
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina

fl Legionárska 5, 012 05 Zilina

ZVEREJNENIE

údajov a informácií podľa * 11 zákona č. 39/20 13 Z. z. o integrovanej prevencH a kontrole
znečist‘ovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o IPKZ“)

a

VYZVA

— zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
— zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosfou podať prihlášku,
— verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

1. Žiadosť o zmenu povolenia:
1.1. Ziadosťzo dňa: 03.04.2017
1.2, Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia,

Inšpektorát životného prostredia Zilina, odbor integrovaného povoľovania
a kontroly

1.3. Doručená dím: 06.04.20 17
1.1. Evidovaná pod číslo,ti: 11222/201 7/OIPK
1.5. Dáíunz zverejnenia výzy spolu s inforrnáciann na webovom sídle správneho

orgánu wit‘w. sizp.sk: 18.04.2017
1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s infonnáciami na úradnej tabuli správneho

orgánu/obce:

MESTO LIPTOVSKÝ MIKUlÁŠ

21 -Qi- 20V ME$TKÝ ÚRAD
$31 4 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

0-1

Dátum zverejnenia
pečiatka a podpis

1. 7. Dá/utu ukončenia zverejnenia výzvy spolu 5 informáciami na úradnej tabuli
správneho orgánu/obce:

MESTO LPTOVSKÝ MIKULÁŠ ‚
MEST<Ý Úno

42 UrTOV€KÝ MiKULÁŠ J
Dátum ukončenia zverejnenia

pečiatka a podpis



2. Prevádzkovatcl‘:
2.1. Názov: SlovTan Contract Tannery, spol. s r.o.
2.2. Adresa: Priemyselná 1,031 01 Liptovský Mikuláš
2.3. ICO: 31 592 635

3. Prcvádzka:
3.]. Názov: SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.
3.2.Ad•esa: Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
3.3. Katastrálne územie: Liptovský Mikuláš
3.4. Parcelně čísla: KN-C 5202/7, 5202/26, 5202/58. 5202/59, 5202/59 v k.ú.

Liptovský Mikuláš. ktoré sú vo vlastníctve SlovTan Contract Tannery spol. s r.o.
3.5. Kategória priemyselnej činnosti podľa prflohy Č. 1 k zákonu o JPKZ:

6.3. Vyčiňovanie koži a kožušín s kapacitou spracovania väčšou ako 12 t hotových
vÝrobkov za deň.

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:
4.1. Císlo: 1837/770060103/303-Ma
4.2. Zo dňa: 29.6.2004
4.3. Právoplatné c/Fia: 29.7.2004

5. Informácie pre vercjnosť:
5.]. Písornné prihiásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie

prihlášlcy zaimeresovanej verejnosti a osób a vyjadrenie sa k začauiu konania
verejnost‘ouje poírebné zaslaťna: adresu uvedenú v bode 1.2. a podl‘a možností na
elektronickú adresu rnarta.martincekova@sizp.sk

5.2. Podia ý 11 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ lehota na pisonzné prihlásenie sa
zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosí‘ podania prihlášky
zainteresovanej verejnosti a osób, možnost‘ vyjadrenia sa k začaliu konania
verejnosi‘ouje: 30 dni od dátumu uvedeného v bode 1.5., t.j. do 18.05.2017.

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 povoľovania 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, dv 11 počas st níwi.yeli ctii‘

6.3. Wc hově sídlo: www.sizp.sk, www.rnikulas.sk.

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:
7,]. Príslušný orgán: -

7.2. Výsledok procesu: Neposudzovalo sa, nakoľko sa nejedná o zmenu činnosti
7,3. Cislo: -

7.4. Zodňa: -

7.5. Prévoplainé dňa: -

7.6. Webové sídlo: -



8. Súčast‘ou konania je:

8.]. Určenie odchýlnych hodnót z emisných Iimitov vo vypúšťaných odpadových
vodách z prevádzky do verejnej kanalizácie v ukazovateli sírniky (max. I mg/l)
v porovnaní s ůrovňou emisií, ktorá je uvedená v najlepších dostupných
technikách, v súlade s 22 ods.6 zákona o JPKZ.

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

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
9.2. MZP SR Bratislava, Odbor integrovanej prevencie, Námestie Ľ. Stúra 1, 812 35

Bratislava

10. Ústne pojednávanie:
]O.]. Po uplynutí lehoty na vyjadrenie inšpekcia nariadi ústne pojednávanie v súvislosti

s vydaním podstatnej zmeny integrovaného povolenia, týkajúcej sa udelenia
odchýlnych hodnót z emisných limitov vo vypúšťaných odpadových vodách
z prevádzky do verejnej kanalizácie v ukazovateli sírniky v porovnaní s úrovňou
emisií, ktoráje uvedená v najlepších dostupných technikách, v súlade s 22 ods.6
zákona o IPKZ.

11. Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté
prevádzkovatel‘om:

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

IČO:31 592635

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

Žiadosť o podstatnú zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č.
1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.6.2004v znení zmien a doplnení.

