
— SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05 Zilina

ZVEREJNENIE

údajov a informácií podľa II zákona č. 39/202 3 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplneni niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o IPKZ“)

a

VYZVA

— zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
— zainteresovanej verejnosti a osobám s možnost‘ou podat‘ primášku,
— verejnosti s možnosťou njadrenia sa k začatiu konania.

1. Žiadost‘ o zmenu povolenia:
1.1. Ziadosťzo dňa: 14.07.2011
1.2. Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia,

Inšpektorát životného prostredia Zilina, odbor integrovaného povoľovania
a kontroly

1.3, Doručená dňa: 19.07.2017
1.4. Evidovaná pod číslom: 11222/201 7/OIPK
1.5. Dá/zim zverejnenia výzvy spolu s infonnáciami na webovom sídle správneho

orgánu www.sizp.sk: 14.08.2017
1.6. Dáíun n‘erejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej fabuli správneho

orgánu/obce:

16 -08- 2017 j1STO UPTOVSKY MIKULÁŠ
PA II MEST4(ÝÚR4Q
V 931 42 UPTOV€Ký MIKULÁŠ

Dátum zverejnenia ĺ 0-1

pečiatka a podpis

1. 7. Dá/zun ukončenia zverejnenia ýzvy spolu s informáciami na z2radnej zabzdi
správneho orgánu/obce:

15 -09- 2017 ;Vit5TOT0v5
KULÁs

L
031 42 UPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Dátum ukončenia zverejnenia
- 1

pečiatka a podpis



2. Prcvádzkovateľ:
2.1. Názov: SlovTan Contract Tannery, spol. s r.o.
2.2. Adresa: Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
23. JCO: 31592635

3. Prevádzka:
3.1. Názov: SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.
3.2. Adresa: Priernyselná 1,031 01 Liptovský Mikuláš
3.3. Kulas/ráme územie: Liptovský Mikuláš
3.4. Pareelné čísla:

- KN-C 5202/17, 5202/18, budova čistiame odpadových vód a objekt usadzovacích nádrží
- KN-C 5202/45, 5202/12, budova hydroforovej stanice a pril‘ahlý pozemok
- KN-C 5225/5 - objekt zbernej nádrže dažďových vód

v k. ú. Liptovský Mikuláš, ktoré sú vo vlastníctve SlovTan Contract Tannery spol. s r.o.
3.5. Kategória priemyselnej činnosti podľa prflohy Č. J k zákonu o JPKZ:

6.11. Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vód, na ktoré sa nevzt‘ahujú
osobitné predpisy a ktoré sa vypúšt‘ajů z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon.

4. Integrované povolcnie v znení zmien a doplnení:
4.1. Císlo: 1837/7700601 03/303-Ma
4.2. Zo dňa: 29.6.2004
4.3. Právoplatné dňa: 29.7.2004

5. lnformácie pre verejnosť:
5.1. Pisomné prihlásenie sa zain/eresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie

prihlášlg‘ zainteresovanej verejnosti a osób a vyjadrenie sa k začatiu konania
verejnosťou je potrebné zaslal‘ na: adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa možností na
elektronickú adresu rnarta.rnartincekova(äsizp.sk

5.2. Podl‘a ý 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa
zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnost‘ podania prihlášlty
zainteresovanej verejnosti a osób, možnost‘ vyjadrenia sa k zaČatiu konania
verejnost‘ouje: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 13.09.2017.

6. Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnut‘ (robit‘ z nej kópie, odpisy
a výpisy):
6.1. Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného

prostredia Zilina, Odbor integrovaného povol‘ovania a kontroly, Legionárska 5,
01205 Zilina, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len
„Inšpekcia“)

6.2. Mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
— oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, Č. dv. 111 počas stránkových
dní

6.3. Webové sídlo: www.sizp.sk, www.mikulas.sk.

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:
7.1. Príslušný orgán: -

7.2. Výsledok procesu: Neposudzovalo sa, nakol‘ko sa nejedná ojestvujúcu prevádzku
vybudovanú v roku 1978.

7.3. Císlo: -

7.4. Zodňa: -

7.5. Právoplatné dňa: -

7.6. Webové sídlo: -
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X. Súčasťou konania je:

8.]. vydanie integrovaného povolenia pre jestvujúce objekty predčistiacej stanice
odpadových véd, hydroforovej stanice a s tým súvisiacich činností,

8.2. zmena podmienok v časti „D“ integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou
legislatívnych predpisov platných pre odpadové hospodárstvo.

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

vodná správa, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
9.2. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna

správa ochrany ovzdušia, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
9.3. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna

správa odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
9.1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Stúrova Č. 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

10. Ústnc pojcdnávanie:
10.]. Po uplynuti lehoty na vyjadrenie inšpekcia nariadi ústne pojednávanie v súvislosti

s vydanim podstatnej zmeny integrovaného povolenia, týkajúcej sa vydania inte
grovaného povolenia pre jestvujúce objekty predčistiacej stanice odpadových véd,
hydroforovej stanice a s tým súvisiacich činnosti a zmeny podmienok v časti „D“
integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou legislativnych predpisov platných
pre odpadové hospodárstvo.

11. Stručné zhrnutic údajov a informúcii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté
prevádzkovatel‘om:

Prcvádzkovateľ: SlovTan Contract Tannery, spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský
Mikuláš

IČO: 31 592 635
Prevádzka: „SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.“ (ďalej len „prevádzka“).
Žiadosť o podstatnú zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č.
1837/7700601 03/303-Ma zo dňa 29.6.2004 v znení zmien a doplnení.

Kategória priemyselnej činnosti podl‘a prilohy č. 1 k zákonu o IPKZ:
6. Ostatné činnosti
6.11. Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových véd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné

predpisy a ktoré sa vypúšfajú z prevádzky, na ktoré sa vzt‘ahuje tento zákon.
Predmetom podstatnej zrneny integrovaného povo]eniaje:
- vydanie integrovaného povolenia pre jestvujúce objekty predčistiacej stanice odpadových véd,

hydroforovej stanice a s tým súvisiacich činností,
- zmena podmienok v časti ‚.D“ integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou legislatívnych

predpisov platných pre odpadové hospodárstvo.

Súčasťou konaniaje:
V oblasti ochrany ovzdušia:
- určenie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania pre stredný zdroj znečisťovania

ovzdušia (predčistiaca stanica odpadových vĎd) podľa 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona
o IPKZ.

V oblasti povrchových a podzemných véd:
povolenie na odber povrchových véd podľa 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v
súlade s * 21 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len „vodný zákon“),
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- povolenie na vypúšťanie vód z povrchového odtoku do povrchových vód podPa 3 ods. 3
písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ, v súlade s 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona,

- povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vód do verejnej kanalizácie podľa * 3
ods. 3 písm. b) bod 1.4. zákona o IPKZ.

V oblasti odpadov:
- zmena podmienok v časti „D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na

zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov“ v súvislosti so zmenou legislatívnych predpisov
platných pre odpadové hospodárstvo, zmena v popise zhromažďovania odpadov a doplnenie
zoznamu vznikajúcich odpadov.

Dóvod žiadosti o podstatnú zmenu IP — vydanie integrovaného povolenia pre jestvujúce objekty
predčistiacej stanice odpadových vód, hydroforovej stanice a s tým súvisiacich činností a zmena
podmienok v časti „D“ integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou legislatívnych predpisov
platných pre odpadové hospodárstvo, z dóvodu nadobudnutia vlastníckeho práva
prevádzkovatel‘a k týmto objektom.

V objektoch predčistiacej stanice odpadových vód sú zberané a čistené priemyselné
odpadové vody od producentov v areáli bývalých Kožiarskych závodov v Liptovskom Mikuláši.

V tomto areáli sa nachádzajú aj ďalšie dve zariadenia: Hydroforová stanica na odber
povrchovej vody z rieky Váh a vypúšťanie vody z povrchového odtoku do rieky Váh.

Všetky uvedené zariadenia prešli z vlastníctva spoločnosti SA Invest do majetku firmy
SlovTan CONTRACT Tannery, s.r.o. Liptovský Mikuláš kúpou.

