
SLOVENSKA INSPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inspektorát životného prostredia Žilina 

Legionářská 5, 012 05 Žilina 

Z V E R E J N E N I E  

údajov ainformácií podl'a § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnění niektorých zálconov (ďalej len „zákon 
o IPKZ") 

a 

V Ý Z V A  

- zainteresovanej veřejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, 
- zainteresovanej veřejnosti a osobám s možnosťou podať přihlášku, 
- veřejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 

v 

1. Ziadosť o změnu povolenia: 
1.1. Žiadosťzo dna: 06.05.2015 
1.2. Doručená na správný orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, 

Inspektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povol'ovania 
a kontroly 

1.3. Doručená dna: 07.05.2015 
1.4. Evidovaná pod číslom: 4574-13277/2015/OIPK 
1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správného 

orgánu www.sizp.sk: 11.05.2015 
1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správného 

orgánu/obce: 

11, -fiR. 9niK MĚSTO LIPTOVSKÝ MiKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD 

931 42 LIPTOVSKÝ MIKUL 

Dátum zverejnenia 
pečiatka a podpis 

1.7. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli 
správného orgánu/obce: 

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
1 L -0R- ?fl1S MĚSTSKÝ ÚRAD 

031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ/ 
;  ;  ; •  0 - 1  

Dátum ukončenia zverejnenia 
pečiatka a podpis 

2. Prevádzkovatel': 
2.1. Názov: Slovenské liehovary a likérky, a.s. 

http://www.sizp.sk


2.2. Adresa: Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov 
2.3. IČO: 36 241 369 

Prevádzka: 
3.1. Názov: Výroba surového liehu 
3.2. Adresa: ul. 1. Mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš 
3.3. Katastrálně územie: Liptovský Mikuláš 
3.4. Parcelně čísla: KN 5498/21, 5498/54, 5498/56, 5498/58, 5498/60, 5498/61, 

5498/67, 5498/68, 5498/69, ktoré sú v prenájme spoločnosti St. Nicolaus a.s. 
3.5. Kategória priemyselnej činnosti podlá přílohy č. 1 k zákonu o 1PKZ: 

4. Chemický priemysel - výroba v priemyselnom meradle na základe 
biologického spracovania látok 

4.1. Výroba organických chemikálií, ktorými sú: 
b) organické zlúčeniny obsahuj úce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, 

ketony, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery, 
peroxidy, epoxidové živice. 

Integrované povolenie v znění zmien a doplnění: 
Žiadosť o vydanie prvého integrovaného povolenia. 

Informácie pre veřejnost': 
5.1. Písomné prihlásenie sa zainteresovanej veřejnosti za účastníka konania, 

podanie přihlášky zainteresovanej veřejnosti a osob a vyjadrenie sa kzačatiu 
konania verejnosťou je potřebné zaslat' na: adresu uvedenú v bode 1.2. a podFa 
možností na elektronickú adresu alzbeta.patusova@sizp.sk. 

5.2. Podlá §11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa 
zainteresovanej veřejnosti za účastníka konania, možnost' podania přihlášky 
zainteresovanej veřejnosti a osob, možnost' vyjadrenia sa k začatiu konania 
verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 09.06.2015. 

Do žiadosti, spolu s přílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy 
a výpisy): 
6.1. Správný orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného 

prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoPovania a kontroly, Legionářská 5, 
012 05 Žilina, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len 
„Inšpekcia") 

6.2. Městský úrad Liptovský Mikuláš v stanovených stránkových dňoch. ( tpošcfo jC ÁV-
6.3. Webové sídlo: www.sizp.sk,www.mikulas.sk, 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: 
7.1. Příslušný orgán: MŽP SR Bratislava 
7.2. Výsledok procesu: právě prebieha 
7.3. Číslo: -
7.4. Zo dna: -
7.5. Právoplatné dna: -
7.6. Webové sídlo: www.minzp.sk,www.enviroportal.sk/sk/eia 

Súčasťou konania je: 
8.1. v oblasti ochrany ovzdušia 
8.1.1. určenie podmienok prevádzkovania, 

mailto:alzbeta.patusova@sizp.sk
http://www.mikulas.sk


8.1.2. určenie rozsahu apožiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie středných 
zdroj ov znečisťovania ovzdušia, 

8.2. schválenie Východiskovej správy 

9. Zoznam dotknutých orgánov: 
9.1 Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš (štátna správa ochrany ovzdušia, štátna 
vodná správa, štátna správa v odpadovom hospodárstve, štátna správa ochrany 
prírody a krajiny) 

9.2 Regionálny úrad veřejného zdravotnictva so sídlom vLiptovskom Mikuláši, 
Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš 

9.3 Okresný úrad Žilina, OSŽP, Oddelenie štátnej správy vod a vybraných zložiek, 
Námestie M.R.Štefánika 1,010 01 Žilina 

10. Ústné pojednávanie: 
10.1. Ústné pojednávanie vzmysle zákona o IPKZ inšpekcia nariadi po uplynutí 30 

dňovej lehoty na vyjadrenie. 

11. Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté 
p revádzkovatel'o m: 

Výrobný program spoločnosti spočívá vo výrobě surového liehu. Pri jeho výrobě sú 
využivané technologické zariadenia, ktoré sa nachádzajú v objektu pálenice. Surový 
lieh je vyrábaný z obilovin (pšenica, kukurica) technológiou studeného scukornenia 
pomocou enzýmov, vsádkovej fermentácie abeztlakovej destilácie. Vyrobený lieh 
kvalitou zodpovedá normě STN 66 0810 - Surový lieh obilný. Koncentrácia 
vyrábaného liehu je min. 80% obj. etanolu. Vyrábaný lieh sa používá len na technické 
účely. 

Pre výrobu surového liehu sú využívané nasledovné technologické zariadenia: 
- 20 ks nerezové nádrže o objeme 32 m3 pre fermentáciu liehu a akumulovanej vody 
- 6 ks nerezové nádrže o objeme 32 m3 pre zahuštěné liehovarské obilné výpalky 
- 1 ks nerezová nádrž o objeme 5 m3 pre ochladenú vodu 
- 2 ks nerezové nádrže o objeme 20 m3 s miešadlom pre úpravu výpalkov 
- 1 ks nádrž z uhlíkovej ocele o objeme 480 m3 pre skladovanie surového liehu 

V zmysle přílohy č.l k zákonu NR SR č.39/2013 Z.z. o IPKZ je vykonávaná činnost' 
zaradená medzi: 
4. Chemický priemysel - výroba v priemyselnom meradle na základe biologického 

spracovania látok 

4.1. Výroba organických chemikálií, ktorými sú: 
b) organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketony, 

karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové 
živice; 

Emisie z prevádzky liehovaru sú len fugitívneho charakteru - jedná sa o emisie 
etanolu z procesu fermentácie, destilácie, odvodnenia a skladovania surového liehu, 
připadne jeho prečerpávanie do železničnej cisterny. Na elimináciu znečisťujúcich látok 
vznikajúcich v priebehu prevádzky je použitý vodný uzávěr = počas procesu fermentácie 
sladkých zápar do formy zrelej zápary sú emisie CO2 aliehové pary zachytávané vo 
vodnej pračke CO2. 



Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada: 
§ 3 ods. 3 písm. a) -v oblasti ochrany ovzdušia konanie o: 
- bod č. 8 zákona o IPKZ - určenie podmienok prevádzkovania, 
- bod č. 10 zákona o IPKZ - určenie rozsahu a požiadaviek na vedenie prevádzkovej 
evidencie středných znečisťovania ovzdušia, 
§ 3 ods. 3 písm. b) - v oblasti povrchových a podzemných vod konanie: 
- nežiada sa 
§ 3 ods. 3 písm. c) - v oblasti odpadov konanie o: 
- nežiada sa 
§ 3 ods. 3 písm.f) - v oblasti ochrany zdravia Vudiposudzovanie návrhov na: 
- nežiada sa 
§ 8 ods. 3 - schválenie Vychodíš kovej správy 

Telefon 
041/5075 116 

Fax 
041/5075 101 

e-mail 
alzbeta.patusova@.sizp.slc 

IČO 
156906 
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3.1.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd 
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G  Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na 

prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke  

1 Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov 

2 Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov 

 

H Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie 

prevádzky a emisií do životného prostredia 

1 Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia 

2 Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 
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2 Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami 

2.1 Znečisťovanie ovzdušia 

2.2 Znečisťovanie vody a pôdy 
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J Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne 

využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov  

1 Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok 

2 Opatrenia na hospodárne využitie energie  

3 Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov  

4 Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti 

prevádzky  

5 Opatrenia systému environmentálneho manažmentu   

6 Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia 

7 Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, 

prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)  

 

K Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania 

životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti 

a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu  

 

L Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom 

na účely zverejnenia  

 

M Návrh podmienok povolenia 

1  Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke 

2  Určenie emisných limitov  

3  Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník 

4 Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie 

5 Podmienky hospodárenia s energiami  

6 Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov  

7 Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania 

8 Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky 

9 Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného 

systému 

10 Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke  

 
N Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak 

jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv  

 

 

O  Prehlásenie 

 

 
P Prílohy k žiadosti:  

1 Údaje s označením „utajované a dôverné“ 

2 Ďalšie doklady 

3 Zoznam použitých skratiek a značiek 
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A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa 

1.a  Základné informácie  

1.1 Názov prevádzkovateľa  Slovenské liehovary a likérky, a.s. 

1.2 Právna forma Akciová spoločnosť 

1.3 Druh žiadosti Jestvujúca prevádzka podľa § 40 ods. 2 zákona č.39/2013 

Z.z. o IPKZ 

 

X 

Nová prevádzka podľa zákona o IPKZ - 

Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie 

po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ 

- 

1.4 Adresa sídla prevádzkovateľa  Trnavská cesta  

Leopoldov 

920 41 

1.5 Poštová adresa (pokiaľ sa líši 

od vyššie uvedenej) 

ul. 1. Mája 113 

031 28 Liptovský Mikuláš 

1.6 www adresa http://www.liehovary.sk  

1.7a Štatutárny zástupca,  

funkcia v spoločnosti 

JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc. 

