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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 začatiu konania.

1.

Žiadost' o vydanie povolenia pri zmene činnosti:
1.1.
Žiadosť zo dňa: 04. 11.2015
1.2.
Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia,
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor
integrovaného povoľovania a kontroly
1.3.
Doručená dňa: 05. 11. 2015
1.4.
Evidovaná pod číslom: 8142/2015/Jak
1.5.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho
orgánu www. sizp. sk: 19. 11. 2015
1.6.
úradnej tabuli správneho

24. 11. 2015

r;A

................ ~.~
Dátum zverejnenia
pečiatka a podpis

1.7.

výzvy spolu s informáciami

Dátum ukončenia zverejnenia
pečiatka a podpis
2.

Prevádzkovateľ:
2.1.
Názov:
2.2.
Adresa:
2.3.
IČO:

Bekaert Slovakia, s.r.o.
Veľkoúľanská cesta 1332
36045 161

-----------

na úradnej tabuli
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3.

Prevádzka:
3.1.
Názov:
3.2.
Adresa:
Katastrálne územie:
3.3.
Parcelné čísla:
3.4.

3.5.

"Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012-IDEME"
Veľkoúľanská cesta 1332
Sládkovičovo
841/22, 841/104, 841/105, 841/106, 841/107, 841/108,
841/109, 841/110, 841/111, 841/112, 841/120, 841/121,
841/77,841/116,841/117,841/33
Kategória priemyselnej činnosti podla prílohy Č. 1k zákonu o lP KZ:
2.6. Prevádzky
na povrchovú
úpravu kovov a plastov s použitím
elektrolytických alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako
30 m3.

4.

Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:
4.1.
Číslo: č. 10032-19000/37/2013/ Jed/373410113
4.2.
Zo dňa: 10.07.2013
4.3.
Právoplatné dňa: 06. 08. 2013

5.

Informácie pre verejnosť:
5.1.
Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania,
podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu
konania verejnosťou je potrebné zaslať na: adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa
možností na elektronické adresy katarina.jakusova@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk.
5.2.
Podla § 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, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania
verejnosťouje: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 19. 12.2015.

6.

Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robit' z nej kópie, odpisy
a výpisy):
6.1.
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")
6.2.
Mesto/Obec: Mesto Sládkovičovo, Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329,
925 21 Sládkovičovo
6.3.
Webové sídlo: www.sizp.sk, www.sladkovicovo.sk

7.

Posudzovanie vplyvov zmeny činnosti na životné prostredie:
Zmena činnosti nie je uvedená v prílohe Č. 8 zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
7.1
Príslušný orgán: 7.2
Výsledok procesu: 7.3
Číslo: 7.4
Zo dňa: 7.5
Právoplatné dňa: 7.6
Webové sídlo: -
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8.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia sú konania podľa zákona o IPKZ:
8.1.
v oblasti: povrchových a podzemných vôd
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ v súčinnosti § 21 ods. 1 písm.
c) vodného zákona, konanie o povolení na vypúšťanie odpadových vôd do
povrchových vôd.

9.

Zoznam dotknutých orgánov:
9.1
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie,
1408/31, 924 36 Galanta
- štátna vodná správa

Nová Doba

10.

Ústne pojednávanie:
10.1 Inšpektorát nariadi ústne pojednávanie podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s §
73 ods. 5 vodného zákona a podľa § 21 zákona o správnom konaní.

11.

Stručné zhrnutie údajov
prevádzkovateľom:

Žiadateľ:
Bekaert Slovakia,
IČO: 36045 161

s.r.o.,

a informácii

Veľkoúľanská

o obsahu

cesta

1332,

podanej

žiadosti

925

Sládkovičovo,

21

poskytnuté

Prevádzka:
Bekaert Slovakia, s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo
Zdôvodnenie žiadosti:
O zmenu integrovaného povolenia sa žiada z dôvodov:
zmeny limitných hodnôt pre vypúšťané odpadové vody
Zložka
Znečisťujúca
Miesto
životného
Zdroj emisií
látka alebo
vypúšťani a
prostredia
ukazovateľ
vyčistené
priemyselné
odpadové vody
recipient
chloridy
voda
z prevádzky
Stoličný potok
Bekaert
Slovakia, s.r.o.