Kategória pricmyselnej činnosti podl‘a prílohy Č. 1 k zákonu o IPKZ:
6. Ostatné činnosti
6.3. Vyčiňovanie koží a kožušín s kapacitou spracovania väčšou ako 12 t hotových
vÝrobkov za deň

Predmetom podstatnej zmeny integrovaného povolenia je schválenie odchýlkv od
emisných limitov vo vyjúšt‘aných odj,adových vodách z yrevádzky do verejnej
kanalizácie v ukazovateli símiky (max. 1 mg/l), uvedených v záveroch o najlepšej
dostupnej technike pre vyčiňovanie koží a kožušín (ďalej len „BAT pre vyčiňovanie
koží a kožušin“) - Vykonávacie rozhodnutie komisie z 11; februára 2013, ktorým sa
podl‘a smemice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o priemyselných emisiách
stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre vyčiňovanie koží
a kožušín.
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Súčasťou konaniaje:
- určenie odchýlnych hodnůt z emisných limitov vo vypúšťaných odpadových vodách

z prevádzky do verejnej kanalizácie v ukazovateli sírniky v porovnaní s úrovňou
emisií, ktorá je uvedená v najlepších dostupných technikách, v súlade s * 22 ods,6
zákona o IPKZ.

Důvod žiadosti o podstatnú zmenu IP — uplatnenie odchýlky z BAT pre vyčiňovanie
koži a kožušín na limitně hodnoty v ukazovateli simiky v odpadových vodách
vypúšťaných z prevádzky do verejnej kanalizácie:

Prijatím novej BAT pre kožiarsky priemysel vznikla pre SlovTan Contract Tannery
s.r.o. požiadavka na zníženie limitnej hodnoty v ukazovateLi símiky vo vypúšťaných
odpadových vodách z 2 mg/t na maximálne mg/l. V záveroch o najlepšej dostupnej
technike pre kožiarsky priemysel nie sú nestanovené konkrétne možné technológie pre
dosiahnutie uvedených koncentrácií.

V súčasnosti sa použiva v prevádzke na redukciu símikov v odpadových vodách
katalytická oxidácia vzdušným kyslíkem, ktorá však nezaručuje dosiahnutie limitnej
hodnoty v ukazovateli sírniky vo vypúšťaných odpadových vodách požadovaného
v BAT pre kožiarsky priemyse].

Prevádzkovatel‘ pre overenie mých možnosti na redukciu símikov vo vypúšťaných
odpadových vodách vykonal viacero poloprevádzkových skúšok (A. Predlžovaním času
oxidácie; B. Zvýšením prívodu vzduchu; C.1. Pddávaním FeCl3; C.2. Pridávaním FeCI3
a dooxidovaním peroxidom vodíka).

Zároveň konzultoval situáeiu a možné riešenia s odbornými autoritami. Doteraz
ráme poznatky načrtli približné možnosti riešenia stavu:
L Potrebu doriešiť rovnomemosť zloženia vód homogenizačnou nádržou, dobudovať

inštaláciu oxidácie a flotácie, inštalovať nové mechanické predčistiace a čistiace
zariadenia pred vstupom na areálovú COV.

2. Resp. vybudovat‘ anaeróbnu biologiekú nitrifikačnú jednotku, která zároveň zabezpečí
oxidáciu símikov na požadovanú úroveň.

Pre vybudovaiiie potrebných zariadeníje nutné kúpiť plochy na susediacich pozemkoch.
Casový priestor na realizáciu navrhovaných riešení sa predpokladá na cca 3 až 4

roky.
Technická a finančná náročnosť predpokladaných investícií si vyžaduje uskutečnit‘

ďalšie rokovania, preto nieje možné stanoviť presný termín ukončenia stavby.
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\ec: BAT technológie — sírniky v odpadových
povotenia — uplatncnie odchýlky.

vodách - žiadosť o zmenu integrovaného

Pri;anm nove‘ BÁT pro ko2iarsky priomvsel vvstúpila pre Slovtan Contract Tannerv
s.r.o. nová pož1aLiava na limity sLrniko vo vvpüštanÝch vodách maximálne I mg!].
NovÝ limit klaWe v porovnam s doterajšm \-vrazne prLnejšie L‘ožiadavkV. prijatá
BÁT nestanovuje konkrétncjšie možné technológie pre LIOSIahflUtIQ uvtdeI1ých koncentrácii.
V súčasnosti použivame na redukciu sírnikov v odpadových vodách katalvtickú oxidáciu
vzdušným kyslíkom, ktorá nezaručuje dosiahnutie Emilu požadovaného v BAT.
[‚reto srne pre overenie možnosti vvkonah \ iacero prevádzko ýub skúšok a rokovaní.
Zároveň srno konzultovali SiWáCiU 3 možné riešenia s odbornými autoritami. Doteraz známe

poznatky nám načrtli približnú možnosti riešenia tohto stavu.
Prehad vykonaných aktivit, ako aj \‘vhcldnotenie pccvádzkovvch sbušok spolu s tabuľkarni
k BAT — ĺormuh%ru priktadánw v prilohe.