Predseda predstavenstva 

1.7b Štatutárny zástupca,  

funkcia v spoločnosti 

Ing. Jozef Kamas  

Výrobno-technický riaditeľ 

Splnomocnený zástupca 

Podpredseda predstavenstva 

1.7c Kontaktná osoba za technické 

záležitosti 

Ing. Viktor Devečka 

Tel. č.: 0915 848 067 

1.8 IČO 36 241 369 

1.9 Kód OKEČ (NACE),  

NOSE-P 

10110    Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu 

105.09   Výroba organických chemických látok 

1.10 Výpis z obchodného registra 

alebo z inej evidencie 

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri 

Okresného súdu v Trnave, oddiel:  

Sa, vložka číslo: 10183/T   

Príloha č. 1.a 

1.11 Splnomocnená kontaktná 

osoba  

Meno: Ing. Jozef Kamas 

Tel. č.: +421 33 735 21 01 

Mobil: 0915 848 268 

Email: jozef.kamas@liehovary.sk  

Príloha č. 1.b  

 

1.12 Identifikácia spracovateľa 

predkladanej žiadosti 

ARPenviro s.r.o  

Ing. Alena Popovičová, PhD. 

Číslo osvedčenia odbornej spôsobilosti: č. 40118/2013 

0905 917 352 

emisie@arpenviro.sk   

 

 

 

http://www.liehovary.sk/
mailto:jozef.kamas@liehovary.sk
mailto:emisie@arpenviro.sk
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1.b  Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa žiada v rámci žiadosti 

o integrované povolenie  

1. Zoznam súhlasov a povolení, 

o ktoré sa v rámci 

integrovaného povolenia žiada: 

 

Zákon NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov: 

 

§ 3 ods. 3 písm. a) – v oblasti ochrany ovzdušia konanie o: 

- bod č. 8 zákona o IPKZ – určenie podmienok 

prevádzkovania, 

- bod č. 10 zákona o IPKZ – určenie rozsahu a požiadaviek na 

vedenie prevádzkovej evidencie stredných zdrojov 

znečisťovania ovzdušia, 

 

§ 3 ods. 3 písm. b) – v oblasti povrchových a podzemných vôd 

konanie: 

- 

 

§ 3 ods. 3 písm. c) – v oblasti odpadov konanie o: 

- 

 

§ 3 ods. 3 písm. f) – v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie 

návrhov na: 

- 

 

§ 8 ods. 3 – schválenie Východiskovej správy 

 

 

 

 

 

1.c  Zoznam prebiehajúcich konaní vo veci vydania súhlasov a povolení, 

začatých pred podaním žiadosti o integrované povolenie  

1. Zoznam súhlasov a povolení 

podaných pred  povolením žiadosti 

o integrované povolenie 

 

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzku zdroja znečisťovania 

ovzdušia v zmysle zákona č 137/2010 Z.z. v ZPN - podané na 

OÚ OSoŽP Liptovský Mikuláš dňa 22.04.2015 -  Príloha č. 4.a 
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2.  Informácie o povoľovanej prevádzke  

2.1 Názov prevádzky Výroba surového liehu 

2.2 Adresa prevádzky ul. 1. Mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš 

2.3 Umiestnenie prevádzky Objekt je umiestnený v Žilinskom kraji, v okrese Liptovský 

Mikuláš v prenajatých priestoroch spoločnosti St. Nicolaus. 

Areál spoločnosti St. Nicolaus a.s. sa nachádza v priemyselnej 

zóne v severovýchodnej časti mesta Liptovský Mikuláš.  

 

Prevádzka „Výroba surového liehu“ v areáli ST. NICOLUAS“ sa 

nachádza v katastrálnom území Liptovský Mikuláš, na 

parcelách číslo: 5498/21; 5498/53; 5498/54; 5498/56; 5498/58; 

5498/60; 5498/61; 5498/67; 5498/68; 5498/69; ktoré sú v 

prenájme spoločnosti St. Nicolaus a.s. 

Areál je vybavený inžinierskymi sieťami a vnútroareálovými 

komunikáciami.  

2.4 Počet zamestnancov cca 14  

2.5 Dátum začatia a predpokladaného 

ukončenia činnosti prevádzky 

Prevádzka začala vykonávať svoju činnosť v roku 2011 – 

Povolenie MPaRV SR na výrobu liehu – Príloha č.2.a 

Dátum ukončenia činnosti nie je stanovený 

2.6 Kategória činnosti, do ktorej prevádzka 

spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ 

4. Chemický priemysel – biologické spracovanie látok 

4.1. Výroba organických chemikálií, ktorými sú: 

b) organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, 

aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, 

acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice; 

2.7 Hodnota príslušného rozhodovacieho 

parametra v danej kategórii (podľa 

prílohy č.1 zákona o IPKZ) 

Hodnoty výrobnej kapacity za rok pri nepretržitej prevádzke: 

- Výroba produktu:                               5 000 m3/rok  

2.8 Projektovaná hodnota vyššie 

uvedeného rozhodovacieho parametra 

Denná produkcia:  

- Výroba produktu:                              15 m3/deň 

2.9 Prevádzkovaná kapacita 

a prevádzkovaná doba (hod.) 

Nepretržitá prevádzka 7 dní v týždni, 330 dní v roku 

Počet prevádzkových hodín: cca 7 920 hod /rok 

2.10 Zoznam vykonávaných činností podľa 

prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 Z.z. 

v znení zmeny a doplnení niektorých 

zákonov 

 

X 

2.11 Kategorizácie zdrojov znečisťovania 

ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR 

č.410/2012 Z.z. 

6. Ostatný priemysel a zariadenia 

6.16.2 Liehovary s projektovanou výrobnou kapacitou 100 % 

liehu v t/rok – prahová kapacita pre stredný zdroj: ≥ 100 t/rok 

2.12 Trieda skládky odpadov Netýka sa 
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3.  Ďalšie informácie o prevádzke  

3.1 Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné 

prostredie 

Nie* - Áno  X 

Práve prebieha - Príloha č. - 

3.2 Cezhraničné vplyvy Nie x Áno - Odkaz na 

opis ďalej 

v žiadosti 

- 

 

 

4. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky 

4.1 Územné rozhodnutie Číslo rozhodnutia 

a dátum jeho vydania 

- 

4.2 Stavebné rozhodnutie Číslo rozhodnutia 

a dátum jeho vydania 

- 

4.3 Kolaudačné rozhodnutie Číslo rozhodnutia 

a dátum jeho vydania 

č. ŽP 97/00137 – Dá zo dňa 13.10.1997 

 Príloha č. 3.a 

4.4 Ostatné vydané povolenia, 

súhlasy, rozhodnutia a vyjadrenia 

Rozhodnutia – súhlasy – uvedené v prílohách  č. 6.a až 6.c 

4.5 Parcelné čísla a druh stavebného 

pozemku, s uvedením vlastníckych 

alebo iných práv podľa katastra 

nehnuteľnosti 

Výrobný závod sa nachádza vo severovýchodnej časti mesta 

v priemyselnom areáli v samostatnom objekte na ulici 1. mája 113 

na pozemkoch a daných parcelných číslach katastrálneho územia 

Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš nasledovne: 

 

Výpis z listu vlastníctva č. 718: 

Stavby: 

Súpisné číslo na parcele: 

2166   5498/53     Sedimentačná jama 

2166   5498/58     Pálenica 

2166   5498/61     Sklad borievok 

 

Parcela číslo: 

5498/21                Zastavané plochy a nádvoria –  

                               Liehová hospodárska budova 

5498/54                Zastavané plochy a nádvoria – 

                               Prístrešok na separáciu 

5498/56                Zastavané plochy a nádvoria –  

                             Nádrže na výpalky 

5498/60                Sklad borievok  

5498/67                Silo na obilie  

5498/68                Násypka na obilie 

  5498/69                Chladiaca veža 
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Výpis z katastra nehnuteľností – Okresný úrad Liptovský Mikuláš, 

katastrálny odbor, katastrálne územie Liptovský Mikuláš – príloha 

č.5.a 

  

Kópia katastrálnej mapy – katastrálne územie Liptovský Mikuláš 

príloha č.5.b 

4.6 Parcelné čísla susedných 

pozemkov a susedných stavieb 

alebo súvisiacich pozemkov, 

s uvedením subjektov, ktoré majú 

vlastnícke alebo iné práva k týmto 

pozemkom 

Parcely s listom vlastníctva č. 718 

Parcely susediace s parcelami, ktoré spadajú pod IPKZ vo 

vlastníctve ST. Nicolaus, a.s.:                        

5498/2                   Zastavané plochy a nádvoria             

5498/52                 Liehová hosp. budova 

5498/57                 Zastavané plochy a nádvoria 

5498/59                 Čerpacia stanica 

5498/62                 Trafostanica     

5498/65                 Zastavané plochy a nádvoria 

5498/72                 Zastavané plochy a nádvoria 

5498/73                 Zastavané plochy a nádvoria 

5498/75                 Zastavané plochy a nádvoria 

6649/4                   Ostatné plochy 

 

Výpis z katastra nehnuteľností – Okresný úrad Liptovský Mikuláš, 

katastrálny odbor, katastrálne územie Liptovský Mikuláš – príloha 

č.5.a 

4.7 Členenie stavby na stavebné 

objekty  

SO 100  – Sklad surovín 

SO 110  – Pálenica 

SO 120  – Zahusťovanie výpalkov 

4.8 Členenie stavby na prevádzkové 

súbory 

 

PS 600 – Sklad obilovín  

PS 610 – Úprava obilovín 

PS 620 – Scukornenie obilovín 

PS 630 – Fermentácia liehu 

PS 640 – Príprava pomocných surovín 

PS 650 – Destilácia surového liehu 

PS 660 – Zahusťovanie výpalkov 

PS 08 – Stáčanie a skladovanie liehu 

 

5.  Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia  

5.1 Názov prevádzky podľa platného integrovaného 

povolenia 

Netýka sa 

5.2 Číslo platného integrovaného povolenia Netýka sa 

5.3 Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou 

zariadenia 

Nie x Áno - 

Práve 

prebieha 

- Príloha č. 2.b 

5.4 Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia Netýka sa 
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6. Utajované a dôverné údaje 

 

 

B  Údaje o prevádzke a jej umiestnení  

1. Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby 

a služieb - Utajované a dôverné údaje 

 

 

2. Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci 

celého závodu 
P. č. Názov listu Referenčné číslo mapového 

listu z katastrálnych máp 

Príloha č. 

1 Lay out prevádzky x 5.c 

2 Topograf. situačné zobrazenie areálu St. Nicoluas, a.s., 

Liptovský Mikuláš – širšie vzťahy prevádzky 

x 5.d 

 

 

3. Opis prevádzky  

Utajované a dôverné údaje                             

 
 
4. Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé 

technologické uzly  

Utajované a dôverné údaje   

 

5. Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky  

5.1 Utajované a dôverné údaje 

 
 

 

5.2   Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky, ktorá nie je predmetom utajovaných 

skutočností 

P. č. Názov dokumentu  Príloha č. 

1 Havarijný plán na ochranu vôd – vypracovaný ST.N. a zahŕňa aj SLL 8.a 
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C Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  

a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú  

 

1. Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa 

v prevádzke používajú  

1.1a Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok –  

V tabuľke sú uvedené projektované hodnoty: 

P. 

