Žiadosť
o integrované povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z.z.
o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
v znení neskorších zmien
Prevádzka : Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera ( testlineru )

Január 2017
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A.1. Základné informácie
1.1

Názov prevádzkovateľa

BUKÓZA INVEST

1.2

Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

1.3

Druh žiadosti

1.4

Adresa sídla
prevádzkovateľa
Štatutárny zástupca,
funkcia v spoločnosti
IČO

Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona
o IPKZ
093 02 Hencovce, Hencovská 2073

1.7
1.8

Nie

Ing. Erik Kadlec – konateľ
31666442

Kód OKEČ (NACE), NOSE- 17.12 Výroba papiera a lepenky
P
1.10 Výpis z obchodného registra
Príloha č.
1
alebo z inej evidencie
1.11 Splnomocnená kontaktná
Ing. Peter Krauspe – vedúci oddelenia OŽP,
osoba
Tel: 057 441 3017,
Mobil : 0918 910 442
fax: 057 441 2581,
e-mail: peter.krauspe@bukoza.sk
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A.2 Typ žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia
2.1

Typ žiadosti

Jedná sa o vydanie rozhodnutia o IP pre novú prevádzku

2.2

Zdôvodnenie
žiadosti o zmenu
integrovaného
povolenia

a ) Vedenie spoločnosti sa rozhodlo vyrábať papier ( testliner) a to
recykláciou zberového papiera v množstve a využitím celulózy BKC ako
vrchnej krycej vrstvy. Plánovaná kapacita je 70 000 t / rok - maximálne
do 200 t papiera /deň .
V zmysle prílohy č. 1 uvedeného zákona navrhovaná činnosť t.j. Výroba
papiera je zaradená medzi nasledovnú činnosť :
v bode 6. Ostatné činnosti
6.1. Výroba v priemyselných zariadeniach:
b) papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň;
Papier ( testliner ) sa bude vyrábať na papierenskom stroji s označením
PS 1. Z uvedeného dôvodu na príslušnú činnosť je potrebné
integrované povolenie
b) Papierenský stroj PS1 bude umiestnený v areáli spoločnosti skupiny
BUKÓZA HOLDING ( ďalej SSBH ) priestoroch bývalej spoločnosti
BUKÓZA PÍLA a.s. Hencovce, ktorá je v súčasnosti mimo prevádzky.
c) Papierensky stroj (PS1) bude vzhľadom k svojej projektovanej
výrobnej kapacite (70 000 v.s.t/rok) v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP
SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší, zakategorizovaný tiež ako zdroj znečisťovania ovzdušia :
4.Chemicky priemysel
4.36.1. Výroba a zušľachťovanie papiera, lepenky s projektovaným
výkonom ≥ 20 t/deň – veľký zdroj. Aj keď bude zdrojom znečisťovania
ovzdušia nebude emitovať merateľné ZL len teplý vlhký vzduch ako
v prípade sušiaceho stroja na BUKOCEL, a.s.
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2.3

Zoznam povolení ,
o ktoré v rámci
zmeny IP žiada

a) v oblasti ochrany ovzdušia
1. v zmysle §3 ods.3 písm a, bod 1 udelenie súhlasu na vydanie
rozhodnutia o povolení stavby „Recyklácia zberového papiera za
účelom výroby papiera ( testlinera )“ veľkého zdroja znečisťovania
ovzdušia vrátane ich zmien, v zmysle projektovej dokumentácie firmy
JEGON s.r.o. Michalovce, ktorá sa člení na nasledovné stavebné
objekty a prevádzkové súbory:
Stavebné objekty:
SO01 - Hala papierenského stroja
SO02 – Spevnená plocha a sklad zberového papiera
SO03 – Prípojka pitnej vody
SO04 – Prípojka požiarnej vody
SO05 – Splášková kanalizácia
SO06 – Dažďová kanalizácia
SO07 - Prestrešenie dopravníkov
Prevádzkové súbory:
PS 01 Papierenský stroj
PS 02 Príprava zberového papiera
PS 03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
b) v oblasti povrchových a podzemných vôd
1) v zmysle § 3, ods. 3, písm. b bod 2 o povolenie na uskutočnenie,
zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby a na jej uvedenie do
prevádzky.
2) v zmysle §3 ods. 3, písm. b bod 4 zákona 39/2013 Z.z. o udelenie
súhlasu na uskutočnenie vodnej stavby „Recyklácia zberového papiera
za účelom výroby papiera ( testlinera )“, na ktoré nie je potrebné
povolenie, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových a
a podzemných vôd
c)

v oblasti odpadov o konanie

1.
v zmysle §3, ods. 3, pís. c, bod 3 udelenie súhlasu na
prevádzkovanie zariadení na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na
ktorých nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní
2. v zmysle §3 ods.3, písm. c bod 9 vyjadrenie k výstavbe tykajúcej sa
odpadového hospodárstva a to k projektovej dokumentácii v stavebnom
konaní ak sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa
odpadového hospodárstva
d)

v oblasti ochrany prírody a krajiny konanie:

