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A

Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
1.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Základné informácie
Názov prevádzkovateľa
Právna forma
Druh žiadosti
Adresa sídla prevádzkovateľa
Poštová adresa (pokiaľ sa líši
od vyššie uvedenej)
www adresa
Štatutárny zástupca,
funkcia v spoločnosti
IČO
Kód OKEČ (NACE), NOSE-P

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12

ZSE Elektrárne, s.r.o.
Spoločnosť s.r.o.
Jestvujúca prevádzka
Zmena č. 16
SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice
-

http://www.elektraren-malzenice.sk/
Ing. Vladimír Pestún, konateľ spoločnosti
Ing. Marian Greif, konateľ spoločnosti
36 239 593
Kód OKEČ – 40.11
NOSE-P – 101.01
Výpis z obchodného registra OS Trnava
Príloha č. 1
https://www.orsr.sk/search_subjekt.asp
alebo z inej evidencie
Vl. č.12311/T
Splnomocnená
kontaktná Ing. Marian Greif
osoba
SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice
Tel: +421 917 287 657
e-mail: Marian.Greif@ppc-malzenice.sk
Identifikácia
spracovateľa ARPenviro s.r.o.
predkladanej žiadosti
Ing. Alena Popovičová, PhD.
číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti: 40118/2013
dodatok 1: 5782/2018-1.10
40118/2013
Ing. Adriana Toková
+421 940 814 829
e-mail: alena popovicova@arpenviro.sk
adriana.tokova@arpenviro.sk

2. Informácie o povoľovanej prevádzke
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Názov prevádzky

Elektráreň s kombinovaným paroplynovým
Malženice
Bez zmeny
Adresa prevádzky
SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice
Bez zmeny
Umiestnenie prevádzky
k. ú. Trakovice a k. ú. Malženice
Bez zmeny
Počet zamestnancov
35
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
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2.7

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

1.1
–
Spaľovanie
palív
v prevádzkach
s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo
väčším 50MW
Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra 1.1
–
Spaľovanie
palív
v prevádzkach
v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ) s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo
väčším 50MW
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
Trieda skládky odpadov
V areáli sa neuvažuje so skládkou odpadov
Zoznam konaní, o ktoré prevádzkovateľ žiada:
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. a) - v oblasti ochrany ovzdušia konanie o:
- bod 2 - súhlas na inštaláciu automatizovaných
meracích systémov emisií a automatizovaných
meracích systémov kvality ovzdušia a na ich
zmeny; ak si schvaľovaná inštalácia meracích
systémov a ich zmeny nevyžadujú kolaudáciu
podľa osobitného predpisu, je súčasťou
integrovaného povoľovania aj súhlas na
prevádzku meracích systémov a ich zmien –
uvedenie automatizovaného meracieho systému
(AMS/CEMS) do trvalého užívania,
-

3.

bod 4 – súhlas na vydanie a zmeny súboru
technicko-prevádzkových
parametrov
a technicko-organizačných opatrení – s touto
žiadosťou žiadame aj o schválenie zmeny
STPPaTOO.

Ďalšie informácie o prevádzke

Bez zmeny

4.
4.1

Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky
Územné rozhodnutie

Číslo rozhodnutia
a dátum jeho vydania

KSÚ-OSP-2007/00340/Pi
29.11.2007 v Trnave
Bez zmeny
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4.2

Stavebné povolenie

Číslo rozhodnutia
a dátum jeho vydania

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
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
9398-43891/2019/Tit/374860108/Z13,
27. 11. 2019
477-3523/2020/Tit/374860108/Z12,
05.02.2020
4936-9801/2020/Tit/374860108/Z14,
11.05.2020

4.3

Kolaudačné rozhodnutie

Číslo rozhodnutia
a dátum jeho vydania
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1254-22844/2021/Tit/374860108/Z15,
30.06.2021
-
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4.4

4.5

4.6
4.7

5.