č. 

Prevádzka Surovina, pomocný 

materiál, ďalšie  látky 

Opis  a vlastností 

(KBU) 

CAS Projektovaná  

spotreba 

za rok  

 

Množstvo 

využité na 

výrobok 

za rok (%) 

Základné suroviny 

1 Technológia Pšenica a kukurica 

Obilniny 

Celková sušina 85% 

Obsah škrobu 65% 

- 12 000 ton 100 

Pomocné látky a médiá 

2 

Technológia 

Hydroxid sodný 

Pevná, bezfarebná látka 

bez zápachu; 

Hustota: 2,13 g/cm3 

1310-73-2 11,8 t 100 

3 

Enzýmy – prípravky, 

biokatalyzátory pre 

proces fermentácie 

Kvapaliny oranžovej farby 

s miernym slabým 

zápachom 

9014-01-1 

9000-90-2 

9032-08-0 

Podľa potreby 100 

4 
Sušené kvasnice - 

droždie 
- - 4,5 t 100 

5 

SPEZYME RSL 

Alfa amyláza 

 

Hnedá tekutina s typickým 

zápachom 

fermentovaného produktu 

9000-90-2 

56-81-5 

9001-89-2 

7647-14-5 

1,12 t  100 

6 
DYSTILLASE CS 

Amyloglukozidáza 

Hnedá tekutina s typickým 

zápachom 

fermentovaného produktu 

9032-08-0 

9000-90-2 
5 950 litrov 100 

7 
Voda 

Úžitková voda - 30 000 m3/rok - 

8 Pitná voda - 58 000 m3/rok - 

Energie  

10 

Technológia 

Technologická para - - 
11 000  

t/rok 
100 

11 Chladiaca voda - - 
cca 43 560  

m3/rok 
100 

13 Elektrická energia - - 
450  

MWh/rok 
100 

 Vzhľadom na širokú škálu používaných surovín a pomocných materiálov, ich rozmanitosť a častú zmenu v závislosti od aktuálnej 

požiadavky zákazníka, neuvádzame v tejto tabuľke podrobné informácie (vlastnosti a zloženie), k nahliadnutiu sú v KBÚ u 

prevádzkovateľa 
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1.2 Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely  

1.2.1 Zdroj vody Využitie 

v prevádzke 

Spotreba technologickej a úžitkovej vody 

P. č. 
Max 

(l.s-1) 
m 3.deň-1 m 3 .rok-1 

Merná spotreba 

na jednotku 

výrobku (jedn.) 

% využitia vo 

výrobku 

1 

Studňa 1 – 

LM4A vo 

vlastníctve 

ST.N. 

Výroba surového 

liehu 
2 154 56 292 11,25 100 

2 

Studňa 2 – 

HV2 - vo 

vlastníctve 

ST.N. 

Výroba surového 

liehu 
1,0 77 27 874 5,6 100 

1.2.2 Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody 

P. č. 

1 

Technologická voda: úžitková voda určená výhradne na zabezpečenie potreby v technologickom 

procese výroby surového liehu a pre plnenie požiarnej vody SHZ je čerpaná zo systému 2 zberných 

studní – Studňa 1 je využívaná ako pitná voda, výrobná voda do procesu a požiarna voda, má 

stanovené ochranné pásmo, je využívané aj ako pitná voda. Studňa 2 je využívaná pre chladiaci 

proces a ako technologická voda.  

1.2.3 Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie 

1 
Priemyselné OV z technologických zariadení sú odvádzané do závodnej kanalizácie spoločnosti 

ST.N. a následne mestskej kanalizácie mesta LM. 

2 

Opis spôsobu nakladania s vodami je uvedený v Havarijnom pláne pre prípad úniku nebezpečných 

látok do životného prostredia v areáli prevádzky (Príloha č. 8.a), ktorý je spracovaný spoločnosťou 

ST.N. a zahŕňa aj činnosti vykonávané spoločnosťou SLL 

 

 
1.3 Voda používaná na pitné a sociálne účely  

1.3.1 

Zdroj pitnej 

vody 

Využitie 

v prevádzke 

Spotreba pitnej vody 

P. č. 
 

(l.deň-1) 

Max. 

(l.s-1) 
m3.deň -1 m3.rok –1 

1 
Prívod pitnej 

vody  

Kancelárie, sociálne 

zariadenia na 

prevádzke 

300 0,5 0,3 110 

1.3.2 Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody 

1 Zdrojom pitnej vody je studňa 1 – vodný zdroj LM4a 

1.3.3 Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania 

1 Pitná voda do prevádzky je privádzaná areálovým vodovodom a čerpaná z vodného zdroja LM4a  

2 
Vypúšťanie je realizované prostredníctvom závodnej kanalizácie spoločnosti ST.N. a následne do mestskej 

kanalizácie mesta LM. 
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2. Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú 

2.1a Výrobky alebo skupiny určených výrobkov 

P. č. Prevádzka Výrobok alebo  určený 

výrobok 

Opis výrobku alebo určeného 

výrobku 

CAS Výroba 

(jed.rok-1) 

1 Výroba 

surového liehu 
Surový lieh Surový lieh - 5 000 m3  

 

 

2.2.  Medziprodukty  

P. č. Prevádzka Názov  medziproduktu Opis medziproduktu CAS 

Výroba 

za rok  

(t/rok) 

Množstvo 

využité ako 

výrobok  (%) 

 X X X X X X 

 

 

3. Energie v prevádzke používané alebo vyrábané 

3.1a. Vstupy  energie a palív 

V tabuľke sú uvedené projektované hodnoty  

3.1.1 Vstupy energie a palív Ročná spotreba/ 

množstvo (jedn.) 

Výhrevnosť 

(jedn.) 

Prepočet na GJ 

3.1.2 Zemný plyn  X X X 

3.1.3 Hnedé uhlie X X X 

3.1.4 Čierne uhlie X X X 

3.1.5 Koks X X X 

3.1.6 Iné pevné palivá X X X 

3.1.7 VOŤ X X X 

3.1.8 VOĽ X X X 

3.1.9 Nafta na kúrenie X X X 

3.1.10 Iné plyny – bioplyn  X X X 

3.1.11 Nafta pre dopravu X X X 

3.1.12. Druhotná energia X X X 

3.1.13 Obnoviteľné zdroje X X X 

3.1.14 Nákup el. energie 450 (MWh) 3,6 (GJ) 1 620 

3.1.15 Nákup tepla X X X 

3.1.16 Iné média – technologická para 11 000 (t) X X 

3.1.17 Celkový vstup energie  a palív v GJ  X X X 

 
Všetky energie a média používané na prevádzke (el. energia, para, voda) sú nakupované od 
prenajímateľa (ST.Nicolaus, a.s.). 
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3.1b. Vstupy energie a palív 

V tabuľke sú uvedené skutočne dosiahnuté hodnoty za rok 2014 (informatívny údaj) 

3.1.1 Vstupy energie a palív Ročná spotreba/ 

množstvo (jedn.) 

Výhrevnosť 

(jedn.) 

Prepočet na GJ 

3.1.2 Zemný plyn    X X X 

3.1.3 Hnedé uhlie X X X 

3.1.4 Čierne uhlie X X X 

3.1.5 Koks X X X 

3.1.6 Iné pevné palivá X X X 

3.1.7 VOŤ X X X 

3.1.8 VOĽ X X X 

3.1.9 Nafta na kúrenie X X X 

3.1.10 Iné plyny – bioplyn  X X X 

3.1.11 Nafta pre dopravu X X X 

3.1.12. Druhotná energia X X X 

3.1.13 Obnoviteľné zdroje X X X 

3.1.14 Nákup el. energie 448 (MWh) 3,6 (GJ) 1 612,8 

3.1.15 Nákup tepla X X X 

3.1.16 Iné médiá  - technologická para  10 578 (t) X X 

3.1.17 Celkový vstup energie  a palív v GJ  X X X 

* výhrevnosť ZPN na území SR za rok 2014 

 

3.2  Vlastná výroba energií z palív 

3.2.1 Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel X 

3.2.2 Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep X 

3.2.3 Výroba elektriny  v MWh a v GJ X 

3.2.4 Výroba pary v tonách X 

3.2.5 Výroba chladu v GJ  X 

 

 

3.3 Využitie energií   

V tabuľke sú uvedené skutočne dosiahnuté hodnoty za rok 2014 (informatívny údaj) 

3.3.1 Celkový nákup energie v GJ 1 612,8 GJ 

3.3.2 Celkový predaj energie v GJ X 

3.3.3 Celková spotreba energie v GJ 1 612,8 GJ 

3.3.4 Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v MWh X 

3.3.5 Celková spotreba energie na výrobu chladu  X 

3.3.6 Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu X 

3.3.7 Celková spotreba energie na technologické  a súvisiace 

procesy v MWh 
448 MWh 
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3.4 Merná spotreba energie  

V tabuľke sú uvedené skutočne dosiahnuté hodnoty za rok 2014 (informatívny údaj) 

 

P. č. 

 

Výrobok 

 

Jedn. 

Merná spotreba energie na jednotku výrobku 

Elektrická energia Teplo GJ.jedn-1 GJ. jedn-1  spolu 

MWh/ jedn-1 GJ. jedn-1 

1 Surový lieh 4,830 m3 92,75 333,91 X X 
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D Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje 

o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do 

jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom 

významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné 

prostredie a na zdravie ľudí 

 

1. Znečisťovanie ovzdušia 

1.1. Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok 

a spôsob zachytávania emisií  

P. č. 
Zdroj emisií, spôsob 

zachytávania emisií 
Emitovaná látka 

Údaje o emisiách 

mg.m-3 kg.h-1 OU.m-3 t.rok-1 
Merná produkcia na 

jednotku výrobku (jedn.) 

1 

Výroba surového liehu 

Fermentácia, destilácia 

a odvodnenie, sklad liehu 

a expedícia 

etanol - - - 0,6349* Emisný faktor: - pri 
teplote 15°C - 89 g/m3 

*ročná emisia ZL pri projektovaných údajoch (t/rok) 

 

 

1.2 Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií 

 

P. č. 

Identifikácia 

miesta 

vypúšťania 

podľa 

blokovej 

schémy 

Názov a typ 

vypúšťania 

emisií 

Napojené 

zdroje emisií 

Priemer 

bodového 

alebo plocha 

plošného 

miesta 

vypúšťania 

Zemepisná 

šírka a dĺžka / 

súradnicová 

sieť X-Y 

Výška 

vypúšťania 

(m) 

Objemový 

prietok 

(ms,
3.h-1) 

 

T. 

emisií 

(oC) 

1 Bez výduchu 
Fugitívne 

emisie 

Výroba 

surového liehu 
- 

49,0455 

19,3754 

Nadmor-ská 

výška 584 
- okolia 
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2.  Znečisťovanie povrchových vôd  

2.1.  Recipienty odpadových vôd 

Netýka sa  

 

 

 

2.2  Produkované odpadové vody  

2.2.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd     

2.2.1.1 
Zdroj odpadovej 

vody 

Charakteristika 

odpadovej vody 

Produkované množstvo  odpadovej vody 

P. č. 
max.   

(l.s-1) 
m3.deň.-1 m3.rok-1 

Merná produkcia na  jednotku 

výrobku  (jedn.) 