Predčistiaca stanica je vybavená hrubým predčistením privádzaných odpadových vód,
dávkovacou stanicou koagulantu a flokulantu, dvoma usadzovacími nádržami. Predčistená vody
je odvádzaná spoločnou kanalizáciou do verejnej kanalizácie Liptovskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. Liptovský Mikuláš, ktorá čistí privedené vody pred vypúšt‘aním do povrchového
toku rieky Váh.

Usadený kal sa odčerpáva a odvodňuje cez odstredivky Flottweg. Odvodnený kal sa
zachytáva do veľkoobjemových kontajnerov. Voda z odvodnenia — higát je vedená späť do
usadzovacích nádrží.

Monitorovanie prietoku aj odber vzoriek je vykonávaný meraním Parshallovým žľabom s
automatickým vyhodnocovacím zariadením.

Odber vzoriek je vykonávaný automaticky odbemým zariadením vytvorením
dvadsaťštyrihodinovej zlievanej vzorky.

Hydroforová stanica zabezpečuje zásobovanie odberateľov a areáli úžitkovou vodou
z povrchového toku rieky Váh. Tvorená je odberným zariadením prívodným potrubím,
vodojemom, samotnou stanicou SO štyrmi čerpadlami, kompresorom a tromi tlakovými nádobami
— vzdušníkrni. Voda sa dodáva prostredníctvom rozvodnej siete v areáli.

Vypúšťanie vód z povrchového odtoku tvorí zberná dažďová kanalizácia, ktorou je voda
privádzaná do záchytnej usadzovacej nádrže povrchových vód, kde je zabezpečená separácia
nerozpustných látok prostredníctvom norných stien. Z posledného stupňa je voda vypúšťaná
prepadom do dažďovej kanalizácie a odtial‘ do povrchového toku rieky Váh.

Všetky zariadenia sú jestvujúce. Odber povrchovej vody a vypúšťanie vód z povrchového
odtoku jev súčasnosti povolené rozhodnutiami Okresného úrady Liptovský Mikuláš.

Vzťahy odberu povrchových vód a vypúšfania odpadových vód sú riadené zmluvami so
Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Odštepný závod Piešťany a Liptovskou
vodárenskou spoločnosťou, as., Liptovský Mikuláš.
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Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté
prevádzkovatel‘om

Prcvádzkovatel‘: SlovTan Contract Tannery, spol. s r.o., Priemyselná I, 031 01 Liptovský
Mikuláš

IČO: 31 592 635

Prevádzka: „SlovTan. Contract Tannery, spol. s r.o.“ (ďalej len „prevádzka“).

Žiadost‘ o podstatnú zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č.
1837/7700601 03/303-Ma zo dňa 29.6.2004 v znení zmien a doplnení.

Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy Č. 1 k zákonu o IPKZ:
6. Ostatně činnosti
6.11. Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vód, na ktoré sa nevzťahujú osobitné

predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzt‘ahuje tento zákon.

Predmetom podstatnej zmeny integrovaného povoleniaje:
- vydanie integrovaného povolenia pre jestvujúce objekty predčistiacej stanice odpadových

vód. hydroforovej stanice a s tým súvisiacich činnosti,
- zmena podmienok v časti ‚.D“ integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou

legislatívnych predpisov platných pre odpadové hospodárstvo.

Súčasťou konaniaje:
V oblasti ochrany ovzdušia:
- určenie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania pre stredný zdroj

znečisťovania ovzdušia (predčistiaca stanica odpadových vód) podl‘a * 3 ods. 3 písm. a)
bod 10. zákona o IPKZ.

V oblasti povrchových a podzemných vód:
- povolenie na odber povrchových vód podľa 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v

súlade s 21 ods. I písm. a) bod 1, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskoršich predpisov
(ďalej len „vodný zákon“),

- povolenie na vypúšt‘anie vůd z povrchového odtoku do povrchových vód podPa 3 ods. 3
písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ, v súlade $ 21 ods. I písm. d) vodného zákona,

- povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vód do verejnej kanalizácie podľa 3
ods. 3 písm. b) bod 1.4. zákona o IPKZ.

V oblasti odpadov:
- zmena podmienok v časti „D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na

zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov“ v sůvislosti so zmenou legislativnych
predpisov platných pre odpadové hospodárstvo, zmena v popise zhromažďovania odpadov
a doplnenie zoznamu vznikajúcich odpadov.



2

Důvod žiadosti o podstatnú zmenu IP — vydanie integrovaného povolenia pre jestvujúee
objekty predčistiacej stanice odpadových vůd, hydroforovej stanice a s tým súvisiacich
činností a zmena podmienok v časti ‚.D“ integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou
legislatívnych predpisov platných pre odpadové hospodárstvo. z důvodu nadobudnutia
vlastníckeho práva prevádzkovateľa k týmto objektom.

V obj ektoch predčistiacej stanice odpadových vód sů zberané a čistené priemyselné
odpadové vody od producentov v areáli bývalých Kožiarskych závodov v Liptovskom
Mikuláši.

V tomto areáli sa nachádzajú aj ďalšie dva zariadenia: Hydroforová stanica na odber
povrchovej vody z ricky Váh a vypúšťanie vody z povrchového odtoku do rieky Váh.

Všetky uvedené zariadenia prešli z vlastnictva spoločnosti SA Invest do majetku Srmy
SlovTan CONTRACT Tasmen‘. s.r.o. Liptovský Mikuláš kúpou.

Predčistiaca stanica je vybavená hrubým predčistením privádzaných odpadových vód.
dávkovacou stanicou koagulantu a flokulaitu. dvoma usadzovacími nádržami. Predčistená
vody je odvádzaná spoločnou kanalizáciou do verejnej kanalizácie Liptovskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. Liptovský Mikuláš. ktorá čistí privedené vody pred vypúšťaním do
povrchového toku rjeky Váh.

Usadený kal sa odčerpáva a odvodňuje cez odstredivky Flottweg. Odvodncný kal sa
zachyláva do veľkoobjemovth kontajnerov. Voda z odvodnenia — fugát je vedená späť do
usadzovacích nádrží.

Monitorovanie prietoku aj odber vzoriek je vykonávaný meranim Parshallovým žľabom s
automatickým vyhodnocovacím zariadením.

Odber vzoriek je vykonávaný automaticky odberným zariadením vytvorením
dvadsaťštyrihodinovej zl ievanej vzorky.

Hydroforová stanica zabezpečuje zásobovanie odberateľov a areáli úžitkovou vodou
z povrchového toku rjeky Váh. Tvorená je odberným zariadením prívodným potrubím.
vodojemom, samotnou stanieou so štyrmi čerpadlami, kompresorom a tromi tlakovými
nádobami — vzdušnikmi. Voda sa dodáva prostredníctvom rozvodnej siete v areáli.

Vypúšt‘anie vůd z povrchového odtoku tvorí zberná dažďovú kanalizácia, ktorou je voda
privádzaná do záchyinej usadzovacej nádrže povrchových väd. kde je zabezpečená separácia
nerozpustných látok prostrednictvom norných stien. Z posedného stupňa je voda vypúšfaná
prepadom do dažďovej kanahzácie a odtiaľ do povrchového toku rjeky Váh.

Všetky zariadenia sújestvujúce. Odber povrchovej vody a vypúšťanie vód z povrchového
odtoku jev súčasnosti povolené rozhodnutiami Okresného úrady Liptovský Mikuláš.

Vzťaby odberu povrchových vůd a vypúšťania odpadových vód sú riadené zmluvami 50

Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Odštepný závod Piešťany a Liptovskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s., Liptovský Mikuláš.



SlovTan CONTRACT TANNERY, s.r.o, Liptovský Mikuláš

Ž i adost‘
o vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia

prevádzky „SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.“ — Doplnenie

objektov predčistiacej stanice odpadových vód a hydroforovej
stanice a stým súvisiacich činností, podl‘a zákona o integrovanej

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

júl 2017



Poučenie: Skutočnosti utajované v súlade s 17 a nasledujúcimi zákona č. 513/1991 Zb.

