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Vec 

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Heineken Slovensko, a.s., Čistiareň 

odpadových vôd, Hurbanovo“  

 

Týmto Vás, ako miestne a vecne príslušný úrad štátnej správy, žiadame o zmenu rozhodnutia 

integerovaného povoľenia č. 2351-37583/2018/Tit/371750216 z 9. novembra 2018 a jeho zmeny 

5624-2281/2019/Tit/371750216/Z1 z21. júna 2019 na základe Výzvy na predloženie žiadosti 

o zmenu integrovaného povolenia č. 7716-292863/2019/Tit z 9. augusta 2019 podľa zákona č. 

39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) § 33 ods. 1 písm. f):  

- Prehodnotenie a aktualizácie podmienok integrovaného povolenia ak bol uverejnený právne 

záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách. 

 

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

vyplýva s prijatia Dokumentu o BAT. 

 

pre jestvojúci vodný zdroj:    

      

    Vlastník : 

    Heineken Slovensko , a.s. 

    Novozámocká ul.2 

     947 01 Hurbanovo 

      

a) Označenie a miesto  vodného zdroja  : 

Čistiareň odpadových vôd 

Sesíleš 9505 

947 01 Hurbanovo 

 

 



                

 

Žiadosť podľa § 6 a § 7 k povoleniu podľa  § 33 ods. 1 písm. f):  

- Prehodnotenie a aktualizácie podmienok integrovaného povolenia ak bol uverejnený právne 

záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách zákona pre 

prevádzku ČOV Heineken Slovensko a. s. 

 

§ 7 

(1)     

a) zoznam a popis surovín, pomocných materiálov, látoka energií, ktoré sa v prevádzke 

používajú alebo vyrábajú, určenie hlavnej činnosti a kategóriu priemyselných činností, pokiaľ 

je uvedená v prílohe č.1, 

- bez zmien. 

 

b) zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzkya údaje o predpokladaných množstvácha druhoch 

emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia pre všetky znečisťujúce látky uvedené v 

prílohe č.3 spolu s opisom významných účinkov emisií na životné prostredie a na zdravie ľudí, 

-  bez zmien. 

 

c) opis miesta prevádzky a charakteristiku stavu životné hoprostredia v tomto mieste, 

- bez zmien. 

d)  opis a charakteristik u používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na 

     predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzeni eemisií, 

- bez zmien. 

 

b) opis a charakteristik u používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku 

odpadov, 30) ktoré vznikajúv prevádzke, a k úprave odpadov s cieľom ich opätovné hopoužitia, 

recyklácie a zhodnotenia odpadov vznikajúcich v prevádzke, 

- bez zmien. 

 

f) opis a charakteristik u používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na 

monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia vrátane monitorovania pôdy a     

podzemných vôd, 

- bez zmien. 

 

g) porovnanie činnostiv prevádzkes najlepšou dostupnou technikou, 

-      Pri vyhodnotení súladu prevádzky so závemi BAT bola doručená Správa o environmentálne 

kontrole č. 33/2019/Z, č. 6380-22888/2019/Tit/371750216. V Správe BAT 4 sa uvádza: 

Najlepšou dostupnou technikou (BAT) je monitorovanie emisií do vody v súlade s normami 

EN s aspoň minimálnou frekvenciou uvedenou nižšie. Ak normy EN nie sú k dispozícií, 

najlepšou dostupnou technikou BAT je využitie noriem ISO, vnútroštátnych alebo iných 

medzinárodných noriem, ktorými sa zaistí poskytovanie údajov v rovnocennej vedeckej 

kvalite.  



                

       Na základe Správy o environmentálne kontrole č. 33/2019/Z spoločnosť Heineken Slovensko, 

a.s. žiada zmenu rozhodnutia kvôli úprave monitorovania obsahu AOX a kovov (Cu, Ni, Cr, 

Pb, Zn) a ukazovateľov CHSK5, NL, Ncelk., Nanor. a P.   

 V Správe o environmentálne kontrole č. 33/2019/Z v bode 4 BAT4 sú stanovené frekvrencie 

pre jenotlivé ukazovateľe.  

Prevádzka Heineken Slovensko, a.s. – ČOV má dlhodobo stabilné údaje, ktoré sú podlimitne 

pod stanovené ukazovatele. Prevádzky Heineken Slovensko, a.s. a Heineken Slovensko 

Sladovne, a.s., ktorých odpadová voda je čistená v ČOV Hurbanovo, sú kategorizované do 

potravinárskeho priemyslu. Z čoho vyplýva, že v prevádzkach sa nepoužívajú ťažké kovy a 

agresívne chemikálie, ktoré by mali vplyv na zhoršenie vplyvu na podzemné a povrchové 

vody.  

Na základe predmetného by sme chceli požiadať o upravenie v bode 4. BAT 4 – dobu 

mesačného monitorovania parametrov – Zn, Ni, Cu, a Cr  po dobu1 roka na 6 mesiacov. 

Máme za to, že z uvedeného dôvodu môžeme očakávať stabilné hodnoty.  

 

h)  opis a charakteristik u ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, opatrení na hospodárne 

využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzova nie ich prípadných následkov 

podľa § 21ods.2, 

- bez zmien. 

 

i)  opis spôsobu definitívneho u končenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opi svšetkých 

opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia 

zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom ukončení jej činnostia na uvedenie 

miesta prevádzkovania prevádzky do uspokojivého stavu, 

- bez zmeny. 

 

j) posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého a jeho vtláčanie do geologického 

prostredia na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu,31) ak ideo prevádzku 

spaľovacieho zariadenias menovitým elektrickým výkonom 300 MW a vyšším, 

- netýka sa žiadosti. 

 

k) opis hlavných alternatív k navrhovanej technológii, technike a opisopatrení, ktoré 

prevádzkovateľ preskúmal, 

- bez zmeny. 

 

l) stručné zhrnutie údajova informácií uvedených v písmenách a) až m) a odseku 2 písm.a) 

všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely ich zverejnenia, 

- bez zmeny. 

 

m) zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu návrhu so 

závermi o najlepších dostupných technikách, 

- bez zmeny. 

 



                

n) zoznam právoplatných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov vydaných podľa osobitných 

predpisov 33) vzťahujúcich sa k prevádzke, 

- predložené.  

 

o) písomné záväzné stanovisko podľa § 4 ods.3, ak bolo vydané, 

- netýka sa žiadosti. 

 

p)  prevádzkovú dokumentáciu, ktorá okrem určených náležitostí obsahuje aj údaje o 

prevádzkovateľovi podľa písmena a), 

- bez zmeny. 

 

q) označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, označenie orgánu cudzieho 

štátu (ďalej len„cudzí dotknutý orgán“), ak nová prevádzka alebo podstatná zmena v činnosti 

prevádzky má alebo môže maťnegatívny vplyv na životné prostredie tohto štátu, 

- bez zmien. 

 

r) označenie stavebníka, ak je inou osobou ako prevádzkovateľ, 

- netýka sa žiadosti. 

 

 

 

S úctou       

 

             

     Ing. Peter Nagy 

        Vedúci technického úseku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Stručné zhrnutie 

2. CD 


