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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
zmení neskorších predpisov Vás žiadame o zmenu integrovaného povolenia
číslo: 397-33523/2017/Jur/370130216 zo dňa 31.10.2017, ktoré bolo menené
rozhodnutím č„ 672-7739/2018/Jur/370130216/Z1 zo dňa 06.03.2018 a 454016925/2019/Gál/370130216/Z2 zo 7.5.2019.
Dôvodom zmeny je rekonštrukcia jestvujúceho skladu horľavých kvapalín približne v polovici jestvujúceho skladu sa zrealizuje priečka, čím sa priestor
predelí na dve samostatné funkčné prevádzky - miešareň adhezíva a sklad
horľavých kvapalín.
A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa :
- obchodné meno: BOGE Elastmetall Slovakia, a.s ..
- právna forma: akciová spoločnosť
- sídlo (adresa): Strojárenská 5, 972 02 Trnava
štatutárny zástupca a jeho funkcia: Ing. Júrqen Heinrich Bôlt - predseda
predstavenstva , Wolfgang Reiser - člen predstavenstva
splnomocnená kontaktná osoba: Ing. Silvia Pontešová (tel.:0905582631,
mail: silvia.pontesova@boge-rubber-plastics.com)
IČO: 36 235 164
B) Typ žiadosti: Zmena vydaného integrovaného povolenia:
Pre prevádzku bolo vydané integrované rozhodnutie, ktorým bolo povolené
vykonávanie činnosti v prevádzke „Nanášanie adhezív BOGE Trnava" číslo:
397-33523/2017/Jur/370130216 zo dňa 31.10.2017 a zmeny IP číslo: 6727739/2018/Jur/370130216/Z1 zo dňa 06.03.2018, 454016925/2019/Gál/370130216/Z2 zo 7.5.2019.
Údaje o spracovateľovi žiadosti: prevádzkovateľ
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zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada:
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,
podľa§ 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ - vyjadrenie k zámeru stavby z
hľadiska ochrany vodných pomerov
podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona - povolenie
na uskutočnenie stavby „Miešareň adhezíva a sklad horľavých kvapalín".
C) Údaje o prevádzke a jej umiestnení:
Nanášanie adhezív BOGE Trnava , VS 370130216
sídlo prevádzky: Strojárenská 5, 917 02 Trnava
povolená činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti - 6.7. Povrchová úprava látok,
predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač,
pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava
rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla
väčšou ako 150 kg za hodinu alebo 200 t za rok (podľa prílohy 1 k zákonu 39/2013 Z.z.)
projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby:
• Hodnota parametra podľa zákona 39/2013 Z.z.: 200 t/rok alebo 150 kg/hod.
• Technicky dosiahnuteľná kapacita spotreby VOC: 386 t/rok alebo 44,7 kg/hod.
• Počet pracovných dní: 360, počet prac. dní v týždni: 7, počet prac. zmien: 3, 8640
hodín
spôsob prevádzkovania: stále nanášanie adhezív na rôzne kovové prípadne plastové
výrobky (silentbloky) pre automobilový priemysel
stručný popis lokality prevádzky: Areál BOGE je situovaný v juhozápadnej časti mesta
Trnava v areáli bývalých TAZ, v blízkosti spoločnosti ZF Sachs Trnava.
Okolie
priemyselného areálu BOGE tvorí výlučne priemyselná zástavba. Lokalita je situovaná
cca 870 m od obytných objektov. Priemyselný areál je napojený miestnymi komunikáciami
na cestu 1/61 a následne na privádzač a diaľnicu D1. Nadmorská výška je okolo 150 m n.m.
parcelné čísla pozemkov prevádzky: č. parciel, na ktorých je situovaná prevádzka
nanášania adhezív BOGE Trnava : 8540/25, 8540/35 v k.ú. Trnava. Celý výrobný objekt je
situovaný na parcelách, ktoré sú uvedené na LV č. 8183. Parcely, na ktorých stojí výrobný
areál sú vo vlastníctve spoločnosti BOGE.
Stručný popis povoľovanej zmeny: Riešený priestor (miešareň adhezíva a sklad horľavých
kvapalín) je v súčasnosti využívaný ako sklad horľavých kvapalín. Účelom stavby je
rekonštrukcia tejto miestnosti rozdelením na dve približne rovnaké miestnosti - m.č. 1.04.a
miešareň adhezíva a m.č. 1.04b sklad horľavých kvapalín. Riešená bude len časť objektu,
ktorej sa týkajú stavebné úpravy. Sklad horľavých kvapalín ostáva v užívaní, mení sa iba
jeho plocha a kapacitné využitie. V súčasnosti je pre miešanie adheziva vyhradená časť
priestoru prevádzky nanášania adhezíva. Priestor miešania adhezíva je nutné uvoľniť pre
rozširovanie kapacít zariadení nanášania adhezíva. Predmetom projektu je pripraviť
riešenie prevádzky miešania adhezíva s minimalizáciou negatívnych vplyvov používaných
prípravkov. Stavba svojou funkciou a charakterom nemá negatívny vplyv na životné
prostredie ani na okolité jestvujúce výrobno-skladové priestory. V úrovni prvého
nadzemného podlažia budú vyhotovené dva nové otvory v obvodovom plášti objektu.
V úrovni druhého nadzemného podlažia budú osadené tri nové vzduchotechnické
jednotky. Zariadenia vzduchotechniky riešia prevádzkové a havarijné vetranie. Na
hraniciach požiarnych úsekov budú umiestnené požiarne klapky. Nová deliaca priečka
hrúbky 200mm bude vymurovaná až po jestvujúcu stropnú konštrukciu. Z existujúceho
hlavného rozvádzača haly sa zrealizuje prípojka NN pre napojenie rozvádzača pre
napojenie riešenej elektroinštalácie priestorov skladu horľavých kvapalín a miešame
adhezíva. Osvetlenie je riešené svietidlami s LED svetelnými zdrojmi určeného pre montáž
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daného prostredia. V objekte je riešený systém EPS ESSER s hlavnou ústredňou na
vrátnici. Pôvodné nastavenia a ovládania tento projekt nemení.
Vplyv na životné prostredie: nedochádza k zmene vplyvu na životné prostredie
Cezhraničný vplyv prevádzky: prevádzka nemá cezhraničný vplyv