(obchodný zákonník) uvádzať v oddeknej časti žiadosti a na samostatnom elektronickom

nosiči.

Základná časť (pre zverejnenie)

Obsah:

A) Údaje identifikujúce prevádzkovatel‘a
• núzov a]ebo obchodné meno: SlovTan Contract Tannery. s.r.o

• právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
• sídlo (adresa): Priemyselná I

031 01 Liptovský Mikuláš
• adresa pre doručovanie pošty (ak sa líši od predchádzajúcej)

• štatutárny zástupca ajeho Funkcia: Harry Nakunst
konatef

• splnomocnenú kontaktná osoba kontakt na trn (telefón. mail atď.)
Ing. Milan Kuľhavý.
Tel: 0905 969428
e-mail: m.kulhavvä)slovtan.sk

• IČO: 31592635
• kód OKEČ(NACE),NOSE-P 5H0

B) Typ žiadosti

• údaj o aký typ žiadosti sa jedná: zmenu v prevádzke. doplnenie už vydaného
integrovaného povolenia

• zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada
- v oblasti ovzdušia
- v oblasti povrchových vód a podzemných vód ( 3 ods.3 písm. b zákonu o

I P KZ):
Ii. — povolenie na odber povrchov‘ch vöd
1.3. — povolenše na vypúšťanie povrchových vód
1.4. — povolenie na vvpúšfanie priemvselných odpadových vód do verejnej

kanalizácie

Vydané súhlasy:
Predčistiaca stanica odpadových vód : stavebné povolenie

Vodoprávne rozhodnutia: č.PLVH-265—1/72 zo dňa 7.10.1974 (pre Kožiarske
závod prev.07)

č. PLVH 265/1972 z27.6.1972 (pre Kožiarske závody
prev.02)

Povolenie na užjvanie: č:PLVH-457/1 981 -H zo dňa 27.5.1981

Hydrofúrová stanica: stavebné povolenie
Súhlas na uvedenie do prevúdzky
Povolenie na odber povrchových vód č:OU-LM-OSZP-SVS-201 3/0001 9-4/Mk zo

dňa 29.10.2013
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Póvodné povolenie: rozhodnutie ONV Liptovský Mikuláš č: PLVH
563/197780-Vk zo dňa 21.7.1977

Povolenic na osobitné užívanie vód treťou osobou č:OU-LM-ŠVS-2013/00019-
3/Mk

Povolenie na vypúšt‘anie vůd z povrchového odtoku č: OU-LM-OSZO-ŠVS -

2013/0001 7-4/Mk Zo dňa 30.10.2013
Póvodné povolenie: Okresný úrad v Lipt. Mikuláši č: SVS-99/03038-Mk Zo dňa

10. 1.2000
Povolenie na osobitné užívanie vód tľefou osobou č:OU-LM-ŠVS-2013/00017-

3/Mk

• údaje o spracovatefovi žiadosti (akje iný ako žiadatef):
žiadosť spracováva žiadrneF

• zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie mých súhlasov a povoleni súvisiacich
s danou prevúdzkou
V súvislosti s povoFovanou prevádZkou neprebieha žiadne konanie.
Prebieha konanie v súvislosti s mokrým procesom spracovania koží v mokrej
dielni Slovtan Contract Tannery. s.r.o. V súčasnosti bob ukončené kolaudačné
konani e
V rámci stavebného povolenie stavby: ..Modernizácia námokových a činiacich
technologických uzlov Sbovtan Contract Tannery. s.r.o Liptovský Mikulár
prebieha v súčasnosti ešte výstavba ženských šatní.

C) Údaje o prevádzkc a jej umiestnení
• názov prevúdzkv a vadabilný symbol pridelen SIŽP (variabilný symbol. ak eše

nebol pridelcný si žiadateF vyžiada od prislušného inšpektoráw SIŽP pred
podaním žiadosti)
Slovtan Contract Tannery. predčistiaca stanica odpadových vöd, hydroforová
stanica na odher povrchovej vody a na dodávku úžitkovej vody do areálu

• adresa prevádzky: Priernvselná 1,031 01 Liptovský Mikuláš

• povoFovaná činnost‘ podľa prílohy č. I a súvisiace činnosti
6.11. Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vód. na ktoré sa nevzfahujú
osobitné predpisy a ktoré sa vypúšfajú z prevádzky. na ktoré sa vzťahuje tento
Zákon

• projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby, porovnanie s hodnotou
kapacitného parametra podľa prilohy Č. I zákona o IPKZ, projektovaná
a technicky dosiahnutefná kapacita

Predčistiaca stanica odpadových vód
Projektovaná kapacita: 3500 m3!deň
Súčasné \yužitie na čistenie a odvod odpadových vöd: 1880 m3!deň
Vypúšťané znečistenie je regulované zmluvnými hodnotami Liptovskej
vodárenskej spoločnosti. as. Lipiovský Mikuláš.
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Odber a dodávka povrchovej vody: hydroforová stanica — inštalovaný čerpací
výkon 450 m3!hod.
Povolené odbery vody: Qm: 1001/s,

Qnws: 259 200 rn3/rnesiac

Q roi: 3110400 m3/rok

Ročný fond pracovnej doby: 365 dní

Vvpúšfanie vód z povrchového odtoku: množstvo nie je stanovené pretože ide
o odvod dažďových vód zo spevnench plčch
Povolené hodnoty znečistenia: NL max. I 8mg/l

NEL max. 4 mg/I

spósob prevádzkovania (napr.: stála výroba jedného druhu výrobku, výroba

viacerých druhov výrobkov podFa objednávok. využivanie prevádzky na

veFkoprevádzkové skúšky a overovanie nových výrob atď.)

Zmena sa týka novej areálovej čistiarne odpadových vád, hydroforovej stanice

s odberom úžitkovej vody z ricky Váh a jej dodávkou v rámci areálu bývalých

kožiarskych závodov. ktoré nadobudol Slovtan Contract Tannery, s.r.o. kúpou
k 1.1.2016.
Zariadenia sú prevádzkované nepretržite. Slúžia na odber a dodávku úžitkovej vody

pre odberateFov v areúli bývalých kožiarskych závodov a odvádzanie a predčistenie

priernvselných odpadových vád lzikálnochemickm čistením.
Užitková voda sa odoberá z povrchového toku rjeky Váh akumulovaná je vo

vodojeme hydroforovej stanice. odkiaľ sa prostredníctvom čerpadiel dodáva do
rozvodnej siete pre spotrebiteľov v areáli.
Odpadová voda od jednotlivých producentovje odvádzaná zjednotlivých objektov

do spoločnej kanahizácie vedúeej do predčisuacej stanice odpadových vád. Odtiaf sa

po mechanickom predčisteni odvúdza cez meraci a odberný objekt do objektovou

kanalizáciou do kanalizácie Lipiovskej vodárenskej spoločnosti . as. Liptovský

Mikuláš na dočistenie v mestskej čistiarni odpadových vád

Dažd‘ové vody sa odvádzaj ú prostredníctvom odvodnenia striech strešnýrni zberačmi

na objektoch areálu a privádzajú sa dažďovou kanalizáciou do zbemej nádrže

dažďových vád, kde sa voda zbavuje prostrednictvom norných stien a prepadov

pripadného znečistenía tuhými látkami a prirodzeným pretokom je odvádzaná

• stručný popis lokality prevádzk
Lokalita je umiestnená v bývalom priemyselnom areáli Liptovského Mikuláša,

kde boli v minulosti umiestnené viaceré prevádzky bývalých kožiarskych závodov

na východnej strane hraničí s areálom podniku Liptospol a výrobného podniku

Gelima. Na severnej strane hraničí s areáiom bývalých odevných závodov

Maytex. ktoré po konkurze v roku 2006 ukončili svoju činnosf a areál bol

rozpredan záujemcom najmä z oblasti obchodu a služieb. Na západnej strane sa

nachádzajú pozemky urbariátu Vrbica. za ktorými je situovaný rnestský cintorín.