1 
Výroba surového 

liehu 
Priemyselná OV 0,0016 132 43 560 - 

2.2.1.2 
Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter 

vypúšťania 

Priemyselné odpadové vody z technológie výroby sú len odpadové vody (odluhy) z chladiacej vody. 

 

 

2.2.2  Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd 

Netýka sa  

 

 

2.3 Odpadové vody preberané od iných pôvodcov 

Netýka sa  

 

 

2.3 Zoznam miest vypúšťania dažďových vôd do povrchových vôd  

Netýka sa  

 

 

2.5 Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém 

Netýka sa  
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2.6    Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do 

verejnej kanalizácie 

Netýka sa  

 

 

2.6.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok 

vypúšťaných do verejnej kanalizácie 

Netýka sa  

 

 

2.6.2  Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť 

škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie 

Netýka sa  

 

 

2.6.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť 

škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie 

Netýka sa  
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3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd  

3.1 Znečisťovanie  podzemných vôd  

3.1.1  Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd 

Netýka sa  

 

 

3.1.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do 

podzemných vôd 

Netýka sa  

 

 

3.1.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)  

Netýka sa  

 

 

3.1.4 Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém 

Netýka sa  

 

 

3.2  Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach 

3.2.1  Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy 

Netýka sa  

 

 

3.2.2 Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy 

Netýka sa  

 

 

3.2.3 Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém 

Netýka sa  

 
 
 
3.3 Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými 

látkami a pri prevádzke skládky 

Netýka sa  
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4. Nakladanie s odpadmi 

4.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov 

Netýka sa 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje v súlade so „Zmluvou o likvidácii odpadov“ č. B-01004/2011 zo dňa 24.01.2011 

uzatvorenou medzi zmluvnými stranami – objednávateľom Slovenské liehovary a likérky, a.s., Leopoldov 

a poskytovateľov ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš, podľa Čl. 1 bodu 2 likvidovať objednávateľovi odpad 

z výroby liehu v „Priemyselnom liehovare“, umiestneného v prenajatých nebytových priestoroch.  

Príloha č. U2.b 

 

Na základe rozhodnutia OÚ Žilina Odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZA-OSZP2-2015/007791-

004/Kon zo dňa 18.03.2015 udeľuje súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch na to, že látka alebo 

vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, t.j.: výrobou surového liehu vzniká liehovarnícke mláto, 

ktoré sa považuje za vedľajší produkt. 

Príloha č. 6.b 

 

 

 

 

4.2 Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov 

Netýka sa 
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5. Zdroje hluku a hranice prevádzky 

5.1 
Zdroj hluku 

Opis zdroja hluku 

 

Hladina akustického 

výkonu LWA v dB P. č. 

 X X X 

5.2 
Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq  v dB  

v dotknutom území spôsobené prevádzkou 

P. č. Miesto merania 

Denný čas Nočný čas 

Najvyššia 

prípustná 

Nameraná 

(hodnotiaca) 

Najvyššia 

prípustná 

Nameraná 

(hodnotiaca) 

 X X X X X 

 

 

 

 

6. Vibrácie 

6.1 

 Zdroj vibrácií Opis zdroja vibrácií 

Hodnoty váženého  

zrýchlenia vibrácií 

aweq,T(ms-2) P. č. 

 X X X 

6.2 
Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií  v dotknutom území spôsobené prevádzkou  

aweq,T (ms-2) 

P. č. Miesto merania 

Denný čas Nočný čas 

Najvyššia 

prípustná 

Nameraná 

(hodnotiaca) 

Najvyššia 

prípustná 

Nameraná 

(hodnotiaca) 

 X X X X X 
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E Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného  

prostredia v tomto mieste  

 

1. Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho 

okolia 

1.1. Mapa lokality a širšie vzťahy      

P. č. Názov mapy Príl. č. 

1 Lay-out 5.c 

2 Širšie vzťahy prevádzky 5.d 

  

 

2. Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia 

– Východisková správa 

Charakteristika Opis Príl. č. 

 
2.1 Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia Podľa  klimatologickej klasifikácie (Kolektív, 

1980, Miklós et al., 2002) patrí územie do 

mierne teplej oblasti, mierne teplého a vlhkého 

okrsku M5 s chladnou až studenou zimou. 

Priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje 

v rozpätí 6 - 7˚C. Z hľadiska množstva 

spadnutých zrážok hodnotenú podoblasť 

Podtatranskej kotliny možno charakterizovať 

ako vlhkú. Hodnota ročného potenciálneho 

výparu je 614 mm (Miklós et al., 2002). 

Klimatický ukazovateľ zavlaženia -100mm 

indikuje nadbytok vlahy (infiltrácia zrážkových 

vôd vyššia ako potenciálna evapotranspirácia), 

t.j. zvýšená intenzita prieniku výluhov do 

podzemných vôd. 

7.a 

2.2 Opis chránených a citlivých oblastí V blízkom okolí areálu ST. NICOLAUS sa 

nenachádzajú územia s osobitne chránenými 

časťami prírody, ani ochranné pásma zdrojov 

podzemných vôd. Z chránených území z okolia 

Liptovského Mikuláša možno spomenúť NPR  

Jánska dolina v k.ú. Liptovský Ján, NPR 

Demänovská dolina v k.ú. Demänovská Dolina, 

CHA  Ratkovov v k.ú. Liptovský Trnovec a 
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Liptovská Sielnica, atď. Výskyt chránených 

rastlín a živočíchov je viazaný na širšie okolie 

Liptovského Mikuláša. 

2.3 Opis krajiny Posudzované územie sa skladá z  krajiny 

urbanizovanej. V urbanizovanej krajine je 

dominujúcim prvkom funkčne špecifikovaná 

zástavba územia, vysoká hustota cestných 

komunikácií a inžinierskych sietí, dopravné 

plochy a železnica. V meste absentuje 

centrálny mestský park na väčšej ploche. 

Parkmi menších rozmerov sú Park M. R. 

Martákovej, Park Martina Rázusa a Park 

mládeže. 

2.4 Geologický, hydrologický,  inžiniersko-

geologický opis a geochemické podmienky 

miesta 

Na základe regionálneho geomorfologického 

členenia (Mazúr-Lukniš, 2002) záujmové 

územie patrí do Fatransko-tatranskej oblasti, 

celku Podtatranská kotlina, podcelku Liptovská 

kotlina a časti Liptovské nivy. 

Z morfoštruktúrneho hľadiska ide o kotlinovú 

depresiu. Územie má rovinatý charakter 

s erôzno-akumulačným reliéfom nív. 

Liptovská kotlina ak celok je budovaná 

sedimentmi vnútrokarpatského paleogénu, na 

ktorých ležia kvartérne uloženiny. Územie 

areálu ST. NICOLAUS buduje flyšová litofácia 

vnútrokarpatského paleogénu (ílovce, 

pieskovce), ktorý ja zakrytý kvartérnymi 

fluviálnymi sedimentmi Smrečianky a Váhu 

(štrky, silty). Širšie okolie je budované 

horninami kvartéru. Paleogén Liptovskej kotliny 

je reprezentovaný 3 litofáciami, a to bazálnou 

transgresívnou litofáciou, ílovcovou litofáciou 

a flyšovou litofáciou. 
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2.5 Opis širších vzťahov lokality územia vo vzťahu 

k povrchovým a podzemným vodám 

Skúmaný areál leží v základnom povodí Váhu, 

čiastkové povodie Váhu od ústia Belej po ústie 

Oravy (hydrologické poradie podrobného povodia 

4-21-02-027). Najbližší povrchový tok od areálu 

ST. NICOLAUS je tok Smrečianka, ktorý je 

vzdialený približne 1 km smerom na juhovýchod. 

Typ režimu odtoku je stredohorský, snehovo-

dažďový, s obdobím akumulácie v mesiacoch 

november až február, s najvyššou vodnatosťou 

v mesiaci marec až máj a s najnižšou v mesiaci 

január - február a september –október. Zvýšenie 

vodnatosti koncom jesene a začiatkom zimy býva 

mierne výrazné. 

Z hľadiska hydrogeologickej rajonizácie 

Slovenska územie patrí do rajónu QP 016 

Paleogén a kvartér západnej a strednej časti 

Liptovskej kotliny (Šuba et al., 1984). 

Významným kolektorom podzemných vôd 

plytkého obehu sú iba kvartérne fluviálne 

sedimenty. Vyznačujú sa dosť silnou až silnou 

medzizrnovou priepustnosťou. Podzemné vody 

vo fluviálnych náplavoch majú  mineralizáciu Ca-

HCO3 typu, ktorá je často antropogénne 

zmenená.  V zmysle rámcovej smernice 

o vodách 2000/60/ES patria kvartérne podzemné 

vody popisovanej oblasti do útvaru 

medzizrnových podzemných vôd kvartérnych 

náplavov Váhu a jeho prítokov severnej časti 

oblasti povodí Váh SK1000500P. Generálny 

smer prúdenia podzemných vôd je približne od 

SV k JZ. 

2.6 Ostatné Neuvedené  

 

 

3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia 

P. č. Opis Príl. č. 

    1 V posudzovanom území sa podľa registra environmentálnych záťaží SR nenachádzajú žiadne  

environmentálne záťaže (EZ) zaradené do kategórie A, B, C  resp. D.  

- 
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F  Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej 

technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, 

a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií 

 

1. Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií 

a obmedzenie emisií (koncové technológie) –  

Utajované a dôverné údaje  

 

 

2.  Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a 

obmedzenie emisií (koncové technológie) 
2.1 Zložka životného prostredia 

Neaplikované 

2.2 
Všeobecná charakteristika a technický 

opis technológie a techniky  

2.3 
Doba a stav realizácie technológie 

a techniky 

2.4 
Stručné zdôvodnenie technológie 

a techniky 

2.6 
Prínosy z hľadiska ochrany životného 

prostredia 

2.7 Účinnosť technológie a techniky 

2.8 

Nakladanie so zachytenými emisiami 

alebo produkovaným zostatkovým 

znečistením 

2.9 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu 

k uvedenej technológii a technike 
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G  Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných 

opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné 

zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke  

1. Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na 

zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov 

1.1 Zložka životného prostredia Odpady 

1.2 Doba a stav realizácie opatrenia Poskytovateľ sa zaväzuje v súlade so „Zmluvou o likvidácii 

odpadov“ č. B-01004/2011 zo dňa 24.01.2011 uzatvorenou 

medzi zmluvnými stranami – objednávateľom Slovenské 

liehovary a likérky, a.s., Leopoldov a poskytovateľov ST. 

NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš, podľa Čl. 1 bodu 2 

likvidovať objednávateľovi odpad z výroby liehu v 

„Priemyselnom liehovare“, umiestneného v prenajatých 

nebytových priestoroch.  

 

Na základe rozhodnutia OÚ Žilina Odboru starostlivosti 

o životné prostredie č. OU-ZA-OSZP2-2015/007791-004/Kon 

zo dňa 18.03.2015 udeľuje súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. s) 

zákona o odpadoch na to, že látka alebo vec sa považuje za 

vedľajší produkt, a nie za odpad, t.j. : výrobou surového liehu 

vzniká liehovarnícke mláto, ktoré sa považuje za vedľajší 

produkt. 

1.3 

Opis opatrenia na predchádzanie vzniku 

odpadov a na prednostné zhodnocovanie 

odpadov 

1.4 
Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska 

ochrany životného prostredia 

1.5 Účinnosť opatrenia 

1.6 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu 

k uvedenému opatreniu 

 

 

 

2. Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na 

zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov 
2.1 Zložka životného prostredia 

Neaplikované 

2.2 Doba a stav realizácie opatrenia 

2.3 

Opis opatrenia na predchádzanie vzniku 

odpadov a na prednostné zhodnocovanie 

odpadov 

2.4 
Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska 

ochrany životného prostredia 

2.5 Účinnosť opatrenia 

2.6 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu 

k uvedenému opatreniu 
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H Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných 

opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky 

a emisií do životného prostredia  

 

1. Používaný systém opatrení a technických zariadení na 

monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia -  

1.1 
Zložka životného prostredia  

alebo sledovaná oblasť 
Ovzdušie 

1.2 Miesto vypúšťania emisií 

Keďže emisie z prevádzky sú len fugitívneho charakteru, 

hodnotenie podmienok na zabezpečenie monitorovanie 

emitovaných ZL je bezpredmetné. 

 

1.3 Lokalizácia merania / odberu vzoriek 

1.4 Spôsob merania / odberu vzoriek 

1.5 Frekvencia /merania odberu vzoriek 

1.6 Podmienky merania /odberu vzoriek 

1.7 Sledované veličiny 

1.8 Metóda merania /odberu vzoriek  

1.9 Analytické metódy 

1.10 Technické charakteristiky meradiel 

1.11 Vlastné meranie /dodávateľ  

1.12 Miesto vykonania analýz / laboratórium 

1.13 Autorizácia / akreditácia k meraniu 

1.14 
Spôsob zaznamenávania, spracovania 

a ukladania údajov 

1.15 Pripravované zmeny v monitorovaní 

 

 

 

2.1 
Zložka životného prostredia  

alebo sledovaná oblasť 
Voda 

2.2 Miesto vypúšťania emisií 

Technologická odpadová voda z procesu ide do závodnej 

kanalizácie ST.NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš a odtiaľ 

do mestskej ČOV. 

2.3 Lokalizácia merania / odberu vzoriek Nie je určené 

2.4 Spôsob merania / odberu vzoriek 

Neustanovené 

2.5 Frekvencia /merania odberu vzoriek 

2.6 Podmienky merania /odberu vzoriek 

2.7 Sledované veličiny 

2.8 Metóda merania /odberu vzoriek  

2.9 Analytické metódy 

2.10 Technické charakteristiky meradiel 
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2.11 Vlastné meranie /dodávateľ  

2.12 Miesto vykonania analýz / laboratórium 

2.13 Autorizácia / akreditácia k meraniu 

2.14 
Spôsob zaznamenávania, spracovania 

a ukladania údajov 

2.15 Pripravované zmeny v monitorovaní 

 
 
 

3.1 
Zložka životného prostredia  

alebo sledovaná oblasť 
Odpady 

3.2 Miesto vypúšťania emisií Poskytovateľ sa zaväzuje v súlade so „Zmluvou o likvidácii 

odpadov“ č. B-01004/2011 zo dňa 24.01.2011 uzatvorenou 

medzi zmluvnými stranami – objednávateľom Slovenské 

liehovary a likérky, a.s., Leopoldov a poskytovateľov ST. 

NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš, podľa Čl. 1 bodu 2 

likvidovať objednávateľovi odpad z výroby liehu v 

„Priemyselnom liehovare“, umiestneného v prenajatých 

nebytových priestoroch.  

 

Na základe rozhodnutia OÚ Žilina Odboru starostlivosti 

o životné prostredie č. OU-ZA-OSZP2-2015/007791-

004/Kon zo dňa 18.03.2015 udeľuje súhlas podľa § 7 ods. 1 

písm. s) zákona o odpadoch na to, že látka alebo vec sa 

považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, t.j. : výrobou 

surového liehu vzniká liehovarnícke mláto, ktoré sa 

považuje za vedľajší produkt. 

3.3 Lokalizácia merania / odberu vzoriek 

3.4 Spôsob merania / odberu vzoriek 

3.5 Frekvencia /merania odberu vzoriek 

3.6 Podmienky merania /odberu vzoriek 

3.7 Sledované veličiny 

3.8 Metóda merania /odberu vzoriek  

3.9 Analytické metódy 

3.10 Technické charakteristiky meradiel 

3.11 Vlastné meranie /dodávateľ  

3.12 Miesto vykonania analýz / laboratórium 

3.13 Autorizácia / akreditácia k meraniu 

3.14 
Spôsob zaznamenávania, spracovania 

a ukladania údajov 

3.15 Pripravované zmeny v monitorovaní 
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2. Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na 

monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia 

2.1 
Zložka životného prostredia  

alebo sledovaná oblasť 

Neaplikované 

2.2 Lokalizácia merania / odberu vzoriek 

2.3 Spôsob merania / odberu vzoriek 

2.4 Frekvencia merania / odberu vzoriek 

2.5 Podmienky merania / odberu vzoriek 

2.6 Sledované veličiny 

2.7 Metóda merania / odberu vzoriek 

2.8 Analytické metódy 

2.9 Technické charakteristiky meradiel 

2.10 Vlastné meranie /dodávateľské  

2.11 Autorizácia / akreditácia k meraniu 

2.12 
Spôsob zaznamenávania, spracovania 

a ukladania údajov 

2.13 Stav realizácie opatrení a monitorovania 

2.14 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu 

k monitorovaniu 
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I Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou 

technikou  

1. Porovnanie parametrov a  technologického a technického 

riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou 

Sledovaný parameter  
alebo riešenie 

Hodnota parametra alebo 
riešenie  pre najlepšiu 

dostupnú techniku 

Hodnota parametra alebo 
riešenia prevádzky 

Zdôvodnenie  
rozdielov /návrh 

opatrení a 
termín 

1.1 Všeobecné postupy dobrého riadenia prevádzky – BREF: FDM = Referenčný dokument o BAT 
v priemysle potravín, nápojov a mlieka (06/2005) 

1.1.1 Vzdelávanie 
a odborná  
príprava 
pracovníkov 

Všeobecné postupy dobrého 
riadenia sa zahŕňajú postupy od 
vzdelávania a odbornej prípravy 
pracovníkov až po definovanie 
dobre zdokumentovaných 
postupov pre údržbu zariadení, 
skladovanie, manipuláciu a 
dávkovanie chemikálií.  

Platí - sú vykonávané pravidelné 
školenia pracovníkov, 
preverovanie pracovných 
postupov, školenia a preškolenia 
zamestnancov v zmysle normy 
ISO 9000 (kvalita) 
 
 

Realizované 

1.1.2 Zlepšené poznatky 
o vstupoch a 
výstupoch procesu 

Zlepšené poznatky o vstupoch a 
výstupoch procesu sú tiež 
podstatnou súčasťou dobrého 
riadenia. To zahŕňa vstupy, 
pomocné suroviny, chemikálií, 
teplo, energie, vodu a výstupy 
výrobkov, odpadovej vody, emisií 
do ovzdušia, odpadov 
a vedľajších produktov. 

Platí – pracovníci sú informovaní 
o vstupoch a výstupoch 
z prevádzky, emisiách do 
životného prostredia, manipulácii 
s chemickými látkami a pod., 
s cieľom minimalizovať vplyv 
prevádzky na ŽP 
 

 

Realizované 

1.1.3 Opatrenia na 
zlepšovanie kvality 
a množstva 
používaných 
chemikálií 

zahŕňa pravidelnú revíziu 
a hodnotenie receptúr, optimálne 
časové plánovanie výroby, 
používanie vysoko kvalitnej vody 
v mokrých procesoch, atď. 
Systémy na automatické riadenie 
procesných parametrov (napr. 
teplota, hladina roztoku, prísun 
chemikálií) umožňujú prísnejšiu 
kontrolu procesu na zlepšenú 
výkonnosť, s minimálnym 
prebytkom používaných 
chemikálií a pomocných 
prípravkov. 

Realizované 

1.1.4 Optimalizácia 
spotreby vody 

Zahŕňa procesy čistenia 
odpadových vôd, znižovanie 
objemu produkovaných 
odpadových vôd, znižovanie 
koncentrácie sledovaných látok 
v odpadových vodách 

Platí – v prevádzke je pravidelne 
sledovaná spotreba vody 
v priebehu celého procesu 

Realizované  

1.1.5 Optimalizácia 
používania energií 

Ďalšie techniky sú špecificky 
zamerané na optimalizáciu 
používania energií (napr. tepelná 
izolácia potrubí, ventilov, nádrží a 
strojov, oddeľovanie prúdov teplej 
a studenej odpadovej vody 
a získavanie tepla z teplého 
prúdu 

Platí – Liehové pary vystupujúce 
z hlavy kolóny vstupujú do 
deflegmátora, kde ohrievajú 
liehovú záparu, časť skondenzuje 
v deflegmátore a vracia sa ako 
reflux do najvyššieho dna 
destilačnej kolóny. Pary etanolu 
prechádzajúce deflegmátorom 
kondenzujú v kondenzátore a sú 
dochladzované studničnou vodou 
v chladiči na teplotu 20°C 

Realizované 

1.1.6 Minimalizácia Špecifické techniky na sledovanie Na prevádzke žiadne odpady Realizované 
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Sledovaný parameter  
alebo riešenie 

Hodnota parametra alebo 
riešenie  pre najlepšiu 

dostupnú techniku 

Hodnota parametra alebo 
riešenia prevádzky 

Zdôvodnenie  
rozdielov /návrh 

opatrení a 
termín 

odpadov a znižovanie množstva 
produkovaných odpadov, pri 
súčasnom znížení strát na 
surovinách, výrobných 
a pomocných materiáloch. 

nevznikajú. Prevádzkové odpady 
vznikajúce napr. pri údržbe, nie 
sú, v zmysle nájomnej zmluvy, 
odpady produkované liehovarom 
SLL 

1.1.7 Čistenie výrobných 
priestorov 

Predovšetkým odstraňovanie 
zvyškov surovín čo najskôr po ich 
spracovaní, pri čistení sa vyhýbať 
halogénovaným oxidačným 
biocídom 

Čistenie výrobných priestorov sa 
vykonáva priebežne, komplexné 
čistenie sa vykonáva počas 
plánovaných odstávok výroby. Na 
čistenie sú používané prostriedky 
bez obsahu halogénovaných 
oxidačných biocídov 

Realizované 

1.2 Príjem a príprava materiálu na spracovanie – výroba surového liehu 

1.2.1 Manipulácia so 
vstupným 
materiálom, 
skladovanie 

Manipulácia sa vzťahuje na 
príjem, skladovanie, 
technologickú dopravu surovín, 
medziproduktov a hotových 
produktov. 