\zhFadom na doteraz neukončenú konkretizáciu riešeni sú údaje v tahuYkách uvedené
Ion v hruho odhadovaných hodnotách a predpokladárne ich konkretizáciu v dalších
krokoch.
Technická i finančná náročnosť si vyžaduje uskutočniť d‘alšie
ukončenia budeme schopní stanovit‘ až ku koncu júna 2017.
Na základe toho sa ohraciame na Vás so žiadosťou O zmenu
uplatnenia odchýíkv z BAT limit na sfrniky vo vypúšťaných
uvedenia konkSejšich úd ov a terminov.
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Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté
prevádzkovatel‘om

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

IČO: 31 592 635

Prcvádzka: „SlovTan, Contract Tamiery, spol. S r.o.“ (ďalej len „prevádzka“).

Žiadosť o podstatnú zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č.
I 837/770060103/303-Ma za dňa 29.6.2004v znení zmien a doplnení.

Kategória priemysclnej činnosti podl‘a prílohy Č. 1 k zákonu o IPKZ:
6. Ostatně činnosti
6.3. Vyčiňovanie koží a kožušin s kapacitou spracovania väčšou ako 12 t hotových výrobkov
za deň

Predmetom podstatnej zmeny integrovaného povolenia je schválenie odchlkv od emisných
limitov vo vvpúšťanch odpadových vodách z prevádzkv do verejnej kanalizácie
v ukazovateli símiky (max. 1 mg/fl, uvedených v záveroch o najlepšej dostupnej technikc
pre vyčiňovanie koži a kožušín (ďalej len „BAT pre vyčiňovanie koží a kožušín“) -

Vykonávacie rozhodnutic komisie z 11. februára 2013, ktorým sa podľa smemice Európskeho
parlamentu a Rady 2010/75/EU o priemyselných emisiách stanovujú závery o naj lepších
dostupných technikách (BAT) pre vyčiňovanie koží a kožušín.

Súčasťou konania je:
- určenie odchýlnych hodnót z emisných limitov vo vypúšťaných odpadových vodách

z prevádzky do verejnej kanalizácie v ukazovateli símiky v porovnaní s úrovňou emisií.
ktoráje uvedená v najlepších dostupných technikách, v súlade s * 22 ods.6 zákona o IPKZ.

Dóvodom žiadosti o odstatnú zmenu IP je ulatnenie odchtlkv z BAT pre vyčiňovanie koží
a kožušin limitně hodnoty v ukazovateli símiky v odpadových vodách vypúšťaných
z prevádzky do verejnej kanalizácie:

Prijatím novej BAT pre kožiarsky priemysel vznikla pre SlovTan Contract Tannery s.r.o.
požiadavka na zniženic limitnej hodnoty v ukazovateli símiky vo vypúšťaných odpadových
vodách z 2 mg/l na maximálne I mg/l. V záveroch o najlepšej dostupnej technike pre
kožiarsky priemyscl nie sú nestanovené konkrétne možné technológie pre dosiahnutie
uvedených koncentrácii.

V súčasnosti sa použiva v prevádzke na redukciu símikov v odpadových vodách
katalytická oxidácia vzdušným kyslikom, ktorá však nezaručuje dosiahnutie limitnej hodnoty
v ukazovateli sírniky vo vypúšt‘aných odpadových vodách požadovaného v BAT prc
kožiarsky priemysel.

Prevádzkovateľ pre overenie mých možností na redukciu sírnikov vo vypúšťaných
odpadových vodách vykonal viacero poloprevádzkových skúšok (A. Predlžovaním času
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oxidácie; B. Zvýšením prívodu vzduchu; C.1. Pridávaním FeCI3; C.2. Pridávaním Fed3
a dooxidovaním peroxidom vodíka).

Zároveň konzultoval situáciu a možné riešenia s odbornými autoritami. Doteraz známe
poznatky načrtli približné možnosti riešenia stavu:

1. Potrebu doriešit‘ rovnomernosf zloženia vbd homogenizačnou nádržou, dobudovať
inštaláciu oxidácie a flotácie, inštalovať nové mechanické predčistiace a čistiace zariadenia
pred vstupom na areálovú COV.

2. Resp. vybudovať anaeróbnu biologickú nitriFikačnú jednotku, ktorá zároveň zabezpečí
oxidáciu sírnikov na požadovanú úroveň.

Pre vybudovanie potrebných zariadení je nutné kúpif plochy na susediacicb pozemkoch.
Casový priestor na realizáciu navrhovaných riešení sa predpokladá na cca 3 až 4 roky.

Technická a fmančná náročnost‘ predpokladaných investicii si vyžaduje uskutočniť ďalšie
rokovania. preto nie je možné stanoviť presný termín ukončenia stavby.