Južná stra]la susedi s areálom stavebného podniku Prima Slovakia a kožiarskou

prevádzkou Split. Za týmito pozemkami a prevádzkami sa nachádza vo

vzdialenosti cca 100 m vodný tok rieky Váh, z ktorého sa odoberá povrchová

voda na priemyselné účely.
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• parcelně čísla pozemkov prevádzk (V pripade stavebného konania aj susediacich
pozemkov) podľa aktuálnvch listov vlastnictva

pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Liptovský Mikuláš. Ide
o nasledovné parcelné čísla:
5202/U. 5202,18, budova čistiarne odpadových váda objekt usadzovacích nádrží
5202/45, 5202/12. budova hydrofórovej stanice a prifahlý pozemok
5225/5 - objekt zbernej nádrže dažďových věd
Okrem toho boli odkúpené aj pozemky určené na ďalší rozvoj podniku parcelnch

čísel: 5202/87. 5202R0 a 5225/4

Odkúpené bolí aj pozemky. ktoré doteraz slúžili na podnikaterskú činnost a
leh mala v prenájme.

• stručný popis prevádzky
Hydroforová stanica
Voda v toku rieky Váh sa odoberá odberným objektom aje sústred‘ovaná vo
vodojeme s celkovým objemom 650m3 a objemom aktívneho akumulačného
množstva 50 —90 rn3,
Celé nosné teleso vodojemu je zhotovené zo železobetónu s protitlakovou
horizontálnou a vertikálnou hydroizoláeiou vrálane izolačnej prímurovky. Strop

nadzemnej časti je prekrytý železo-betónovou doskou s hydroizoláciou
a ukončené betónovou mazaninou. Celá nadzemná časťje obsypaná štrkom
a vyspádovaná zemou. V železo-betónovej doske, kiorá tvorí strop VJ sa
nachádza vstupný otvor(l.33xL58 m). ktorýje prekrytý drevenýrn poklopom.
Voda je do prevádzk dopravovaná prostrednictvom štyroch horizontálnvch

odstredivých článkových čerpadiel typu Sigma L-VN-5/lll.

Poirebný tlak ( 0.6 MPa) zabezpečovaný tlakovým vzduchom z kompresora

2.JKS-75-2. Výkyvy v odbere a tlaku sú kompenzované tromi tlakovými
nádobami — vzdušníkmi o prevádzkovom tlaku 0,8 MPa s objemom každej

nádoby 0m3
Voda je dodávaná rozvodným potrubím do areálu.
l-llavné časti sů: odberný objekt. umiestnený v koryte Váhu

armatúrna šachta ‚

Privodné potrubie (betónové hrd[ové rún: DN 500. dlžka
potrubia: 366 m)

Vodojem
Vlasrné zariadenie hydroforovej sWnice s kompresorom,
tlakovými nádržami a čerpadlami pre dodávku vody do areálu.

Prevádzka hydroťorovej stanice je nepretržitá. Cinnosť sa kontroluje

pochódzkovým svstémorn.

Predčistiaca síanica odpadových ‘ód
Odpadové vody sú privádzané zbernou kanalizáciou na vstup čistiarne

odpadových vád, kde sa predčisťujů na dvoch strojnostieranÝch sitách. Voda

zbavená hrubých nečist6l. sa zberá do podzernnej zbernej nádrže s akumulačným

objernom cca 30 m3. odkial‘ sa po naplnení automaticky prečerpáva do dvoch
usadzovacích nádrží. z ktorých každá má objem 450 m3.
Do prečerpávanej vody sa dávkuje flokulant z dávkovacej stanice. Dávkovanie sa
vykonáva dávkovacím čerpadlom do potrubia na vstupe do čerpadla. ktoré
prečerpáva vodu z podzernnej zbernej nádrže do dvoch usadzovacích nádrží.
Prebieha v nich usadzovanie kalu a oddefovanie vyčistenej vody.



Obidve nádrže majú samostatné vypúšťacie potrubia. ktorými možno vypúšťať
OV po usadení kaby. V každej nádrži pod nátokovými žfabmi sú dva ihlanové
kalové zberače (lieviky; rozmery:3x3x2.8 rn, objem 2x V 50,4 m3).
V usadzovacích nádržiach prebieha usadzovanie kalu a oddefovanie vyčistenej
vody. Kal sa zhrabuje zhrabovacím zariadením do kalových zberačov a z nich sa
čerpá do odstrediviek Flottweg (typ Z4D-4/454. 3500 ot/min., typ Z4E-4ĺ454.
4200 ot/min), kde sa zbavuje vodnej zložky a vynášacfm zariadenírn sa dopravuje
do pristaveného veľkoobjemového kontajnera (objemu 20 m3). Po naplneni sa
kontajner vyvezie.

Voda v usadzovacích nádržiach po oddeleni kalu preteká cez Jiranu nádrže do
kanalizácie. Na kanalizácii je vybudovaný rnerný a odberný objekt v ktorom sa
meria množstvo odpadovej vody dodanej do kanabizácie a zabezpečuje
automatický odber zlievaných vzoriek odpadovej vody.
Meranie prietoku a množstva odpadovej vody sa skladá z meracej sondy Nivoso
nar a vyhodnocovača. Meraeia sonda je nainštalovaná v mernom objekte -

šachte nad Parshallovým žFabom 50 šírkou 230mm. vyhodnocovač je umiestnený
v budove P-COV. v miestnosti rozvodne.
Odber vzoriek je vykonávaný automatickým odbemým zariadenim. ktoréje
majetkom Liptovskej vodárenskej spoločnosti. Zariadenie umožňuje dvadsaťštyri
hodinový odber vzoriek aj niekoFko dní za sebou. Umiestnenéje na spoločnej
kanalizácii na odtoku z areálu.
Odbcr vzoriek aj rozbory vykonáva liptovská vodárenská spoločnosC každý
pracovný deň.

Usadzovacie nádrže sú prevádzkované striedavo. Jedna je v prevádzke. v druhej
sa odstraňuje kal a čistí Sa.
Cistiareň obsluhujú dvaja pracovníci v nepretržitej prevádzke.

D) Zoznam surovin, pomocných matcriúlov a ďalších hítok a energií, ktoré sa

v prcvádzke používijú alebo vyrábajú

• zoznam základných surovin:
odpadová voda z prevádzky:
- Slovtan Contract Tannery: 130 rn3/hod.. 1700 m3/deň. 390 000m3/rok
- Liptospol: 5 m3/hod.. 70 m3/deň. 10 000m3/rok
Výhfadovo sa očakáva zvýšenie tvorby odpadových zo S!ovtanu Contract
Tannerv až o 50 %.

• zoznam pomocných rnaieriáiov a ďalších Iátok. ktoré sa v prevádzke použivajú
Predčistiaca stanica odpadových vód

I

. Kdesú
‚ - ‚ .

. Skladovacia ‚

Ucel Nazov chemickej Spotreba . sk!adovane
. . ‚ kaoacita

pouzitia latky kg/rok
k

a v akych
‚ obaloch

Flokulant Sokoflok 56 GP 6 300 600 kg Sklad chemikálií
Sl Ov! anu.
plastové_vrecia

Sokoblok 18 PC 21 000 2 m3 Sklad chemikálií
Slovtanu. PE

‚ koniajnerv
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Flokulant: - Sokoflok 56 GP 6 300 kg/rok
Sokoflok 18 PC 21 000 kg/rok

Mazadlá. pohonné hmoty — ide o nárazové použitie v prípade výkonu
údržbárskych prác

Hydrofórová stanica
‚

Kdesú
.. ‚ ‘ Skladovacia

Ucel Nazov chemickej Spotreba skladovane
. . ‚ kanacita ‚

pouzitia latky kg/rok
k

a v akych
g obaloch

Dezinfekcia Chlórňan sodný 15000 5000 Sklad chemikálií
vody Slovtanu. PE

koniajnery

• zoznam medziproduktov a výrobkov:
Medziproduktv a výrobky nic sú. Jde o odber a dodávku úžitkovej vody. čistenie
odpadových vĎd a odvádzanie dažďových vód.