Navrhovaná
hodnota

7500 mg/l

opravy zrejmej chyby projektovaných hodnôt objemu kúpeľov elektrolytických vaní
a súhrnného menovitého tepelného príkonu energetických spotrebičov procesného
ohrevu (projektovaný objem elektrolytických kúpeľov I aj III etapa: 139,35 m';
súhrnný inštalovaný tepelný príkon zariadení procesného ohrevu: 17,0243 MW).
Charakteristika prevádzky:
V prevádzke Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012-IDEME spoločnosti Bekaert
Slovakia, s.r.o. vyrábajú povrchovo upravované oceľové drôty s mechanickými vlastnosťami
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a povrchovou úpravou, ktoré majú uplatnenie predovšetkým
v závodoch vyrábajúcich
automobilové pneumatiky.
Hlavné strojnotechnologické zariadenia sú odvíjadlá; navíjadlá; rovnačky drôtov; navíjačky
s reguláciou ťahu prípadne aj s kalibráciou drôtu; vane moriace, oplachové, patentovacie,
elektrolytické, zarábacie; oplachové a sušiace tunely a pece; žíhacie pece. Tieto sú zoradené
podľa technologickej náväznosti jednotlivých činností, ktoré sa uskutočňujú vo' výrobných
linkách: Drôtoťahové linky typu BA, Patentovacie linky typu IPH, Drôtoťahové linky typu CA,
Pomosadzovacie linky typu ISC, Pobronzovacie linky typu IBW.

Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v Žiadosti o povolenie zmeny č. 2
integrovaného povolenia pre prevádzku "Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012IDEME" prevádzkovateľ Bekaert Slovakia, s.r.o.
Identifikácia

žiadateľa:

Bekaert Slovakia, s.r.o.
Vel'koúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 36045 161

Zdôvodnenie žiadosti: O zmenu integrovaného povolenia sa žiada z dôvodov:
. 'hh o dnot
~ pre vypust ane, o dipa dove vo dy
- zmeny ľirmtnýc
Znečisťujúca
Zložka
Navrhovaná
Miesto
životného
látka alebo
Zdroj emisií
vypúšťania
hodnota
ukazovateľ
prostredia
vyčistené
priemyselné
odpadové vody
recipient
chloridy
7 500 mg/l
voda
z prevádzky
Stoličný potok
Bekaert
Slovakia, s.r.o.
- opravy zrejmej chyby projektovaných hodnôt objemu kúpeľov elektrolytických vaní a súhrnného
menovitého tepelného príkonu energetických spotrebičov procesného ohrevu (projektovaný objem
elektrolytických kúpeľov l aj III etapa: 139,35 ro3; súhrnný inštalovaný tepelný príkon zariadení
procesného ohrevu: 17,0243 MW).
Názov prevádzky:

Výroba oceľových kordov -III. Etapa 20 12-IDEME

Opis prevádzky a jej základných parametrov:
Miesto: Vel'koúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo
Kategorizácia činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1zákona o IPKZ:
2.6. Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických
postupov, ked' je obsah kúpeľov väčší ako 30 nr'.
Charakteristika
prevádzky
V prevádzke Výroba oceľových kordov - III. Etapa 20 12-IDEME spoločnosti Bekaert Slovakia, s.r.o.
vyrábajú povrchovo upravované oceľové drôty s mechanickými vlastnosťami a povrchovou úpravou,
ktoré majú uplatnenie predovšetkým v závodoch vyrábajúcich automobilové pneumatiky.
Hlavné strojnotechnologické
zariadenia sú odvíjadlá;
navíjadlá; rovnačky drôtov; navíjačky
s reguláciou ťahu prípadne aj s kalibráciou drôtu; vane moriace, oplachové, patentovacie,
elektrolytické, zarábacie; oplachové a sušiace tunely a pece; žíhacie pece. Tieto sú zoradené podľa
technologickej náväznosti jednotlivých činností, ktoré sa uskutočňujú
vo výrobných linkách:
Drôtoťahové
linky typu BA, Patentovacie linky typu rPH, Drôtoťahové
linky typu CA,
Pomosadzovacie linky typu ISC, Pobronzovacie linky typu IBW.

