SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7,94901 Nitra

ZVEREJNENIE
údajov a informácií podľa § 11 zákona Č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon o IPKZ").

a
VÝZVA
- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začati u konania.

1.

Žiadost' o vydanie povolenia pri zmene činnosti:
Žiadosť zo dňa: 07. 04. 2015
J.J.
J.2.
Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia,
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor
integrovaného povoľovania a kontroly
J.3.
Doručená dňa: 08.04.2015
1.4.
Evidovaná pod číslom: 10214/2015/Med
J.5.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho
orgánu www.sizp.sk: 22. 04. 2015
1.6.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho

1.7.

orgánu/obce:
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho

~o

orgánu/obce:

..t.fl?/!:.lfl..!!l......
Dátum zverejnenia
pečiatka a podpis

1.8.

Fuelkova 329

92521 SLADKOVICOVO

Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli
správneho orgánu/obce:

....:1tP!.I.!.!.f.
Dátum ukončenia zverejnenia
pečiatka a podpis

.

.1'//'(/111/

2.

Prcvádzkovatel':

2.1.

3.

.!I5

Názov:

I~BA, x.r.o.

2.2.
Adresa:
2.3. 1('0:
Prevádzka:
J.

l.

Rusovskň cesta 1,851 OI Bratislav"
31 376 B4

Názov:

"Zariadenie

na biodcgradňciu

odpadov

- prevádzka

Shldkovičovo"

okres Galanta
Katastrálne územie: Sládkovičovo
Parcelné číslu: Č. 769/1,76914,770,771,773
cl 774 v k.ú. Sládkovičovo
Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy
J k zákonu () [PKZ:
5.1. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou
väčšou ako lOt
za deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero z týchto
činností:

3.2.

Adresa:

3.3.
3.4.
3.5.

č.

a) biologická úprava,
b) fyzikálno-chemická úprava,
c) zmiešavanie alebo miešanie pred začatím ktorejkol'vek z ostatných činností
uvedených v bodoch 5.1 a 5.2
4.

Integrované

4.1.
4.2.
4.3.
5.

Informácie

5.1.

5.2.

6.

6.2.
6.3.
7.

v znení zmien a doplnení:

pre verejnosť:

Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania,
podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začati u
konania verejnosťou je potrebné zaslať na: adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa
možností
na
elektronické
adresy
monika.medovicova@Sizp.sk,
sizpipknr@sizp.sk.
Podľa § II ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa
zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky
zainteresovanej verejnosti a osôb, možnost' vyjadrenia sa k začatiu konania
verejnosťouje: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5. (do 22. OS. 2015)

Do žiadosti,
a výpisy):
6.1.

povolenie

Číslo: Č .. 4341/0IPKl1638/06-Rf/371690205
Zo dňa: 10.10.2006
Právoplatné dňa: 02.] 1.2006

spolu

s prílohami

je možné

nahliadnut'

(robiť

z nej kópie,

odpisy

Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného
prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania
a kontroly, Mariánska dolina 7, 94901 Nitra, v pracovných dňoch v čase od
9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len "Inšpektorát")
Mesto/Obec: Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
Webové sídlo: www.sizp.sk, www.sládkovičovo.sk

Posudzovanie

vplyvov

zmeny

činnosti

na životné

prostredie:

Prevádzka bola povolená pred účinnosťou zákona Č. Č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
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1').

Súťast'ou

zmeny

integrovaní-ho

sú konania

povolenia

pod!' •• 1'••• kona o IPKZ:

v oblasti odpadov

*

podľa
3 ods. 3 písm. c) bod l .. zákonu o WKZ v súčinnosti s ~ 7 ods. I písm. íl)
zákona č. 223/2001 /..1.. () odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v I.Jlení
neskorších predpisov (ďalej len .zákon č. 223/2()() 1 Z.z ..") konanie () udelení súhlasu
na prevádzkovanie
zariadenia
na zneškodňovanie
odpadov,
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod
zákona

Č.

zariadenia

223/200 I

2. zákona

Z.»: o odpadoch

na zhodnocovanie

konanie

zariadenia
9.

na zneškodňovanie

Ústne pojednávanie:
Účastník
konania
z účastníkov

môže

konania

§ 11 ods. 6 zákona
dotknutými

odpadov

a zariadenia

súhlasu

obsahu záväzného
Stručné
zhrnutie
prevádzkovateľom:

požiadať

o nariadenie
a ak prípadné

stanoviska
údajov

na prevádzkovanie

o životné prostredie,

o nariadenie
ústneho

ústneho

dotknutým

a informácii

Identifikácia
žiadateľa:
EBA, S.LO., Rusovská cesta 1, Bratislava,

účastníka

Nová doba 1408/31, 924

pojednávania.