• zoznam energii v prevádzke vyrábanch a použivanch (vrátane paliv, médií
a pohonných hmöt):
Jediným zdrojorn energie využívaným v zariadeniach je elektrina. ktorá
zabezpečuje pohon strojných zariadení a využiva sa aj na osvetlenie. vykurovanie
a temperovanie pnestoľov.
Spotrebaje závislá od množstva dodávanej vody a množstva a kvality čistených
odpadových vód.

Súčasné ročně spotreb elektriny: hydroforová stanka: 150 000 kWh/rok
predčistiaca stanica odpadových vód : 185 000 kWh/rok

výhľadové spotreby: hydroforová sianica: 230 000 kWh/rok
predčistiaca stanica odpadových vód : 300 000 kWh/rok

• spotreba vody (pitnej a technologiekej) Pri prevádzke predčistiacej stanice
odpadových vód predpokladáme nasledovné vlastně spotreby v zariadení:
pitná voda: 1200 rn3írok
technologická voda: 12 000 m3/rok
Spotreb vody v zariudeniach hydroforovej stanice nie sú stále a vyskytujú sa len
v čase čistiacich a údržbárskych prác a nic je možné ich kvantiIikovať. Zvyčajne
sa pohybujú s rozsahu niekoľkých desiatok ni3.
Predpokladané spotreby: pitná voda: 10 m3

úžitková voda: 25 ni3
Z hydrofórovej stanice sa dodáva úžitková voda do rozvodov v areáli bývalých
Kožiarskych závodov. V súčasnosi sú už len dvaja odberatelia — Slovtan Contract
Tannery s prevádzkami mokrej dielne predúpravne vrátane farbovne. úpravne
a objektu P- COV ročná dodávka vody predstavuje pre objekty Slovtanu okolo
410 000 m3 ročne. Dalia dodávka je pre Liptospol s,r.o. v objeme cca 10000 m
za rok.
V roku 2016 bob dodané do rozvodnej siete 445 165 m3 úžitkovej vody
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E) Opis miest prcvádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných
množstvách ti druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu
s opisom významných účinkov emisií a d‘alších vplyvov na životné prostredie
a na zdravic l‘udi

• zoznam zariadeni a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia
Predčistiaca stanica odpadových vód — fugitívne ernisie.

• zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spósob ich vypúšťania. resp.
zachytávania

• zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vód
Hlavnýrni zdrojmi znečistenia odpadových vöd v areáli sú podniky Slovtan
Contract Tannery. s.r.o. Liptovský Mikuláš a LiptospoLs.r.o.

• zoznam produkovaných odpadových vód a spósob ich vypúšťania
Hlavnými producentmi priemyselných odpadových vód v areáli sú podniky
Slovtan Contract Tanncry. s.r.o. Liptovský Mikuláš a Liptospol. s.r.o. Liptovský
Mikuláš

Tieto flrmy produkujú nasledovné množstvá odpadových vód:
Slovtan Contract Tannery: 330 000 rn3ĺrok
Liptospol : 10000 m3ĺrok
Celkové ročné množstvo čistených odpadových vód je cca 360 000 m3/rok.
Celkové množstvo odvádzaných odpadových vód je cca 415 000 m3kok.

• zoznam odpadových vůd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšt‘aných do
verejnej kanalizácie alebo recipientu:
Uvedené vody nie sú vypúšťané.

• odpadové vody prichádzajúce od mých póvodcov:
lní pövodcovia odpadových vód okrem Slovtanu Contract Tannery s.r.o je v areáli
hlavne Liptospol. ktorý sa podieľa aj na priernyselných odpadových vodách vo
výške000 m3/rok. ktoré sú čistené v predčistiacej stanici odpadových vód.
Ostaní póvodcovia Prima Slovakia. Eupčianka, ss.o. a Archív SB sa podieFajú len
na tvorbe splaškových odpadových vód v množstvách od 200 do 400 rn3/rok.

• charakteristika recipientu (názov. povodie. riečny kilometer. úroveň znečistenia
v mieste vypúšťania. prietoky)
Do recipientu sú vypúšťané len vody z povrchového odtoku. Vypúšťajú sa do
toku rieky Váli dažďovou kanalizáciou.
Uroveň neprcsahuje povolené hodnoty. Množstvo je závislé od atmosťérických
zrážok. Merané nieje.

Splaškové vody a predčistené odpadové vody sú vypúšťané do verejnej
kanalizáeie. Do recipientu sa nevypúšťajú.
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• zoznam produkovaných odpadov:

040106 -kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste vzniku obsahujúce

chróm tvoria hiavný prúd odpadu. Ročně množstvo cca 3500 ton /rok.

Ostatně druhy odpadu a predpokladané ročné množstvá:
150110-obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované

nebezpečnými látkami množstvo cca I t za rok
150202-absorbenty. 5ltračné materiály vrátane olejových filtrov inak

nešpecii kovaných. handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované

nebezpečnými látkami množstvo cca 150 kg/rok
150102-obaly z plastov množstvo cca 100 kg/rok
200103-zmesový komunálny odpad množstvo cca 150 kg/rok

Odpady. ktorých výskyt sa predpokladá. ale nevznikajú pravidelne každý rok:
20012 l-žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
200 134-batérie a akumulátory mé ako uvedené v 200133
2001 35-vyradené elektrické zariadenia mé ako uvedené v 200121 a 200135

60601 -olovené batérie
130205-nechlórované minerálne. prevodové a mazacie oleje
13011 0-nechlórované minerá!ne hydraulické oleje
1201 12-použité vosky atuky

• úroveň znečistenia pódy a podzemných vöd a možné riziká

Pre zis(enie úrovne znečistenia holi vykonané prieskumné vrt. Celkovo holi
urobené štyri nové vrty. Situované boll v oblasti zbernej nádrže vód z povrcho

vého odtoku (VLMS-4). usadzovacích nádrží (VLMS-5) a pred a za ( v zmysle

toku podzemných vöd ) objektom hydroFórovej stanice (VLMS-6 a VLMS-7).

Umiestnenie vrtov a analýz sú uvedené na nasledovnom výňatku východiskovej

správy.

9



-

-

-

ť •-:

3.

-

/ — L

‘

—

:55

----.--:-- «)YttlST-‘ ‘:—7Í
-;

---r--- .- .‚
- ‚-c

-— J —

A
— —-‘:---- -

- —--

.—--- -

VLMS-12.3 — sondy: GP 2013, VLMS4.!,6.7 — nové sondy

Vrly VLMS- I až VLNIS-3 boji vykonané pri v roku 20)3 pri pnej východiskovej správe

Výsledky analýz holi naslcdovné: (v tabuľkúch sú pre porovnanie uvedené aj hodnoty
z minulých vrtov)

Tabuľka Či: Limitné koncentrácie analyzovaných ukazovateľov pre zeminy a zstené

hodnoty:

Ukazovater Ukazovatele Výsledky analýzy

a normativy pre (mg kg‘)
Zeminy tmg 1)

A B C VLMS-l VLMS-2 VLMS-3 VLMS-4 VLMS-5 VLMS-6 VLMSJ

146 260 1670 4468 925 749 1949

NEL-IR 50 500 1000 16 32 29 91 88 32 464

NEL-UV 28 31 5133 10770 1157 236 2111

crk 130 250 800 27,5 30,4 81,0 70,5 585,2 [ 232,6 41,9

2,0 10 50 <0.01

—

-J

1.