Účastníci konania:
1. BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.. Strojárenská 5, 917 02 Trnava
2. 2. Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava, Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71
Trnava
3. Ing. Arch. Milan Škorupa, IPE-CONSUL T, s.r.o., Roľnícka 116, 831 07 Bratislava
4. Ing. Peter Kleiman, ARS-Projekt, s.r.o., Ľudová 9, 917 01 Trnava
5. Ing. Dušan Slováček, IPE-CONSULT, s.r.o., Roľnícka 116, 831 07 Bratislava
6. Ing. Juraj Gali, IPE-CONSULT, s.r.o., Roľnícka 116, 831 07 Bratislava
7. Ing. Leonard Malacký, IPE-CONSULT, s.r.o., Roľnícka 116, 831 07 Bratislava

Dotknuté orgány:
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP Trnava - odbor odpadov, ochrany ovzdušia, ochrany vôd
a ochrany prírody a krajiny, Kollárova 543/8, 917 01 Trnava
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti:
Prevádzkovateľ: BOGE Elastmetall Slovakia, a.s .. Strojárenská 5, 917 02 Trnava
Názov činnosti: Nanášanie adhezív BOGE Trnava
Miesto: Areál BOGE je situovaný v juhozápadnej časti mesta Trnava v areáli bývalých TAZ,
v blízkosti spoločnosti ZF Sachs Trnava. Okolie priemyselného areálu BOGE tvorí výlučne
priemyselná zástavba. Lokalita je situovaná cca 870 m od obytných objektov. Priemyselný areál je
napojený miestnymi komunikáciami na cestu 1/61 a následne na privádzač a diaľnicu D1.
Činnosť spoločnosti BOGE je vývoj, výroba a predaj gumových a gumokovových tlmiacich dielov
a plastových dielov. Sortiment výroby je veľmi široký, zahŕňa cca 800 druhov výrobkov vzájomne
odlišných veľkosťou, hmotnosťou, materiálom kovového, alebo plastového dielca, pogumovaním,
apod.
Dôvodom zmeny integrovaného povolenia číslo: 397-33523/2017/Jur/370130216
zo dňa
31.10.2017, zmeny IP č. : 672-7739/2018/Jur/370130216/Z1 zo dňa 06.03.2018 a 454016925/2019/Gál/370130216/Z2 zo 7.5.2019 je rekonštrukcia jestvujúceho skladu horľavých kvapalín
- približne v polovici jestvujúceho skladu sa zrealizuje priečka, čím sa priestor predelí na dve
samostatné funkčné prevádzky- miešareň adhezíva a sklad horľavých kvapalín.

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