žiadny

nepožiada,

Inšpektorát

podľa

ak nedôjde

k rozporom

medzi

konania

nebudú

smerovať

proti

orgánom.

o obsahu

prevádzka

odpadov

Ak

pojednávania

námietky

vydaného

s § 7 ods. 1 písm. 1) zákona
prevádzkového
poriadku

na zhodnocovanie

o IPKZ upustí od jeho nariadenia,

orgánmi

s § 7 ods. I písm. b)

odpadov,

Zoznam dotknutých
orgánov:
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti
Ol Galanta

11.

o udelení

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti
č. 223/2001 Z.z., konanie o udelení súhlasu na vydanie

-

10.

() IPKZ v súčinnosti

podanej

Sládkovičovo,

žiadosti

poskytnuté

IČO: 313 76 134

Názov prevádzky:
EBA 04, Kossuthská
Začiatok

činnosti

cesta 1088, 925 21 Sládkovičovo
v prevádzke:

18.07.1994
Predmet
Prevádzka

žiadosti:
EBA Sládkovičovo

má vydané platné integrované

povolenie,

II Rozšírenie druhov odpadov s ktorými sa nakladá o odpady:
07 Ol II
kaly zo spracovania
kvapalného
odpadu v mieste
10 02 Il

nebezpečné látky
odpady z úpravy chladiacej

vody obsahujúce

spoločnosť

jeho

vzniku

žiada o:
obsahujúce

olej

2/ Vydanie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie/
zneškodňovanie
odpadov
a na vydanie prevádzkového
poriadku
zariadenia
na zneškodňovanie
a zariadenia
na
zhodnocovanie
odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) zákona o IPKZ
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.1'/1'(11111

3/ Vydanie
zmeny vo veci kupacity prevádzky.
Doterajšia k apucitn zariadenia bola určená
na 9 000 1113 (13 500t! rok) odpadu. Nakoľko proces ~Ick()nlnmin{tcie prebieha v urči 10m
ČUSOVOIl1
intervale, na základe vstupov a postupov dodržiavaných
pri procese dekontaminácie,
schválených v prevádzkovom
poriadku zariadenia <l technologickom
rcglcmcnre
a na základe prepočtu projektovej
kancelárie DLPONI/\ SYSTEM, x.r.o. podľa množstvu
odpadu biodegradovaného
jednorazovo
na ploche zariadenia je možné zvýšenie
kapacity
prevádzky.
Z tohto dôvodil žiadame o úpravu kapacity zariadenia a to : o zmenu okamžite]
kapacity plochy na 16 358,4 t/plocha a zmenu ročnej kapacity zariadeniu z 13 500 t/rok v
závislosti ocl zloženia odpadu od 32 717 t/rok do 98 I SO/rok.
popísaných

II

Zdôvodnenie

žiadosti:

Žiadosť o vydanie integrovaného

povolenia je spracovaná

na základe

Z. z .. Dôvodom

zákona

č, 39/2013

povolenia,

vydaného

prevádzku

"Zariadenie

dňa 10.10.2006,
Č.:

SIŽP Bratislava

srzr

2094/37/2009/Zál/3719020S/Z2
zo dňa 31.05.2010,

odpadov

Bratislava,

988-2736/2007/Raf/371690205-Z1

žiadosti

odpady

obsahujúce

nerovností.

zmeny

orgánu

integrovaného
pre

Sládkovičovo"

zo

rozhodnutiami:

998-

4087-16157/37/201

0/Zál/371690205/Z3

zo dňa 20.10.20 ll, Č. 9636-

zo dňa 18.04.2012.

ropné

a spätne sa môžu využiť

terénnych

Č.

Č.

