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Stručné zhrnutie údajov a informácií
Identifikácia žiadateľa:
EBA, S.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, prevádzka Sládkovičovo, IČO: 313 76 134
Názov prevádzky:
EBA 04, Kossuthská cesta 1088, 925 21 Sládkovičovo
Začiatok činnosti v prevádzke:
18.07.1994
Predmet žiadosti:
1. Rozšírenie druhov odpadov s ktorými sa nakladá o odpady o nasledovné druhy
odpadov:
Kat.číslo
Názov odpadu
Kategória
odpadu
odpadu
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho
07 01 11
N
vzniku obsahujúce nebezpečné látky
1002 11

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

2. Vydanie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod. 7 zákona o lPKZ
3. Zmena kapacity zariadenia na biodegradáciu odpadov.
Zdôvodnenie žiadosti:
Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia je spracovaná a predložená povoľovaciemu
orgánu na základe zákona Č. 39/2013 Z. z.. Dôvodom žiadosti je vydanie zmeny
integrovaného povolenia, vydaného SIŽP Bratislava rozhodnutím č.434l/0IPKl1638/06Rf/371690205 pre prevádzku "Zariadenie na biodegradáciu odpadov EBA, S.r.o., - prevádzka
Sládkovičovo" zo dňa 10.10.2006, vydané SIŽP Bratislava, zmeneného nasledujúcimi
rozhodnutiami :
988-2736/2007/Raf/371690205-Z1
zo dňa 29.01.2007, Č. 998-2094/37/2009/ZáI/37190205/Z2
dňa 21.01.2009, Č. 4087-16157/37/2010/ZáI/371690205/Z3
zo dňa 31.05.2010, č.664229891/37/2011/ZáI/37169005/Z4
zo dňa 20.10.2011, Č. 9636-11248/37/2012/ZáI/371690205/Z5
dňa 18.04.2012.
Č.:

zo
zo

Popis zmeny
Prevádzka EBA Sládkovičovo má vydané platné integrované povolenie, spoločnosť žiada o:
1/ Rozšírenie druhov odpadov s ktorými sa nakladá o odpady:
0701 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce
nebezpečné látky
10 02 II odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

21 Vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovaniel zneškodňovanieodpadov
a navydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie a zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) zákona o IPKZ

3/ Vydanie zmeny vo veci kapacity prevádzky. Doterajšia kapacita zariadenia bola určená
na 9000 m3 (13 500t/ rok) odpadu. Nakoľko proces dekontaminácie prebieha v určitom
časovom
intervale, na základe vstupov a postupov dodržiavaných
pri procese
dekontaminácie,
popísaných
a schválených
v prevádzkovom
poriadku
zariadenia
a technologickom reglemente a na základe prepočtu projektovej kancelárie DEPONIA
SYSTEM, s.r.o. podľa množstva odpadu biodegradovaného jednorazovo na ploche zariadenia
je možné zvýšenie kapacity prevádzky. Z tohto dôvodu žiadame o úpravu kapacity zariadenia
a to : o zmenu okamžitej kapacity plochy na 16 358,4 t/plocha a zmenu ročnej kapacity
zariadenia z 13 500 t/rok v závislosti od zloženia odpadu od 32 717 t/rok do 98 ISO/rok.
Opis prevádzky a jej základných parametrov:
Celková výmera areálu prevádzky predstavuje9l 367 m.2 Zariadenie na biodegradáciu
nebezpečných odpadov predstavuje nepriepustnú vyspádovanú plochu s výmerou 3855 m2.
Prijímame odpady obsahujúce ropné látky, ktoré sa po ošetrení technológiou ROPSTOP
vyčistia a spätne sa môžu využiť najčastejšie ako technická zemina alebo materiál na úpravu
terénnych nerovností. ROPSTOP je založená na biologickej transformácii ropného znečistenia
v odpade na vodu a oxid uhličitý.
Opis vstupov do prevádzky:
V zariadení na biodegradáciu
s obsahom ropných látok.