BEKAERT Slovakia, s.r.o.
Vel'koúl'anská cesta 1332
92521 Sládkovičovo

Tel.: +421 31 7881 601
Fax: +421 31 7842841
steelcord.sladko@bekaert.com

Obchodný register Okresného súdu Trnava,
odd. Sro, vl.č.: 13598fT
IČO: 36 045 161, DIČ: 2020099428
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ČÍslo žiadosti/zo dňa

Číslo

- /04. ll. 2015

8142-34183/20 15/Jak/3 7341 O113/Z2

rozdeľovníka

Vybavuje
Ing. Jakušová

V Nitre
19. ll. 2015

Vec
Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len "Inšpektorát")
ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona Č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov apodľa § 32 ods. 1 písm. a) 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") na základe písomného vyhotovenia žiadosti
prevádzkovateľa Bekaert Slovakia, s.r.o., Veľkoúl'anská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo,
IČO: 36 045161 doručenej Inšpektorátu dňa 05.11. 2015 podľa § 18 ods. 3 zákona Č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o správnom konaní") v súčinnosti s § II ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ
upovedom uje,
že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia
pre prevádzku "Výroba ocel'ových kordov - III. Etapa 2012-IDEME", vydaného
rozhodnutím Č. 10032-19000/37/2013/Jed/373410113
zo dňa 10.07.2013 v znení neskorších
zmien a doplnení.
Predmetom zmeny integrovaného povolenia je zmena limitnej hodnoty vypúšťaných
odpadových vôd v ukazovateli chloridy a oprava nesprávne uvedených údajov v integrovanom
povolení.
Súčasťou konania je:
v oblasti povrchových a podzemných vôd
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ v súčinnosti § 2 L ods. 1 písm. c)
vodného zákona, konanie o povolení na vypúšťanie
odpadových
vôd do
povrchových vôd.

e-mail: katarinajakusova@sizp.sk

Telefón: 037/6560649

-----------

----

----
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Inšpektorát

podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ určuje,

môžete uplatniť najneskôr
Podľa
s prílohami

životného

§ 11 ods. 3 písm. b) zákona

je možné nahliadnuť
prostredia, Inšpektorát

integrovaného
alebo

žesvoje námietky
do 15 dní odo dňa doručenia tohto upovcdorncnia.

povoľovania

a kontroly

v pracovných

Mestskom
úrade Sládkovičovo.
www.sizp.sk a www.sladkovicovo.sk.
na základe odôvodnene]

Žiadosť

dňoch

žiadosti,

spolu

je

čase od <):00 hod. do 14:00 hod.,
zverejnená

žiadosti účastníka

na webovom

sídle

orgánu

k žiadosti.

Inšpektorát nariadi ústne pojednávanie
podľa ~ 15 zákona
ods. 5 vodného zákona a podľa § 21 zákona o správnom konaní.

() [PKZ v súčinnosti

Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona
podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom
o IPKZ na vyjadrenie

aj

Konania alebo dotknutého

predlži podľa § II ods. 4 zákona o lPKZ lehotu na vyjadrenie

Podľa § 12 ods. 5 zákona

do

(robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na Slovenskej inšpekcii
životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, odbor

na

Inšpektorát

ze

o IPKZ Vám oznamujeme,

a pripomienky

zaslané

o lPKZ obsahovať
povoľovaní.

po určenej

lehote

s § 73

návrh

Inšpektorát

neprihliada.
Vyjadrenie
doruč te na vyššie uvedenú
elektronickú adresu katarina. jakusova@sizp.sk,

adresu

Inšpektorátu

a podľa

možností

aJ na

sizuipknr@sizp.sk.

Prílohy:
Stručné zhrnutie

sa doručí účastníkom

konania (okrem Bekaert

Slovakia,

s.r.o.,) a dotknutým

orgánom.

..Jiovenská inšpekcie životného prostreda

'nšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina?
94901 Nitra

RNDr. Katarína

Pillajová

vedúca Stáleho pracoviska
IŽP Bratislava

Telefón: 037/6560649

Nitra

e-mail: katarina.)akusova@sizp.sk

\

Strana 3/3 listu
I)OI'II~II.i(\

Č.

8/42-34/83/20/5/Jak/3734/0/
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sn:

Účustulknm konania:
l. llckucrí Slovakia, S.r.O.,Veľkoúľanská cesta 1332, Sládkovičovo 925 21
(2~.) Mesto Sládkovičovo, Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329,925 21 Sládkovičovo
'J Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Bratislava, Karloveská .2, 842 17
Bratislava
Dotknutým orgánom a organizáciám:
4. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivost i o životné prostredie, Nová Doba 1408/31,
924 36 Galanta
- štátna vodná správa

Telefón: 037/6560649

e-mail: katarina.jakusova@sizp.sk