č.6642-29891137/2011/Zál/37169005/Z4

Opis prevádzky
a jej základných
parametrov:
Celková výmera areálu prevádzky
predstavuje9
nebezpečných
odpadov predstavuje
nepriepustnú
vyčistia

nasledujúcimi

zo dňa 29.01.2007,

11248/37/2012/Zál/37169020S/ZS

Prijímame

je vydanie

EBA, S.r.o., - prevádzka

zmeneného

zo dňa 21.01.2009,

povol'ovaciemu

č.4341 /0 IPKI163 8/06-R113 71690205

rozhodnutím

na biodegradáciu

vydané

a predložená

látky,

ktoré

najčastejšie

ROPSTOP

1 367 m2.
vyspádovanú

sa po ošetrení

ako technická

je založená

Zariadenie
na biodegradáciu
plochu s výmerou 3855 m2.

na biologickej

technológiou

zemina

ROPSTOP

alebo materiál

transformácii

na úpravu

ropného

znečistenia

v odpade na vodu a oxid uhličitý.
Opis vstupov do prevádzky:
V zariadení
na biodegradáciu
s obsahom ropných látok.
Opis zdrojov

znečistenia

ľudí:
Potenciálnym

zdrojom

a inými organickými
zeminu.

odpadov

a ďalších
znečistenia

látkami,

sú

vplyvov

spracovávané

prevádzky

ŽP je zrážková

Táto voda steká samospádom

do vodotesnej

na životné

voda

ktorá vzniká na spevnenej

nebezpečné

prostredie

kontaminovaná

ploche

zbernej

a tým je vplyv na zložky

- administratívna

nádrže

komunikácie,

(s váhou),

železničná

vody, inžinierske

vlečka,

studňa,

siete a ostatné

nádrž, prístupové
oplotenie,

prevádzkové

osvetlenie,
súbory.

do ovzdušia

budova,

obslužné

monitorovací

Prevádzka

látkami

cez znečistenú

ktoré unikajú

Opis stavu územia, na ktorom sa prevádzka
nachádza:
Na prevádzke EBA Sládkovičovo
sa nachádza sociálno
cca 250 m ', zberná

výlučne

a zdravie

ropnými

presakovaním

nádrže

ŽP vylúčený. Malým zdrojom znečistenia sú prchavé uhl'ovodíky,
pri dovoze čerstvo kontaminovanej
zeminy (po haváriách).

o objeme

odpady

komunikácie

systém

sa nachádza

záchytné
podzemnej

na okraji obce

.\'//'1/111/

SI;'ldkovičovo,
úzcml

S,!

CC'I

IO()O

nenachádza

Opis opatren!

I1l

od llujhliJ,ších

VÝZllillllllt.:jši,!

v uhlaxti
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trvale obývaných

usadlosti.

ľJ/',CI11 il: je

oplotcné.

Ni!

/',ek!'! ,

emisií a nnkladauia

s odpadmi:

Na prevádzke vznikajú emisie kV,IPHIIll' a plynné. V prípiltk k vnpulných
emisií vznikajúcich na
spcvncncj ploche sa tieto zhromažďujú
v zbcrnc] nádrži. ktoré su používujú
uko technologickú
voda resp, sa odvážajú
do čistiarno odpadových vôd ni! základe
zmluvy
o zneškodnení
odpadových vôd v Č'OV Slovnnfl Brutixluva. Spcvncná plochu je odolnú voči pôsobeniu
ropných látok. Plynné emisie, ktoré vznikajú príležitostne
v malom množstve sa odstránia
dôsledným dodržiavaním technológie. Nakladanie s odpadmi prebieha výlučne na spcvncncj
ploche, Analýza vzoriek odpadov po biodcgradácii
prebieha v spolupráci s nezávislým
akrcditovanýrn laboratórium.
vývoz zernín po biodcgradácii 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 (Pl-PS), Z nich
sa odoberajú vzorky polročné
a analyzujú sa v akreditovanom laboratóriu najmä na obsah
ropných látok NELič a CI-ISK, Raz ročne prebieha monitoring tesnosti fólie pod plochou,
Porovnanie s najlepšie dostupnými technikami:
Celosvetový trend využívania biotechnológií namiesto fyzikálnych a chemických technológií
poukazuje na vhodnost' našej technológie. Okrem iného tiež splňa kritériá o nízkoodpadových
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 zatial' 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 najúčinnejšej 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 spoločnost' neinvestuje ďalšie prostriedky na výstavbu (obnovu) novej
spevnenej plochy podľa BA T 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.