‘ :4

Cr6- ‘0,0 1 <0.01 <0,03 ‘0,03 0,40 ‘0.03

10



Tabuflui či Lírn(tné koncentrócie analyzovaných ukazovateíov pro podzornnů vodu

a zistené flodnoly

Ukazovater Ukazovatele NV č. Výsledky analýzy

a normativy pre 29I2005
(mgi‘)

podzemnů vodu
(mg ľ‘)

(mg 1-‘)

A S C VLMS•I VLMS‘2 VLMS‘3 VLMS4 VLMS-5 VLMS4 VLMS‘7

CHSKc, 500 36.8 21,1 128 18.3 26,0 16.2 25.1

BSKz (ATM) 50 <3 <3 5,88 <3 <3 <3 <3

N-NH4 1001160 0.15 0,33 0,22 9,78 12.3 0.32 0.51

1201190 2.80 589 13.5 75.0 39.2 3.11 2,39

NEL.ič 0,05 02 I 0,04 0.03 0.13 0,04 0.02 0,01 0.21

NEL-UV 0,05 0.2 I 0.29 0.18 0.9 1,8 0.37 ‘0,01 2.94

Cr.,ü 0,003 0,05 0.3 <0.001 ‘0,001 0,003 0.001 0,002 <0,001 0.002

Cr°‘ 0.001 0,01 0.1 <0,001 ‘0.001 0.003 <0.003 <0,003 <0.003 ‘0.003

soudy ‘ 2 ‚ “ 200 0.17 0.01 <0.01 <0.01

kategória A — predstavuje pozaďové hodnoty, charakterizuje približiie prírodné obsahy

kontaminantov. pripadne hodnoty požadovanej rnedze analytického stanovenia

kitcgúria B — predstavuje rnedzné konccntrácie kontaminantov. ktorých dosíahnutie vyžaduje

realizáciu prieskurnných prde s ciel‘orn vysvetliť póvod či zdroj znečistenia

kategória C — predstavuje medzné koncentrácie kontaminantov, ktorých dosiahnutie vyžadzje

sanačný zásah, akje preukázané riziko rnigrácie znečistenia do okolia a možnosf poškodenia

dalších zložiek životného proslredia.

Vyššie hodnoty boLl zistené len pri ukazovateli NEL-liV, kde bolu pľekročená aj
kategória C ( pre podzemné vody). VzhFadom na skutočnosť. že pri ukazovateli

NEL-IC. ktorý poukazuje výlučne na prítomnosť uhľovodikových jadier. t.j.
ropných látok.je hodnota vvhovujúca bob vo vchodiskovej správe
konštatované. že ide o látky vznikajúce rozkladem organických látok. Poukazuje

na to aj obsah Nik. vo vzorkách z uvedených sond

• prehFad mých emisií do životného prostredia (hluk. vibrácie. žiarcnie atd‘.):
Uroveň hluku nepresahuje bežné hodnoty okolia. lné emisie nic sú.

F) Opis micsta prcvádzk a charakteristika stavu životného prostredia V tomto miestc

(uvies( zdroj informúcie)

• popis miesta a okolia prevádzky
• klimatické podmienkv a kvalita ovzdušia

Klimatické pomery:
• Podl‘a geograHcko-klimatického členenia Liptov patrí k typu kotlinovej klímy

s častými inverziami teplót. konkrétne kjej chladnému subtypu (SLOVENSKÁ

AKADEMIA \‘IED 1980). Priemerná ročná teplota vzduchu v tejio oblasti je okolo
6° C. priemerná júlová teplota vzduchu je 4.5 - 16° C a januárová -4.5 až -6° C.

Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje v rozpdti 700 - 800 mm (Liptovský

Mikuláš 711 mm). Priemerný počet dní snehovej pokrývky je 140 — 160 dní.
priemerný počet dní so zrážkami väčšími ako I mm je 110 — 120 dní. Na chladnú

oblasť poukazuje aj pomer počtu letných dní (10 - 30) a mrazových dní (100 -

120).
V Liptovskej kotline prevláda západný vietor s maximálnou silou 5. Beaufortovho

stupňa. Maximum silných vetrov pripadá na január, február, marec a november,



minimum pripadá na august, júl a čiastočne aj na september.

• charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite

• chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma
Na posudzované územie podľa zákona NR SR Č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody
a krajiny platí prvý stupeň ochrany. V tomto stupni platia všeobecné podmienky
ochrany. Do tohio územia nezasahuje ani navrhované chránené vtáčie územíe ani
územia európskeho významu.
V širšom okolí skúmaného územia sa nachádzajú nasledovné územia. ktoré sú
chránené podfa zákona NR SR Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krany:

— Vyhláscné cln‘áncné úzcmkz (romain akiucdi:ovaný k 31.7. 2010):

• veUkoplošné chránené územia:
• Národný park Nizke Tatry a jeho ochranné pásmo
• Tatranský národný park ajeho ochranné pásmo

— Maloplošné chrúnené ú:emia:
• Chránený areál Bodický n‘bnik - 4. stupeň ochrany

• Prirodná rezervácia Jelšie —5. stupeň ochrany
• Národná prírodná rezervácia Demänovská dolina - 5. stupeň ochrany

- Územ/a NATURi1 2000 (zozncmI akinalizm‘an k 14.10. 2010):

• Uzemia európskeho významu:
• SKUEV 0059 .Jelšie
• SKUEV 0061 Demänovská slatina
• SKUEV 0302 Ďumbierske Nízke Tatry
• SKUEV 0307 Tatry

— Ĺ ‘lnánené vidů/e ú:emia:
• SKCHVUOIS Nízke Tatry
• SKCHVUO3O Tatry
.

— Uzeni/a enropskeho významu:
- V riešenom území sa nachádzajú štyri navrhované územia európskeho významu. ktoré

sú súčasťou európskej súvislej siete chránených území NATURA 2000, na ktoré sa
vzfahuje územná ochrana podľa * 27 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.:
• ÚEVJelšie.
• UEV Demänovská slatina.
• UEV Ďumbierske Nízke Tatry
• ÚEV Tatry.

— Biosférické rererváuie Programu UVESCQ AÍaB (Úlovek ti biosféra):
V zmys(e Medzinárodnej dohody UNESCO o ochrane významných prírodných krás v
rámci programu „Clovek a biosférr (MaB) bola v roku 1993 spoločne s Pofskou čast‘ou
Tatranského národného parku vyhlásená Biosférická rezervácia Tatry. Biosférická
rezerváciaje vymedzená približne v hraniciach TANAP ado riešeného úzernia zasahuje
na územie katastra Svätý Stefan.

— Ramsarské lokal/iv:
V zmysle Dohovoru o mokradiach. majúcich medzinárodný význam, najmU ako biotopy
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vodného vtáctva (Ramsarský dohovor) nic jev riešenom území zapísané do zoznamu
ramsarských lokalit ani jedno úzernie.
Najbližšie k riešenému územiu je ramsarská lokalita Demänovské jaskyne. ktorá bola do
zoznamu ramsarských lokalit zapísaná 17. 11. 2006.

ňfokrade:
• Národne významné mokrade

Ustie Demänovskej doliny
• Regionálne významné mokrade

PR J elšie
CHA Bodický rybník

• Lokáme významné mokrade
Jelšie pri Pavčinej Lehote
Vtok lfanovianky do Váhu

1.10 Ochrana drevín:
V riešenom území sa nachádzajú dva chránené stromy. ktoré sú vedené v Katalógu
chránených stromov Státneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a
krajiny. Ide o TopoF v L. Mikuláši — na Nicovů a Lipny Ondrašovej. ktoré boli
vyhlásené za chránené stromy na základe VZV KU v Ziline č. 5/1996. Obe dreviny
sa nachdzajú vo vzdia]enosti viac ako 2 km od objektov hydrofórovej stanice
a predčistiacej stanice odpadových vád.

• staré záťaže na území prevádzky a vjej okolí a plánované nápravné opatrenia
Staré záťaže v na predmetnom území nic sú známe.

G) Opis a charakteristika používancj alebo navrhovancj tcchnolágie a d‘alších tcchník

na prcdchádzanie vzniku emisii, a ak to nic je možné, na obmedzenie cmisií.

