KBÚ – karta bezpečnostných údajov

5.

MB ČOV – Mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd

6.
7.

2

OÚŽP – Okresný úrad životného prostredia
SIŽP – Slovenská inšpekcia životného prostredia

17