Vstupný materiál sa naskladňuje 
do uzatvorených skladovacích síl, 
odkiaľ je dopravníkovým 
systémov prepravovaný do 
mlyna.  

Realizované 

1.2.2 Mletie a osievanie Suché mletie sa zvyčajne 
kombinuje sa preosievaním alebo 
pneumatickým triedením. 
Zvyčajne sa používajú valcové, 
guľové, kladivové a kolové mlyny. 
Súčasťou mletia je osievanie 
a triedenie mletého materiálu na 
veľkostné frakcie. Na čistenie 
odsávaného vzduchu od mlynov 
sa používajú suché filtre (napr. 
cyklóny) a zachytený prach sa 
znovu vracia do výrobného 
procesu 

Na mletie sa využívajú kladivkový 
mlyn s rotormi a sitami 
s kladivkami. Hrubá frakcia sa 
sústreďuje v zásobníkoch za 
mlynom a odoberá sa cez 
skrutkové prepravníky a rotačné 
podávače. Odsávaný vzduch sa 
čistí na suchých filtroch, jemné 
častice zachytené na filtroch 
padajú späť do zásobníka za 
mlynom a tak ostávajú 
v produkte. Do vonkajšieho 
ovzdušia nie sú vyvedené žiadne 
výduchy.  

Realizované 

1.2.3 Stekutenie, 
scukornenie a 
fermentácia 

Fermetnácia je riadená činnosť 
vybraných mikroorganizmov 
s cieľom výroby kyseliny alebo 
alkoholu.  
Alhokolové kvasenie je 
anaeróbny proces, ktorý prebieha 
pri teplote zvyčajne v rozmedzí 8 
– 30°C. Ako živné látky pre 
kvasinky sa dodáva dusík, 
vitamíny a stopové prvky. 
Kvasenie môže prebiehať 
v otvorených alebo uzatvorených 
fermentoroch. V prípade 
uzatvorených fermentorov vzniká 
oxid uhličitý 

K stekuteniu dochádza pridaním 
vody a recirkulačnej usadeniny 
do kukuričnej masy. Scukornený 
substrát je odvádzaný do 
fermetnéra, v ktorom dochádza 
k riadenému rozmnožovaniu 
kvasiniek bez prístupu kyslíka – 
alkoholové kvasenie, vznikajúci 
oxid uhličitý je odvádzaný cez 
sprchovaciu kolónu, v ktorej sa 
prípadne strhávané pary alkoholu 
vyperú a spätne získavajú. 
Vyčistené neskondenzované 
plyny sa odvádzajú do 
vonkajšieho ovzdušia. 

Realizované 

1.2.4 Destilácia liehu Destilačné zariadenie môže 
pracovať samostatne alebo aj 
v sérii s následnými zariadeniami. 
Energia sa dodáva vo forme 
pary. Prchavé zložky kondenzujú 
za výmeníkom tepla a odvádzajú 
sa vo forme kvapalného liehu. 
Zvyšný materiál (výpalky) sa 
odvádzajú ako paralelený 
produkt. 

Technický etanol sa v procese 
dehydratácie odvodní na palivový 
bezvodný etanol. Destilačno-
rektifikačná jednotka pracuje na 
tlakovo/vákuovom princípe, čím 
sa niekoľkonásobne zvyšuje 
energetická efektívnosť 
prevádzky. Vznikajúce výpalky sa 
využívajú na výrobu krmív pre 
hospodárske zvieratá 

Realizované 

1.3 Skladovanie  etanolu – BREF: Referenčný dokument BAT: Veľkoobjemové organické chemikálie 
(06/2002) 

1.3.1 Skladovanie LVOC Veľkoobjemové organické Produkt – surový etanol, je Realizované 
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Sledovaný parameter  
alebo riešenie 

Hodnota parametra alebo 
riešenie  pre najlepšiu 

dostupnú techniku 

Hodnota parametra alebo 
riešenia prevádzky 

Zdôvodnenie  
rozdielov /návrh 

opatrení a 
termín 

chemikálie (LVOC) majú byť 
skladované tak, aby sa 
minimalizovali úniky do ovzdušia, 
napr. inštaláciu selektívnych 
membrán do skladovacích 
nádrží, kondenzáciu, absorpciou, 
skrápaním, vysoko-teplotným 
spaľovaním, katalytická oxidácia 
alebo spaľovanie na flérach.  

skladovaný v skladovacej nádrži 
ktorá má samostatnú strojovňu 
čerpadiel a selektívnu 
membránu,  

1.3.2 Údaje o účinnosti 
selektívnej 
membrány 
inštalovanej 
v skladovacích 
nádržiach  

BATAEL: 
V prípade inštalácie selektívnej 
membrány, by stupeň 
zachytávania VOC mal byť 90 – 
99,9% a výstupná koncentrácia 
VOC menej ako 20 mg/m3 

Vyrobený surový lieh je 
skladovaný v oceľovej nádrži 
s pevnou strechou. 

Dodržané 

  

Sledovaný parameter  

alebo riešenie 

Hodnota parametra alebo 

riešenie  pre najlepšiu dostupnú 

techniku 

Hodnota parametra alebo 

riešenia prevádzky 

Zdôvodnenie  

rozdielov /návrh 

opatrení a termín 

1.1 Všeobecné postupy dobrého riadenia prevádzky – BREF: FDM = Referenčný dokument o BAT 

v priemysle potravín, nápojov a mlieka (06/2005) 

1.1.1 Vzdelávanie 

a odborná  

príprava 

pracovníkov 

Všeobecné postupy dobrého 

riadenia sa zahŕňajú postupy od 

vzdelávania a odbornej prípravy 

pracovníkov až po definovanie 

dobre zdokumentovaných 

postupov pre údržbu zariadení, 

skladovanie, manipuláciu a 

dávkovanie chemikálií.  

Platí - sú vykonávané pravidelné 

školenia pracovníkov, 

preverovanie pracovných 

postupov, školenia a 

preškolenia zamestnancov v 

zmysle normy ISO 9000 (kvalita) 

 

 

Realizované 

1.1.2 Zlepšené poznatky 

o vstupoch a 

výstupoch procesu 

Zlepšené poznatky o vstupoch a 

výstupoch procesu sú tiež 

podstatnou súčasťou dobrého 

riadenia. To zahŕňa vstupy, 

pomocné suroviny, chemikálií, 

teplo, energie, vodu a výstupy 

výrobkov, odpadovej vody, emisií 

do ovzdušia, odpadov 

a vedľajších produktov. 

Platí – pracovníci sú 

informovaní o vstupoch 

a výstupoch z prevádzky, 

emisiách do životného 

prostredia, manipulácii 

s chemickými látkami a pod., 

s cieľom minimalizovať vplyv 

prevádzky na ŽP 

 

 

Realizované 

1.1.3 Opatrenia na 

zlepšovanie kvality 

a množstva 

používaných 

chemikálií 

zahŕňa pravidelnú revíziu 

a hodnotenie receptúr, optimálne 

časové plánovanie výroby, 

používanie vysoko kvalitnej vody 

v mokrých procesoch, atď. 

Systémy na automatické riadenie 

procesných parametrov (napr. 

teplota, hladina roztoku, prísun 

chemikálií) umožňujú prísnejšiu 

kontrolu procesu na zlepšenú 

výkonnosť, s minimálnym 

prebytkom používaných 

chemikálií a pomocných 

prípravkov. 

Realizované 

1.1.4 Optimalizácia Zahŕňa procesy čistenia Platí – v prevádzke je pravidelne Realizované  
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Sledovaný parameter  
alebo riešenie 

Hodnota parametra alebo 
riešenie  pre najlepšiu 

dostupnú techniku 

Hodnota parametra alebo 
riešenia prevádzky 

Zdôvodnenie  
rozdielov /návrh 

opatrení a 
termín 

spotreby vody odpadových vôd, znižovanie 

objemu produkovaných 

odpadových vôd, znižovanie 

koncentrácie sledovaných látok 

v odpadových vodách 

sledovaná spotreba vody 

v priebehu technologického 

procesu, spotreba vody na 

čistenie výrobných zariadení, 

objem a kvalita produkovaných 

odpadových vôd 

1.1.5 Optimalizácia 

používania energií 

Ďalšie techniky sú špecificky 

zamerané na optimalizáciu 

používania energií (napr. tepelná 

izolácia potrubí, ventilov, nádrží a 

strojov, oddeľovanie prúdov teplej 

a studenej odpadovej vody 

a získavanie tepla z teplého 

prúdu 

Platí – v prevádzke bol 

vykonaný energetický audit 

s cieľom zlepšenia energetickej 

účinnosti znížením spotreby 

energie efektívnym 

hospodárením s energiami 

a znižovaním spotreby energií 

optimalizáciou a inováciu 

výrobných procesov 

Realizované 

1.1.6 Minimalizácia 

odpadov 

Špecifické techniky na sledovanie 

a znižovanie množstva 

produkovaných odpadov, pri 

súčasnom znížení strát na 

surovinách, výrobných 

a pomocných materiáloch. 

Na prevádzke sú vypracované 

špecifické dokumenty zamerané 

na optimalizáciu, resp. 

minimalizáciu vznikajúcich 

odpadov  

Realizované 

1.1.7 Čistenie výrobných 

priestorov 

Predovšetkým odstraňovanie 

zvyškov surovín čo najskôr po ich 

spracovaní, pri čistení sa vyhýbať 

halogénovaným oxidačným 

biocídom 

Čistenie výrobných priestorov sa 

vykonáva priebežne, komplexné 

čistenie sa vykonáva počas 

plánovaných odstávok výroby. 