• stručný popis technológie a jej kritických miest z híadiska jej možných vplyvov
na živoÉné prostredie
Prcdčistiaca stanica odpadových vód
Odpadové vody sú privádzané zbernou kanalizáciou na vstup čistiarne
odpadových vád, kde sa predčisťujú na dvoch strojnostieraných sitách. Voda
zbavená hrubých nečistbt sa zberá do zbernej nádrže 30 m3. odkiaľ sa prečerpáva
za dávkovania koagulantu a flokulantu do dvoch usadzovacích nádrží objemu 2x
450 m3. V nádržiach prcbieha usadzovanie kalu a oddeľovanie včistenej vody.
Kal sa zhrabuje zhrabovacim zariadením do zbern ch lievikov kalu a odtiaľ sa
čerpá do odstrediviek Flonweg. v ktorch sa zbavuje vodnej zložky a vynášacím
zariadením sa dopravuje do pristaveného konlajnera. Po naplnení sa kontajner
vyvezie
Fugát z odstredivky je vedený späf do usadzovacích nádrži.
Predčistená voda preteká po oddelení kalu cez hranu nádrže do kanalizácie.
Usadzovacie nádrže sú prevádzkované striedavo. Jednaje v prevádzke, v druhej
sa odstraňuje kal a čistí Sa.
Cistiareň obsluhujů dvaja pracovníci v nepretržitej prevádzke.

• používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie
emisií
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Na znižovanie znečistenia sa používa technológia chemicko mechanického
čistenia odpadových vód založená na hrubom predčistení odpadovej “ody
a čistenie formou zrážania usadzovania pevných častíc s následným
odstraňovaním kalu ajeho odvodňovaní použitím odstrediviek.

• navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie
emisií

• nakladanie so zachytenmi emisiami alebo produkovaným zostatkovým
znečistením
Zachytené a odvodnené kaly sa zberajú do verkoobjemových kontajnerov
a vyvážajú na skládku.
Voda zbavená odsadeného kalu sa vypúšťa prepadom do kanalizácie a odvádza na
mestskú čistiareň odpadových vód.

1-1) Opis a charakteristika použivanch alebo navrhovaných opatrení na predchádzanic

vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzkc

• používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie
alebo zneškodňovanie odpadov
V predčistiacej stanici odpadových vód sa čistia priemyselné odpadové vody
prevažnej z výroby kožiarskeho charakteru. 1-llavná metódaje čistenie zrážaním
dopraveného znečisteňia a je ho usadzovaním vo forme kalu. ktorý je
odvodňovaný v odstredivkách na vlhkosť cca 35 —40 %.

Kaly zo spracovania kvapalného odpadu na mieste vzniku obsahujúce chróm
katalógové číslo 040106 tvoria hlavný prúd odpadu. Ročné množstvo sa pohybuje

okolo 2500 Ion. Tento druh odpadu tvorí viac ako 99 % všetkého odpadu
vznikajúceho v predčistiacej stanici odpadových vód.

Ostatné druhy odpadu a predpokladané ľočné množstvá:
150110-obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované

nebezpečnými látkami 1500 kg
I 50202-absorhentv. fUtračné materiály vrátane olejových tiltrov inak

nešpecil1kovanch. handry na čistenie. ochranné odevy kontaminované
nebezpečnými látkami 150 kg

150102-obaly z plastov 35 kg
200 103-zmesový komunálny odpad 400 kg

Odpady. ktorých výskyt sa predpokladá. ale nevznikajú pravidelne každý rok:
200121-žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
200134-batérie a akumulátory mé ako uvedené v 200133
200 135-vyradené elektrické zariadenia ině ako uvedené v 200121 a 200135
I 6060 1-olovené batérie
I 30205-nechlórované mineráine. prevodové a mazacie oleje
13011 0-nechlórované minerálne hydraulické oleje
1201 12-použité vosky a tuky

• navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov. na zhodnocovanie
alebo zneškodňovanie odpadov
VzhFadom na uvedené množstvá a spósob tvorby odpadov sa opatrenia
nenavrhujú
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1) Opis a charakteristika používaných alebo pripravovanýeh opatrení a technických

zariadení na monitorovanic prevádzky a emisií do životného prostredia

popis systému monitorovania. resp. merania emisií do životného prostredia

Monitoring cmisií v odpadovch vodách je vykonávaný analýzami v laboratódu

Liptovskej vodárenskei společnosti na základe analýzy zlievanej
dvadsafštyrihodinovej vzorky. Odber vzoriek je vykonávaný automatickým
odbernýrn zariadením. ktoré je majetkom Liptovskej vodárenskej spoločnosti.

Zariadenie umožňuje dvadsaťštyrihodinový odber vzoriek aj niekoľko dní za
sebou. Umiestnenéje na spoločnej kanalizácii na odtoku z areálu.
Odber vzoriek aj rozbory vykonáva liptovská vodárenská spoločnosí každý
pracovný deň.

Meranie množstva odvedcncj odpadovej vody
Meranie prieloku a množstva odpadovej vody sa skladá z meracej sondy
Nivosonar a vyhodnocovača. Meracia sonda je nainštalovaná v memom objekte -

šachte nad Parshallovm žrabom so šírkou 230mm. vyhodnocovač je umiesrnený

v budove P-COV. v miestnosti rozvodne.

Merný obiekt
Odpadové vody z areálu pritekajú z priemyselnej kanalizácie betónovou rúrou
JS600mm a splaškovej kanalizácie do merného objektu. Merný objekt je
betónový. úplne olaminovaný. vetraný. V objekte je otvorený betónový,
sklolaminátový žľab s rozmermi 660x5100mm. v ktorom je osadený Parshallov

merný žFab so šírkou hrdla 230mm. v oceľovom vyhotoveni s polaminovaným

vnútorným povrchom.
Pretože pritokové potrubie kanalizácie má ku mernému objektu vefký sklon.
rýchlosť pritekajúcej vody v nárazoch prekračuje 3m/s. Vplyvom zloženia
odpadovej vody sana ich povrchu vytvára pena. která spösobuje nepresné
rneranie ultrazvukovej sondy. Na zníženie iohto negativneho javu sú
V prítokovom žFahe osadené norné steny ato jedna zdola ajedna zhora. tak. aby
vytvárali usmernený prepadajúci prietok. Norné steny sú nerezové, odoberateFné.

Sonda Nivosonar
Meradlo Nivosonar pracuje na principe merania doby prechodu ultrazvukového

impulzu vyslaného z prevodníka v smere hladiny. Impulz prechádza medzi
prevodníkom a hladinou. od hladiny sa odrazí spáť do opačného smeru a sníma sa
prevodnikom. Doba prechodu impulzu je priamo úmemá vzdialenosti prevodníka

od hladiny. Signál sa upravuje a procesorem sa spracováva. Podľa meracích
kriviek merného žľabu pristroj priraďuje hodnotám výšky hladiny hodnoty
okamžitého prietoku. Knyky merného žFabu sú naprogramované v pamäti
meradla.

Vyhodnocovač
Vyhodnocovač je nainštalovaný v priestore elektrickej rozvodne v objekte P-COV
v samostatnej uzamykatefnej skrinke. Základné parametre, na základe ktorých je
možné vyhodnocovať činnosť meradla. sú uložené do pamäti prístroja a sú
zakódované tak. aby ich nebole možné vymazať a znehodnotiť.

• pnipravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií
Systém monitorovania vyhovuje nie sú pripravované nové opatrenia.
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J) Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (t.j. spotreby surovin.
energií. emisie atd‘.) s uvedením ich zdroja
Parametre pre najlepšiu dostupnú techniku boji uverejnené vo Vykonávacom
rozhodnutí komise z 11. februára 2013. kzorým sa podFa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2W 0/75/EL: o priemyslových emisiách stanovujú závery O

najlepších dostupných technikách (BAT) pre vyčiňovanie koží a kožušin:
čiastočneje uplatniteľné aj pre posudzovanú prevádzku predčistiame odpadových
‘ód.
Uvedené v prílohe Č I

• porovnanie parametrov povoľovanej prevádzky s parametrami najlepšej dostupnej

techniky
Vvhodnotenic relevantných parametrovje uvedené v prílohe č2

• návrh na dosiahnutie parametrov najlepšej dostupnej techniky
V súčasnosti sú vyhodnocované možnosti získané konzultáciami s európskymi

autoritami v tejto oblasti. Preto konkrétny návrh neprikladáme.