odpadov

sú spracovávané

nebezpečné

odpady

výlučne

Opis zdrojov 'znečistenia a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie
ľudí:
Potenciálnym zdrojom znečistenia ŽP je zrážková voda kontaminovaná ropnými látkami
a inými organickými látkami, ktorá vzniká na spevnenej ploche presakovaním cez znečistenú
zeminu. Táto voda steká samospádom do vodotesnej zbernej nádrže a tým je vplyv na zložky
ŽP vylúčený. Malým zdrojom znečistenia sú prchavé uhľovodíky, ktoré unikajú do ovzdušia
pri dovoze čerstvo kontaminovanej zeminy (po haváriách).
Opis stavu územia, na ktorom sa prevádzka nachádza:
Na prevádzke EBA Sládkovičovo sa nachádza sociálno - administratívna budova, záchytné
nádrže o objeme cca 250 m3, zberná nádrž, prístupové komunikácie, obslužné komunikácie
(s váhou), železničná vlečka, studňa, oplotenie, osvetlenie, monitorovací systém podzemnej
vody, inžinierske siete a ostatné prevádzkové súbory. Prevádzka sa nachádza na okraji obce
Sládkovičovo, cca 1000m od najbližších trvale obývaných usadlostí. Územie je oplotené.
Na území sa nenachádza významnejšia zeleň.
Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi:
Na prevádzke vznikajú emisie kvapalné a plynné. V prípade kvapalných emisií vznikajúcich
na spevnenej ploche sa tieto zhromažďujú v zbernej nádrži, ktoré sa používajú
ako technologická voda resp. sa odvážajú do čistiarne odpadových vôd na základe zmluvy
o zneškodnení odpadových vôd v ČOV Slovnaft Bratislava.
Spevnená plocha je zhotovená smerom zospodu: pôvodná spevnená plocha (zhutnené
podložie, posyp mletým vápnom, 60 cm vyrovnávacia vrstva štrkopiesku, hutnená po 20cm,
50 mm vrstva zhutneného štrkopiesku, vystužovacia sieť, 100mm betónová vrstva,
vystužovacia sieť, 50 mm betónová vrstva, kde dilatačné škáry sú zaliate betónom, izolačný
náter Sikkaton B), geotextília 600 g/m2, HDPE fólia, geotextília 600 g/m2, vodo stavebný

železobetón so sieťovinou KARL Spevnená plocha je odoiná voči pôsobeniu ropných látok.
Plynné emisie, ktoré vznikajú príležitostne v malom množstve sa odstránia dôsledným
dodržiavaním technológie. Nakladanie s odpadmi prebieha výlučne na spevnenej ploche.
Analýza vzoriek odpadov po biodegradácii prebieha v spolupráci s nezávislým akreditovaným
laboratóriom. vývoz zemín po biodegradácii je možný len na základe odborného posudku
vydaného odborne spôsobilou osobou v oblasti nakladania sa odpadmi.
Opis monitoringu:
Na prevádzke prebieha monitoring podzemných vôd cez sústavu piatich vrtov (P1-PS). Z nich
sa odoberajú vzorky polročne a analyzujú sa vakreditovanom laboratóriu najmä na obsah
ropných látok NELič a CHSK. Raz ročne prebieha monitoring tesnosti fólie pod plochou.
Porovnanie s najlepšie dostupnými technikami:
Celosvetový trend využívania biotechnológií namiesto fyzikálnych a chemických technológií
poukazuje na vhodnosť našej technológie. Okrem iného tiež splňa kritériá o nízko odpadových
technológiách. Porovnanie s referenčnými materiálmi najlepších dostupných techník EÚ (tzv.
BREF materiály) pre každé priemyselné odvetvie zatiaľ nie je možné, pretože BREF
pre spracovanie odpadov zatiaľ nie je bližšie špecifikované a je v stave rozpracovania.
Spoločnosť je držiteľom certifikátu ISO 9 001, ISO 14001 a OHSAS 18001, ktorá deklaruje
používanie najlepšej a naj účinnej šej technológie.
Opis opatrení preventívneho charakteru:
Medzi opatrenia preventívneho charakteru patria izolácia spevnenej plochy a odvedenie
zrážkových vôd s obsahom ropných látok z plochy do izolovanej zbernej nádrže, ukladanie
odpadu iba na spevnenú plochu dôsledné dodržiavanie technológie a iných pracovno bezpečnostných pokynov, prevádzkovanie vyššie uvedeného monitoringu, interné školenia
zamestnancov a zákaz vstupu cudzích osôb do areálu prevádzky.
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky:
Prevádzka bude ukončená v prípade uplynutia doby životnosti spevnenej plochy a to
za podmienky, že spoločnosť neinvestuje ďalšie prostriedky na výstavbu (obnovu) novej
spevnenej plochy podľa BAT techniky pre dané obdobie. Ukončenie bude prebiehať
nasledovným spôsobom:
- odpad nachádzajúci sa na ploche bude vyvezený v súlade s odborným posudkom vo veci
odpadov
- plocha bude zrekultivovaná - bude navezená 1 m vrstva rekultivačnej zeminy, ktorá bude
zatrávnená.