Na čistenie sú používané 

prostriedky bez obsahu 

halogénovaných oxidačných 

biocídov 

Realizované 

1.2 Príjem a príprava materiálu na spracovanie – výroba surového liehu 

1.2.1 Manipulácia so 

vstupným 

materiálom, 

skladovanie 

Manipulácia sa vzťahuje na 

príjem, skladovanie, 

technologickú dopravu surovín, 

medziproduktov a hotových 

produktov. 

Vstupný materiál sa naskladňuje 

do uzatvorených skladovacích 

síl, odkiaľ je dopravníkovým 

systémov prepravovaný do 

mlynov. Pred mletím sa vstupná 

surovina čistí na viacstupňovom 

suchom site. 

Realizované 

1.2.2 Mletie a osievanie Suché mletie sa zvyčajne 

kombinuje sa preosievaním alebo 

pneumatickým triedením. 

Zvyčajne sa používajú valcové, 

guľové, kladivové a kolové mlyny. 

Súčasťou mletia je osievanie 

a triedenie mletého materiálu na 

veľkostné frakcie. Na čistenie 

odsávaného vzduchu od mlynov 

sa používajú suché filtre (napr. 

cyklóny) a zachytený prach sa 

znovu vracia do výrobného 

procesu 

Na mletie sa využívajú 

kladivkové mlyny s rotormi 

a sitami s kladivkami. Hrubá 

frakcia sa sústreďuje 

v zásobníkoch za mlynmi 

a odoberá sa cez skrutkové 

prepravníky a rotačné 

podávače. Odsávaný vzduch sa 

čistí na suchých filtroch, jemné 

častice zachytené na filtroch 

padajú späť do zásobníka za 

mlynom a tak ostávajú 

v produkte. 

Realizované 

1.2.3 Stekutenie, 

scukornenie a 

Fermetnácia je riadená činnosť 

vybraných mikroorganizmov 

K stekuteniu dochádza pridaním 

vody a recirkulačnej usadeniny 

Realizované 
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Sledovaný parameter  
alebo riešenie 

Hodnota parametra alebo 
riešenie  pre najlepšiu 

dostupnú techniku 

Hodnota parametra alebo 
riešenia prevádzky 

Zdôvodnenie  
rozdielov /návrh 

opatrení a 
termín 

fermentácia s cieľom výroby kyseliny alebo 

alkoholu.  

Alhokolové kvasenie je 

anaeróbny proces, ktorý prebieha 

pri teplote zvyčajne v rozmedzí 8 

– 30°C. Ako živné látky pre 

kvasinky sa dodáva dusík, 

vitamíny a stopové prvky. 

Kvasenie môže prebiehať 

v otvorených alebo uzatvorených 

fermentoroch. V prípade 

uzatvorených fermentorov vzniká 

oxid uhličitý 

do kukuričnej masy. Scukornený 

substrát je odvádzaný do 

fermetnéra, v ktorom dochádza 

k riadenému rozmnožovaniu 

kvasiniek bez prístupu kyslíka – 

alkoholové kvasenie. Teplota vo 

fermentačných nádobách je 30 -

37°C. Hlavné fermentačné 

nádoby sú pripojené k systému 

CIP, vznikajúci oxid uhličitý je 

odvádzaný cez sprchovaciu 

kolónu, v ktorej sa prípadne 

strhávané pary alkoholu vyperú 

a spätne získavajú. Vyčistené 

neskondenzované plyny sa 

odvádzajú do vonkajšieho 

ovzdušia. 

1.2.4 Destilácia liehu Destilačné zariadenie môže 

pracovať samostatne alebo aj 

v sérii s následnými zariadeniami. 

Energia sa dodáva vo forme 

pary. Prchavé zložky kondenzujú 

za výmeníkom tepla a odvádzajú 

sa vo forme kvapalného liehu. 

Zvyšný materiál (výpalky) sa 

odvádzajú ako paralelený 

produkt. 

Vykvasená zápara 

z fermentácie na technický 

etanol. Technický etanol sa 

v procese dehydratácie odvodní 

na palivový bezvodný etanol. 

Destilačno-rektifikačná jednotka 

pracuje na tlakovo/vákuovom 

princípe, čím sa 

niekoľkonásobne zvyšuje 

energetická efektívnosť 

prevádzky. Vznikajúce výpalky 

sa využívajú na výrobu krmív 

pre hospodárske zvieratá 

Realizované 

1.3 Skladovanie  bioetanolu – BREF: Referenčný dokument BAT: Veľkoobjemové organické chemikálie 

(06/2002) 

1.3.1 Skladovanie LVOC Veľkoobjemové organické 

chemikálie (LVOC) majú byť 

skladované tak, aby sa 

minimalizovali úniky do ovzdušia, 

napr. inštaláciu selektívnych 

membrán do skladovacích 

nádrží, kondenzáciu, absorpciou, 

skrápaním, vysoko-teplotným 

spaľovaním, katalytická oxidácia 

alebo spaľovanie na flérach.  

Produkt – etanol, je skladovaný 

v nádržiach, ktorá má 

samostatnú strojovňu čerpadiel 

a selektívnu membránu,  

Realizované 

1.3.2 Údaje o účinnosti 

selektívnej 

membrány 

inštalovanej 

v skladovacích 

nádržiach  

BATAEL: 

V prípade inštalácie selektívnej 

membrány, by stupeň 

zachytávania VOC mal byť 90 – 

99,9% a výstupná koncentrácia 

VOC menej ako 20 mg/m3 

Vyrobený surový lieh je 

skladovaný v oceľovej nádrži 

s pevnou strechou. 

Dodržané 
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2. Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími 

dostupnými technikami 

2.1  Znečisťovanie ovzdušia 

 

P 

.č. 

Zdroj emisií /  

miesto vypúšťania 

Znečisťujúca 

látka alebo 

ukazovateľ 

znečisťovania 

Druh indikátora 

– parametra 

najlepšej 

dostupnej 

techniky 

Hodnota parametra 

pre najlepšiu 

dostupnú techniku 

Skutočná alebo 

projektovaná 

hodnota 

parametra 

Zdôvodnenie  

rozdielov / 

návrh 

opatrení 

a termín 

1. Výroba surového liehu – fermentácia, destilácia a odvodnenie, sklad liehu a expedícia 

1.1 Bez výduchov Etanol* - - - - 

* Vzhľadom na to, že z technológie nie sú vyvedené žiadne výduchy, emisné limity sa neuplatňujú. 

 

 

 

2.2  Znečisťovanie vody a pôdy 

 

P. 

č. 

Zdroj emisií /  

miesto 

vypúšťania 

Znečisťujúca 

látka alebo 

ukazovateľ 

znečisťovania 

Druh indikátora 

– parametra 

najlepšej 

dostupnej 

techniky 

Hodnota parametra 

pre najlepšiu 

dostupnú techniku 

 

Skutočná alebo 

projektovaná 

hodnota 

parametra 

 

Zdôvodnenie  

rozdielov / 

návrh opatrení 

a termín 

 

1 
Priemyselné 

vody 

Priemyselné odpadové vody sú púšťané prostredníctvom areálovej 

kanalizácie ST.N. 
V súlade s BAT 
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J Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení 

v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie 

energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich 

prípadných následkov  

 

1. Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane 

vody, pomocných materiálov a ďalších látok 

1.1 
Všeobecná charakteristika a podrobný 

technický opis opatrenia 

Pre plynulú prevádzku je potrebné pravidelne sledovať stav 

surovín a pomocných materiálov. Súčasne treba vodu 

v procese výroby surového liehu, v čo najväčšom rozsahu, 

opätovne použiť a po uplynutí jej požadovaných vlastností 

pravidelne sledovať kvalitu OV (vstup / výstup) 

1.2 Doba a stav realizácie opatrenia Parametre sa sledujú priebežne počas prevádzky. 

1.3 
Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy 

z hľadiska ochrany životného prostredia 

V prípade, že by sa nerealizovali uvedené opatrenia, narástla 

by produkcia OV a účinnosť čistenia by sa znížila. 

1.4 
Úspory surovín, vody, pomocných materiálov 

a ďalších látok za rok 
Neaplikované 

1.5 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu 

k opatreniu 
Neaplikovaná 

 

 

2. Opatrenia na hospodárne využitie energie  

2.1 
Všeobecná charakteristika  a podrobný 

technický opis opatrenia  

Neaplikované 

2.2 Doba a stav realizácie opatrenia 

2.3 
Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy 

z hľadiska ochrany životného prostredia 

2.4 Úspora palív (GJ.rok-1) 

2.5 Úspora energie (GJ.rok-1) 

2.6 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu 

k opatreniu 
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3. Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich 

prípadných následkov  

P. 

č. 
Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov 

1 

 

 

Pre predchádzanie haváriám sú pracovníci a obsluha jednotlivých zariadení pravidelne školení. Tiež sú 

oboznamovaní s technológiou celej prevádzky, aby mohli zistiť nedostatky aj na pracovisku, pre ktoré nie 

sú priamo zaškolení. 

2 
Ďalšou súčasťou bezpečnostných opatrení je pravidelná kontrola a údržba všetkých technologických 

zariadení 

3 

 

Skladovanie surovín, materiálov a polotovarov je v uzavretých priestoroch (sklade surovín a v sklade 

liehu) v originálnych obaloch. Pri ich manipulácii nedochádza k tvorbe ZL 

4. Havarijný plán pre vody a školenia pracovníkov 

 

 

4. Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia 

a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky  

P. č. Opis opatrení systému vylúčenia rizík 

1 

 

Po ukončení činnosti prevádzky budú nespotrebované suroviny a pomocné materiály (chemikálie) 

používané v súčasnom stave odvezené zmluvnými firmami. 

2 Odpady vzniknuté do ukončenia prevádzky budú zneškodnené, resp. zhodnotené zmluvnými firmami. 

3 Zmesový komunálny odpad  bude zneškodnený, resp. zhodnotený mestom Liptovský Mikuláš. 

4 Technologické zariadenia budú rozobrané dodávateľskými firmami 

 

 

5. Opatrenia systému environmentálneho manažmentu   

P. č. Opis  opatrení systému environmentálneho manažmentu 

 X 

 

 

 
6. Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu 

vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia 

P. č. Plánovaná zmena 
Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu 

na ŽP 
Časový horizont zmeny 

 X X X 
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7. Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na 

ochranu životného prostredia (environmentálna politika, 

prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný 

výrobok)  

P. 

č. 
Ďalšie doklady 

1 X 

 

 

 

 

 

 

 

K Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na 

vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia 

alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po 

ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta 

prevádzky do uspokojivého stavu  

P. 