K) Opis a charakteristika d‘alších pripravovaných opatreni v prevádzke, najmä

opatrcni na hospodárnc využivanie energií, na predchádzanic haváriám

a na obmedzovanie ich pripadnch následkov

• Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovin vrátane vody, pomocných
materiálov a ďalších lótok
Nenavrhujeme

• Opatrenia na hospodárne využitie energie
Nenavrhujeme. Zvážiť použitie Frekvenčných meničov na pohon točivých strojov.

• Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov
— pripravované alebo uvažované zmenv a zlepšenia voči súčasnému stavu.
V súčasnosti sú v spolupráci so zahraničnými autoritami konzultované

a preverované možnosti zeí‘ektivnenia odstraňovania sirnikov z odpadových vód.

Na základe vyhodnotenia navrhovaných možností budú pripravené opatrenia
v oblasti odstraňovania sírnikov v odpadových vodách s pridruženým eFektom
celkového zvýšenia účinnosti čistiaceho procesu. Vzhradom ku charakteru
rozpracovanosti nie sme momentálne schopní určif termín ani prínosy.

• Opatrenia na vvlúčenie rizik znečistenia životného prostredia a ohrozovania
zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky (napr. vykonávanými aktivitami ako
búracie práce. sanácia. prestavba na iný účel)

• Opatrenia systému environmentálneho manažmentu
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• Vecný a časový plán zmien. ktoré vyvolajú alebo móžu vyvolať vydanie nového
integrovaného povoienia

• Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného
prostredia (environrnentálna politika. prehlásenie EMAS, udelenie známky
Environmentálne vhodný výrobok)

L) Opis d‘alšíeh hlavných alternativ navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli

vypracované a ktoré prevádzkovatcl‘ akceptuje

• len u nových prevádzok, alebo pri zmenóch v prevádzke. ako preukázanie výberu
najlepšej techniky a technológie — neaktuálne.

M) Návrh podmienok povolcnia

• Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia.
vody a půdy v prevúdzke — nenavrhujú sa

• Určenie emisných limitov a zdóvodnenie ich úrovne —

Návrh emisných limitov v predčistených odpadových vodách:
celkový chróm I mgJl.

‚ sírniky 13 mg R.
Uroveň koncentrácii chrómuje navrhnutá podľa smemice pre najlepšie
dosiahnuterné technológie v kožiarskorn priemysle.
Uroveň pre sirniky vychádza z doterajšieho stavu pričom predpokladárne po
určitom prechodnom období dosiahnutie hodnoty podfa BAT lmg/l (resp. 2 mg/l.

ktoráje predpísaná pre COV s vypúšťaním do recipientu —mestská ČOV v Lipt.

Mikuláši. ktorá spracováva odpadové vody z areálovej P- COV)

Koncenuačná hodnota pre símiky sa navrhuje vzhíadom na podanú žiadosť

o udelenie odchýlky od BAT.

• Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

• Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov. prípadne ich zhodnotenie
alebo zneškodnenie —

Dodržiavaf povinnosti držitefa odpadu a povinnosti nakladania s nebezpečnm.i

odpadmi v súlade so všeobecnozávaznými predpismi a plarnými súhlasmi

vydanými príslušnými správnymi orgánmi
Postupovať pri svojej činnosti tak. aby sa minimalizoval vznik odpadu
Zabezpečovať dóslednú separdciu odpadov a využitefné odpady odovzdávať na

ďalšie spracovanie
Zabezpečíť. ab‘ pracovníci nakladajúci s odpadmi boli oboznámení s postupom
nakladania s nimi a s opatreniami pre pripad havárie pri nakladaní s NO
Zabezpečiť urniestnenie prostriedkov pre pripad havárie NO na vidiieľnom

a prístupnom mieste v mieste zhromažďovania NO
Vznikajúce odpady odovzdávať len oprávneným organizáciám v zmysle
príslušných predpisov
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LI 1.4

N) Označenic účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovatcl‘ovi známi, prípadne cudzí

dotknutý orgán, ak jestvujúca povoi‘ovaná prevádzka má alcbo nová prevádzka

může mat‘ cezhraničný vplyv

Mesto Liptovský Mikuláš
Slovenský vodohospodársky podnik. š.p. Odštepný závod Piešťany
Liptovská vodárenská spoločnosť. a.s. Liptovský Mikuláš
Urbár Vrbka. pozemkové spoločenstvo. Liptovský Mikuláš — majitef pozemkov cez

ktoré je vedená kanalizácia odpadovej vody. kanalizácia je póvodná.

zmenv voči doterajšiernu stavu nic sú.

0) Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch

všeobecne zrozumiteľným spósobom na účely zverejnenia
PovoFované je zariadenie predčistiarne odpadových vöd, ktorá zberá a čistí vody od

producentov v areáli bývalých Kožiarskych závodov v Liptovskom Mikuláši. V tomto

areáli sa nachádzajú aj ďalšie dva zariadenia: Hydrofórová stanica na odber povrchovej

vod z ricky Váh a vpúšťanie vody z povrchového odtoku do rjeky Váh.

Všetky uvedené zariadenia prešli z vlastnictva spoločnosti SA Invest do rnajeku firmy

SlovTan CONTRACT Tannerv. s.r.o Liptovský Mikuláš kúpou.
Predčistiaca stanica je vybavená hrubým predčistením privádzaných odpadových vód.

dávkovacou stanicou koagulantu a flokulantu. dvoma usadzovacími nádržami.

Predčistená vody je odvádzaná spoločnou kanalizáciou do verejnej kanalizácie

Liptovskej vodárenskej spoločnosti. a.s. Liptovský Mikuláš. ktorá čistí privedené vody

pred vypúšťaním do povrchového toku ricky Váh.
Usadený kal sa odčerpáva a odvodňuje cez odstredivky Flottweg. Odvodnený kal sa

zachytáva do veľkoobjemovch kontajnerov. Voda z odvodnenia — aigát je vedená spUC

do usadzovacích nádrži.
Monitorovanie prietoku aj odber vzoriek je vykonávaný meranírn Parshailovým žľabom s

automatickým vyhodnocovacím zariadením.
Odber vzoriek je vykonávaný automaticky odbernýrn zariadením vytvorenim
dvadsaťštyrihodinovej zlievanej vzorky.
Hydrofórová stanica zabezpečuje zásobovanie odberateFov a areáli úžitkovou vodou

z povrchového toku rieky Váh. Tvoľenáje odberným zariadením prívodnýrn potrubím.

vodojemom. samotnou stanicou 50 štyrrni čerpadiami, kompresorom a tromi tlakovými

nádobami — vzdušníkmi. Voda sa dodáva prostredníctvom rozvodnej siete v areáli.
Vypúšťanie vůd z povrchového odtoku tvorí zberná dažďová kanalizácia. ktorouje

voda privádzaná do záchvtnej usadzovacej nádrže povrchových vód. kde je zabezpečená

separácia nerozpustých látok prostrednictvom norných stien. Z posledného stupňaje

voda vypúšťaná prepadom do dažďovej kanalizácie a odtiaF do povrchového toku ricky

Váh.

Všetky zariadenia sú jestvujúce. Odber povrchovej vody a vypúšťanie vód z povrchového

odtoku je povolené povoleniami Okresného úrady Liptovský Mikuláš.

Vzťahy odberu povrchových ód a vpúšťania odpadových väd sú riadené zrnluvami so
Slovenským vodohospodárskym podnikom. š.p. Odštepný závod Piešťany a Liptovskou

vodárenskou spoločnosťou. a.s. Liptovský Mikuláš.
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L. j) t

P) Prehlásenie

Týmto prehlasujem. že sorn vypracoval žiadosf o vvdanie povolenia / zmenu povolenia.

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

Podpisaný:_______________ Dátum 14.7.2017

(záslupca orgwn:czcie) /

Vypísať meno podpisujúceho: — Ina. Milan Kuľhav

Pozieia v organizácii: manažér OŽP

Ikčic,ikcz tzkh o p‘čcit poh z/ku

IlovTan Contract T.nnenj
spol. sr. O.
Priemysehá 1 8

031 01 Uptovský Mikuláš
O:3159263E iČ DPH: SK2020428
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