Parcelné čísla a druh stavebného
pozemku,
s uvedením
vlastníckych alebo iných práv
podľa katastra nehnuteľnosti
Parcelné
čísla
susedných
pozemkov a susedných stavieb
alebo súvisiacich pozemkov,
s uvedením subjektov, ktoré majú
vlastnícke alebo iné práva
k týmto pozemkom
Členenie stavby na stavebné
objekty
Členenie stavby na prevádzkové
súbory

Parcelné čísla pre stavbu elektrárne - bez zmeny
Parcelné čísla pre plochu zariadenia staveniska: - bez zmeny
Bez zmeny

Bez zmeny
Bez zmeny

Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

5.1

Názov
prevádzky
podľa
integrovaného povolenia

5.2

Číslo platného integrovaného povolenia

5.3

platného Elektráreň s kombinovaným paroplynovým cyklom Malženice
PC 1 – Elektráreň PPC Malženice

7262-32094/37/2008/Bal,Sta/374860108 13.10.2008 599037716/37/2009/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
477-3523/2020/Tit/374860108/Z12, 05.02.2020
9398-43891/2019/Tit/374860108/Z13, 27. 11. 2019
4936-9801/2020/Tit/374860108/Z14, 11.05.2020
1254-22844/2021/Tit/374860108/Z15,30.06.2021
Hodnotenie vplyvov na životné prostredie Nie
x
Áno
zmenou zariadenia
Práve prebieha
Príloha č.
-
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5.4

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného O vydanie zmeny č. 16 integrovaného povolenia žiadame
z nasledovného dôvodu :
povolenia
- uvedenie AMS/CEMS do trvalej prevádzky,
Predmetom žiadosti o zmenu č. 16 integrovaného povolenia je
nasledovné konanie:
Podľa zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o Integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
V oblasti ochrany ovzdušia:
- bod 2 - súhlas na inštaláciu automatizovaných
meracích systémov emisií a automatizovaných
meracích systémov kvality ovzdušia a na ich zmeny;
ak si schvaľovaná inštalácia meracích systémov a ich
zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného
predpisu, je súčasťou integrovaného povoľovania aj
súhlas na prevádzku meracích systémov a ich zmien
– uvedenie automatizovaného meracieho systému
(AMS/CEMS) do trvalého užívania,
-

6.

bod 4 – súhlas na vydanie a zmeny súboru technickoprevádzkových
parametrov
a technickoorganizačných opatrení – s touto žiadosťou žiadame
aj o schválenie zmeny STPPaTOO.

Utajované a dôverné údaje
P. č.
1.

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

1.1 Prevádzka
Bez zmeny

1.2 AMS / CEMs
Analyzátory inštalované v rámci CEMs - bez zmeny
Predmetom žiadosti o zmenu č. 16 integrovaného povolenia je:
uvedenie AMS/CEMS do trvalej prevádzky po vykonaných zmenách v SW:
Zmeny na AMS/CEMS boli vykonané v dôsledku nových emisných požiadaviek uplatňovaných na plynové turbíny, pre
ktoré sa uplatňujú nové kritériá dodržiavania stanovených emisných limitov podľa Záverov o BAT č. 2017/1442
nasledovne:
denný priemer: priemer za obdobie 24 hodín na základe platných priemerov získaných pomocou
kontinuálneho merania,
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-

ročný priemer: priemer za obdobie jedného roka na základe platných hodinových priemerov získaných
pomocou kontinuálneho merania