č. 

Opis ukončenia prevádzky a opatrení 

1 

 

Po ukončení činnosti prevádzky budú nespotrebované suroviny a pomocné materiály (chemikálie) 

používané v súčasnom stave odvezené zmluvnými firmami. 

2 Odpady vzniknuté do ukončenia prevádzky budú zneškodnené, resp. zhodnotené zmluvnými firmami. 

3 Zmesový komunálny odpad  bude zneškodnený, resp. zhodnotený mestom Leopoldov. 

4 Technologické zariadenia budú rozobrané dodávateľskými firmami. 
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L Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách 

A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely 

zverejnenia  

P. 

č. 
Zhrnutie 

1 

 

 

 

 

 

Výrobný program spoločnosti spočíva vo výrobe surového liehu. Na jeho výrobu sú využívané 

technologické zariadenia, ktoré sa nachádzajú v objektu pálenice. Surový lieh je vyrábaný z obilovín 

(pšenica, kukurica) technológiou studeného scukornenie pomocou enzýnov, vsádkovej fermentácie 

a beztlakovej destilácie. Vyrobený lieh kvalitou zodpovedá norme STN 66 0810 – Surový lieh obilný. 

Koncentrácia vyrábaného liehu je min. 80% obj. etanolu. Vyrábaný lieh sa používa len na technické 

účely. 

Pre výrobu surového liehu sú využívané nasledovné technologické zariadenia: 

- 20 ks nerezové nádrže o objeme 32 m3 pre fermentáciu liehu a akumulovanej vody 

-   6 ks nerezové nádrže o objeme 32 m3 pre zahustené liehovarské obilné výpalky 

-   1 ks nerezová nádrž o objeme 5 m3 pre ochladenú vodu 

-   2 ks nerezové nádrže o objeme 20 m3 s miešadlom pre úpravu výpalkov 

-   1 ks nádrž z uhlíkovej ocele o objeme 480 m3 pre skladovanie surového liehu 

1.1 V zmysle prílohy č.1 k zákonu NR SR č.39/2013 Z.z. o IPKZ je vykonávaná činnosť zaradená medzi: 

4. Chemický priemysel – výroba v priemyselnom meradle na základe biologického spracovania látok 

4.1. Výroba organických chemikálií, ktorými sú: 

b) organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery 

a zmesi esterov, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice; 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada: 

§ 3 ods. 3 písm. a) – v oblasti ochrany ovzdušia konanie o: 

            - bod č. 8 zákona o IPKZ – určenie podmienok prevádzkovania,  

           - bod č. 10 zákona o IPKZ – určenie rozsahu a požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie   

                                                         stredných  zdrojov znečisťovania ovzdušia, 

 

§ 3 ods. 3 písm. b) – v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie: 

-  

§ 3 ods. 3 písm. c) – v oblasti odpadov konanie o: 

- 

§ 3 ods. 3 písm. f) – v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov na: 

- 

 

§ 8 ods. 3 – schválenie Východiskovej správy  

 

2. Na elimináciu znečisťujúcich látok vznikajúcich v priebehu prevádzky je  použitý vodný uzáver = počas 

procesu fermentácie sladkých zápar do formy zrelej zápary sú emisie CO2  a liehové pary zachytávané vo  

vodnej pračka CO2.   

2.1 Emisie z prevádzky liehovaru sú len fugitívneho charakteru – jedná sa o emisie etanolu z procesu 

fermentácie, destilácie, odvodnenia a skladovania surového liehu, prípadne jeho prečerpávanie do 

železničnej cisterny. 
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M Návrh podmienok povolenia 

1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na 

ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke. 

P. č.  Opis opatrenia  
Mesiac a rok 

realizácie 

1 

Počas celej doby prevádzky na elimináciu znečisťujúcich látok vznikajúcich v priebehu 

fermentácie sladkých zápar do formy zrelej zápary používať na zachytávanie emisií CO2  

a liehových pár vodnú práčku.   

Realizované 

2 
Vyrobený surový lieh je skladovaný v oceľovej nádrži s pevnou strechou, čím sa 

zabraňuje k úniku emisií pr dýchaní nádrže 
Realizované  

 

 

2. Určenie emisných limitov 

2.1 Zložka 

životného 

prostredia 

Zdroj emisií 
Miesto 

vypúšťania 

Znečisťujúca 

látka alebo 

ukazovateľ 

Navrhovaná 

hodnota 

Mesiac a rok 

dosiahnutia P. č. 

1 Ovzdušie Výroba surového liehu - Etanol - . 

2.2. 
Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu 

P. č. 

1 
Vzhľadom na to, že z technológie nie sú vyvedené žiadne výduchy, jedná sa len o fug. emisie, emisné limity 

sa neuplatňujú. 

 

 

3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších 

dostupných techník  

P. č. Opis opatrenia 
Mesiac a rok 

realizácie 

 Neaplikované - 

 

 

 

4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich 

zhodnotenie alebo zneškodnenie 

P. č. Opis opatrenia 
Mesiac a rok 

realizácie 

1  Na vstupné materiály sú potrebné väčšie a opakovane použiteľné obaly Realizované 
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5. Podmienky hospodárenia s energiami  

P. č. Opis podmienky 
Mesiac a rok 

realizácie 

 Neaplikované - 

 

 

 

6. Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich 

následkov  

P. č. Opis opatrenia 
Mesiac a rok 

realizácie 

1 

2 

3 

Pravidelné školenia zamestnancov na jednotlivých pracoviskách  

Pravidelná údržba strojného zariadenia a odlučovacích zariadení 

Dodržiavanie technicko-prevádzkových parametrov prevádzky 

Priebežne 

počas roka 

 

 

 

 

7. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania 

a cezhraničného vplyvu znečisťovania 

P. č. Opis opatrenia 
Mesiac a rok 

realizácie 

 Neaplikované - 

 

 

 

 

8. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového 

znečistenia v mieste prevádzky 

P. č. Opis opatrenia 
Mesiac a rok 

dosiahnutia 

 Neaplikované - 
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9. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré 

je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému 
P. č. Opis monitorovania a evidencie údajov 

1 Ovzdušie - monitorovanie údajov na prevádzke 

1.1 - vedenie a uchovávanie priebežnej a stálej evidencie v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z.  

1.2 - prevádzkové parametre významné z hľadiska chodu prevádzky  

1.3 
- prevádzkové parametre významné z hľadiska ochrany ovzdušia pre výpočet ročnej emisie – napr. 

priemerná ročná teplota 

1.4 - fond pracovnej doby  

1.5 - záznamy o haváriách a mimoriadnych stavoch 

1.6 - vedenie a uchovávanie záznamov o vykonaných kontrolách a revíziách jednotlivých zariadení 

1.7 
- vedenie a uchovávanie záznamov o vykonaných činnostiach ohľadom preventívnej a stálej údržby 

jednotlivých zariadení 

2 Ovzdušie – hlásenia a správy 

2.1 

- výpočet množstva emisie ZL a poplatkov za predchádzajúci kalendárny rok – vždy do 15.2. 

nasledovného roku – OU LM, Odbor starostlivosti o ŽP, odbor štátnej vodnej správy, ochrany prírody 

a krajiny a kvality životného prostredia 

2.2 
- hlásenie o emitovaných množstvách ZL za predchádzajúci kalendárny rok – vždy do 15.2. 

nasledovného roku – SHMU odbor IPKZ 

2.3 

- informovanie o mimoriadnych stavoch a haváriách – v prípade, že nastali – na OU LM, Odbor 

starostlivosti o ŽP, odbor štátnej vodnej správy, ochrany prírody a krajiny a kvality životného prostredia, 

SIŽP-IŽP-IPKZ s SIŽP-IŽP-IOO 

3 Odpady 

3.1 - 

4 Voda  

4.1 - sledovanie množstvo spotrebovanej vody na chladenie 

5 Národný register znečistenia 

5.1 - ročné emisie do životného prostredia - SHMU 

 

 

 

10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad 

zlyhania činnosti v prevádzke  

P. č. Opis požiadavky alebo opatrenia 

   Neaplikované 
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N Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi 

známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca 

prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný 

vplyv  

P. č. Zoznam účastníkov konania a dotknutých orgánov 

1 Účastníci konania 

1a St. Nicolaus, a.s. 

Ul. 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš 

1b Mestský úrad Liptovský Mikuláš 

Štúrova 1989/41 

031 42 Liptovský Mikuláš 

Tel.: 044 / 55 65 111; 55 65 112 

lmikulas@mikulas.sk   

2 Dotknuté orgány 

2a Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Odbor starostlivosti o životné prostredie (ovzdušie, vody, odpad, ochranu prírody a krajiny) 

Tel.: 044 / 551 49 59 

2b Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 

Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš 

Tel: 044 / 562 34 51 

2c Okresný úrad Žilina, Námestie M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina  

Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek 

Tel: 041/ 507 68 16 

3 Správny orgán 

3a Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Inšpektorát životného prostredia Žilina 

Legionárska 5, 012 05 Žilina 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

Tel: 041 / 507 51 10; 507 51 16 

Fax: 041 / 507 51 01 

sizpipkza@sizp.sk  
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O    Prehlásenie 

 

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné. 

 

   

 

 

 

Podpísaný: .............................................................  Dátum:    

(zástupca organizácie) 

 

 

 

Vypísať meno podpisujúceho:   Ing. Jozef KAMAS    

Pozícia v organizácii:      Výrobno-technický riaditeľ 

Splnomocnený zástupca 

Podpredseda predstavenstva 

 

 

 

 

 

 

 

Pečiatka alebo pečať podniku: 
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Zoznam použitých skratiek a značiek 

P.č. Použitá skratka 

a značka 

Význam 

1. BS Bloková schéma 

2. ČOV Čistiareň odpadových vôd 

3. CO2 Oxid uhličitý 

4. EL Emisný limit 

5. IOO Inšpektorát ochrany ovzdušia 

6. IOV Inšpektorát ochrany vôd 

7. IPKZ Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia 

8. NEIS Národný emisný inventarizačný systém 

9. NO Nebezpečný odpad 

10. OU OSoŽP Okresný úrad – Odbor starostlivosti o životné prostredie 

11. OV Odpadové vody 

12. PP Prevádzkový poriadok 

13. SIŽP Slovenská inšpekcia životného prostredia 

14. SLL Slovenské liehovary a likérky, a.s., Leopoldov 

15. ST.N. ST.Nicolaus, a.s., Liptovský Mikuláš  

16. TOO Technicko-organizačné opatrenia 

17. ZL Znečisťujúce látky 

18. ZZOv Zdroj znečisťovania ovzdušia 
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