
  

 

 

 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava 
Stále pracovisko Nitra 
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

 

 

 

 

Z V E R E J N E N I E 
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 
 

V Ý Z V A 
 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. Žiadosť o vydanie povolenia pri zmene činnosti: 

1.1. Žiadosť zo dňa: 16.09.2019 

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: 23.09.2019 

1.4. Evidovaná pod číslom: 8727/2019  

1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho 

orgánu www.sizp.sk: 18.10.2019 

1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho 

orgánu/obce: 

 

 

............................... 

Dátum zverejnenia 

pečiatka a podpis 

 

 

1.7. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli 

správneho orgánu/obce: 

 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava | Stále pracovisko Nitra | Mariánska dolina 7 | 949 01  Nitra | Slovenská republika 

tel.: +421 37 656 06 47| e-mail: kristina.titkova@sizp.sk | www.sizp.sk | IČO: 00156906 
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............................................... 

Dátum ukončenia zverejnenia 

pečiatka a podpis 

 

2. Prevádzkovateľ:  

2.1. Názov:  Heineken Slovensko, a.s. 

2.2. Adresa:  Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo 

2.3. IČO:   36 528 391 

 

3. Prevádzka:  

3.1. Názov:  Čistiareň odpadových vôd  

3.2. Adresa:  Lokalita Sesíleš 9505 

3.3. Katastrálne územie: Hurbanovo 

3.4. Parcelné čísla:  

4123/3-4, 6-22, 25, 34, 35-41, 45, 46, 50, 51, 52 – reg. „C“ podľa 

LV č. 2005-čiastočný 

2190/1, 3-11, 2191 – reg. „C“ podľa LV č. 2376-čiastočný 

3.5. Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:  

 6.11   Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa 

nevzťahujú osobitné predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na 

ktoré sa vzťahuje tento zákon. 

 

 

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení: 

4.1. Číslo: 2351-37583/2018/Tit/371750216 

4.2. Zo dňa: 09. 11. 2018 

4.3. Právoplatné dňa: 28. 11. 2018 

 

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 kristina.titkova@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk.  

5.2. Podľa § 11 ods. 5 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 

verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 18. 11. 2019. 

 

6. Do  žiadosti, spolu s prílohami  je možné nahliadnuť (robiť 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, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch v čase od 

9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len „Inšpekcia“) 

6.2. Mesto/Obec:  Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, 
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6.3. Webové sídlo: www.sizp.sk, www.hurbanovo.sk. 

 

 

7. Posudzovanie vplyvov zmeny činnosti na životné prostredie:  

7.1 Príslušný orgán: - 

7.2  Výsledok procesu: - 

7.3 Číslo: - 

7.4 Zo dňa: - 

7.5 Právoplatné dňa: - 

7.6 Webové sídlo: - 

 

8. Súčasťou zmeny integrovaného povolenia sú konania podľa zákona o IPKZ: 

8.1. Prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa ust. § 33 ods. 1 

písm. f) zákona o IPKZ.  

 

9. Zoznam dotknutých orgánov:  

9.1 Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Gen.       

Klapku 7, 945 01 Komárno – štátna vodná správa 

 

10. Ústne pojednávanie:  

10.1. Inšpekcia nariadi ústne pojednávanie podľa ust. § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti 

s ust. § 21 zákona o správnom konaní. 

    

11. Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté    

prevádzkovateľom: 

  

Prevádzkovateľ: Heineken Slovensko, a.s.,  

Adresa prevádzkovateľa: 

Novozámocká 2  

947 01 Hurbanovo  

 

Typ žiadosti: zmena vydaného integrovaného povolenia 

Názov prevádzky: Čistiareň odpadových vôd 

Katastrálne územie: Hurbanovo 

Povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti: 

6.11  Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné 

predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon. 

. 

ČOV je samostatný objekt , ktorý sa nachádza mimo areálu závodu v Lokalite Sesíleš,  

parc. číslo 4123/3-4, 4123/6-25. V roku 2018 bolo pre objekt vydané rozhodnutie 

integrovaného povolenia č. 2351-37583/2018/Tit/371750216 z 9. novembra 2018 následne 

bolo rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 5624-2281/2019/Tit/371750216/Z1 z21. 

júna 2019. Objekt ČOV je súčasťou prevádzky Heineken Slovensko a. s., Novozámocká 2, 947 

01 Hurbanovo. Projektovaná kapacita je do 198 800 EO.  

Technologický proces čistenia odpadovej vody pozostáva z nasledovných stupňov: 

PS 01 Mechanické predčistenie 

PS 02 Anaeróbne predčistenie 

http://www.sizp.sk/
http://www.mocenok.sk/
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PS 03 Bioplynové hospodárstvo 

PS 04 Aeróbne čistenie a terciárne dočistenie 

PS 05      Energetické hospodárstvo 

 

Zmena rozhodnutia pre prevádzku Heineken Slovensko, a. s., Čistiareň odpadových vôd, 

Hurbanovo vyplýva s prijatia Dokumentu o BAT. Na základe Správy o environmentálne 

kontrole č. 33/2019/Z spoločnosť Heineken Slovensko, a. s. žiada o zmenu rozhodnutia kvôli 

úprave monitorovania obsahu AOX a kovov (Cu, Ni, Cr, Pb, Zn).      

Zmeny si nevyžadujú inštaláciu nových technológií. Keďže ide o jestvujúce zariadenia 

nepredpokladá sa zvýšenie negatívneho dopadu na životné prostredie a ani navýšeniu odpadov.  

 