bez obmedzenia výkonu turbíny. Okamžité koncentrácie CO a NOx nie sú porovnané s emisným limitov (v zmysle
národnej legislatívy).
Na odstávky a nábeh turbíny sa uplatňujú ustanovenia rozhodnutia EK č: 2012/249/EÚ – emisie počas nábehov
a dobehov turbíny sú AMS / CEMs monitorované a započítané do celkového ročného množstva emisie vypustenej
z turbíny (v kg/hod), ale namerané hodnoty koncentrácii CO a NOx (mg/m3) nie sú započítavané do denných ani
ročných priemerov.
Náhradné hodnoty pre monitorované ZL (NOx-NO2, CO) a súvisiace stavové veličiny (referenčný obsah O2, tlak, teplota,
a pod.) pre AMS/CEMS ako priemerné ročné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok sú schválené SIŽP IPK
Bratislava, stále pracovisko Nitra č.: 477-3523/2020/Tit/374860108/Z12 zo dňa 5.2.2020 počas:
- nábehu, zmien prevádzkového režimu a odstavovania plynovej turbíny v súlade s platnou dokumentáciou,
- funkčnej a inej obdobnej skúšky AMS/CEMS, ktorá vyžaduje osobitný prevádzkový režim monitorovaného
zariadenia,
- údržby AMS/CEMS a jeho poruchy;
- iného času určeného v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení, ak vzhľadom na danosti procesu
alebo spôsobu poskytovania podporných služieb, nie je možné určené emisné limity, podmienky
prevádzkovania a technické požiadavky, dodržať.
Náhradné hodnoty zodpovedajú 1,2-násobku horného meracieho rozsahu analyzátora príslušnej znečisťujúcej látky.
Monitorovanie emisii prostredníctvom AMS/CEMs do ovzdušia je vykonávané trvale. Systém AMS/CEMS meria
hodnoty znečisťujúcich látok CO, NOx-NO2 a ostatných parametrov aj počas iných ako bežných prevádzkových
podmienok, ale v zmysle platnej legislatívy sa tieto údaje nemusia vyhodnocovať na preukazovanie dodržania
určeného emisného limitu.
Rozhodnutím č. 1254-22844/2021/Tit/374860108/Z15 zo dňa 30.6.2021 boli určené iba orientačne emisné limity pre
CO, t.j. orientačný ročný priemer úrovní emisií CO v prípade zariadení prevádzkovaných pri nízkom zaťažení.

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
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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

Bez zmeny

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
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6.

Vibrácie

Bez zmeny

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 – pôvodné znenie

Bez zmeny

2.

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

Bez zmeny

11 z 16

12

I

Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie
zariadenia. Porovnanie so závermi BAT bolo vykonané a inšpekciou schválené rozhodnutím č. 125422844/2021/Tit/374860108/Z15 zo dňa 30.06.2021.

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.
1.

2.

Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K)
všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia
Zhrnutie
O vydanie zmeny č. 16 integrovaného povolenia žiadame z dôvodu uvedenia AMS / CEMs do trvalého užívania.
Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada konať:
- § 3 ods. 3 písm. a) - v oblasti ochrany ovzdušia konanie o:
- bod 2 - súhlas na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích
systémov kvality ovzdušia a na ich zmeny; ak si schvaľovaná inštalácia meracích systémov a ich zmeny
nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, je súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas na
prevádzku meracích systémov a ich zmien – uvedenie automatizovaného meracieho systému
AMS/CEMs do trvalého užívania po vykonaných zmenách v SW v dôsledku zosúladenia s závermi
o BAT pre LCP,
-

bod 4 – súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technickoorganizačných opatrení – s touto žiadosťou žiadame aj o schválenie zmeny STPPaTOO.
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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.

7.

8.

2.

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

Od vydania
Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o odberoch povrchových vôd príslušnému správcovi
zmeny č. 14
vodnému toku.
IP
Od vydania
Rozsah kalibrácie pre NOx navrhujeme určiť za dvojnásobok emisného limitu NOx.
zmeny č. 16
IP
Keďže limit pre CO nie je určený, rozsah kalibrácie pre CO navrhujeme určiť za dvojnásobok
Od vydania
maximálne dosahovanej hodnoty v predchádzajúcom roku.
zmeny č. 16
IP

Určenie emisných limitov

2.1. Znečisťovanie ovzdušia
Bez zmeny

2.2

Trvalo

Znečisťovanie povrchových vôd

Bez zmeny
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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

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
Dotknuté orgány
Okresný úrad Hlohovec
OSŽP – štátna správa ochrany ovzdušia
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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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 Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPPaTOO)
Príloha č. 3 Prevádzková kniha AMS - nepriložené, lebo zásah do nej nie je vyžadovaný
Príloha č. 4 Prevádzkový predpis AMS (Príručka AMS)
Príloha č. 5 Správa o úplnej oprávnenej inšpekcií zhody

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.
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.

Zoznam použitých skratiek a značiek
Použitá skratka a značka
AMS – automatizovaný merací systém
BAT – najlepšia dostupná technika
CEMS/CEM – kontinuálny merací systém emisií
VRK – vykonávacie rozhodnutie komisie
ZPN – zemný plyn naftový
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