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu: „ Recyklácia
zberového papiera za účelom výroby papiera ( testlinera ) podľa 3 ods.
3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
e) v zmysle §3, odst. 4 zákona o IPK
ak ide o IP prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu
stavby, je súčasťou aj stavebné konanie, konanie o zmene stavby pred
jej dokončením a konanie o povolení terénnych úprav IŽP má v IP
podľa prvej vety pôsobnosť stavebného úradu
f) v zmysle § 8, odst. 5 zákona o IPK
- schválenie Východiskovej správy
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Informácie o povoľovanej prevádzke
2.1

Názov prevádzky

2.2
2.3

Adresa prevádzky
Umiestnenie prevádzky

2.4
2.5

Počet zamestnancov
Dátum začatia a predpokladaného
ukončenia činnosti prevádzky
Kategória činnosti, do ktorej prevádzka
spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ

2.6

Recyklácia zberového papiera za účelom výroby
papiera ( testlinera)
093 02 Hencovce, Hencovská 2073
Prešovský samosprávny kraj
okres Vranov nad Topľou
katastrálne územie obce Kučín
125
začatie prevádzky – 8.2019
ukončenie - nie je určené
6. Ostatné činnosti
6.1. Výroba v priemyselných zariadeniach:
b) papiera alebo lepenky

Hodnota príslušného rozhodovacieho
parametra v danej kategórii ( podľa
prílohy č.1 zákona o IPKZ )
2.8 Projektovaná hodnota vyššie uvedeného
rozhodovacieho parametra
2.9 Prevádzkovaná kapacita
a prevádzkovaná doba (hod.)
2.10 Kategorizácie zdrojov znečisťovania
ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR MŽP
SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší, zakategorizovaný tiež ako
zdroj znečisťovania ovzdušia

>20 t / deň

2.12 Parcelné čísla pozemkov a súpisné čísla
objektov stavbou dotknutých

Katastrálne územie obce Kučín: pozemky
a vstávajúce budovy na parc. číslach : 439/1, 488,
489, 490, 491, 494, ktoré sú v nájme od
spoločnosti BUKÓZ PÍLA, a.s. Hencovce a 435/2,
ktorá je v nájme od spoločnosti BUKOCEL, a.s.
Hencovce
Katastrálne územie obce Kučín : pozemky
a vstávajúce objekty na parc. číslach: 492, 493,
495, 496, 497 v nájme od spoločnosti BUKÓZA
PÍLA, a.s. Hencovce.
Poznámka: uvedené stavby sa budú využívať
v pôvodnom stave bez stavebných úprav.

2.7

2.13 Parcelné čísla a súpisné čísla objektov
využívaných so zámerom, ale stavbou
nedotknutých

199 t papiera / deň
70 000 t / rok , 8 448 hod.
4.Chemicky priemysel
4.36.1. Výroba a zušľachťovanie papiera, lepenky
s projektovaným výkonom ≥ 20 t/deň
– veľký zdroj.

Vydáva sa integrované povolenie, ktorým povoľuje stavba a vykonávanie činností v prevádzke:
,,Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera ( testlineru) “
Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
okres: Vranov nad Topľou
Povolenie sa vydáva pre / stavebníka / prevádzkovateľa:
obchodné meno:
BUKOZA INVEST spol. s r.o.
sídlo:
Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
IČO:
31 666 442
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Začiatok stavby: 01/2018
Ukončenie stavby: 08/2019
Realizácia stavby: dodávateľsky
Prevádzka je umiestnená na Katastrálne územie obce Kučín: pozemkoch a vstávajúcich budovách
katastrálneho územia obce Kučín na parcelných číslach : 439/1, 488, 489, 490, 491, 494, ktoré sú
v nájme od spoločnosti BUKÓZ PÍLA, a.s. Hencovce a parcela 435/2, ktorá je v nájme od
spoločností BUKOCEL, a.s. Hencovce.
Príloha č. 3 - Výpis z katastra nehnuteľnosti LV 701 – čiastočný
Príloha č. 4 - Výpis z katastra nehnuteľnosti LV 702 – čiastočný
Príloha č. 5 - Zmluva o nájme pozemkov a nehnuteľnosti medzi BUKÓZA PÍLA, a.s. a BINVEST
spol. s r.o.
Príloha č. 6 - Výpis z katastra nehnuteľnosti LV 243 – čiastočný
Príloha č. 7 - Zmluva o nájme nehnuteľnosti medzi BUKOCEL, a.s. a BINVEST spol. s r.o.
I. Údaje o prevádzke
A. Zaradenie prevádzky
1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:
a) Základná priemyselná činnosť kategorizovaná podľa prílohy č. 1 uvedeného zákona medzi
nasledovnú činnosť :
v bode 6. Ostatné činnosti
6.1. Výroba v priemyselných zariadeniach:
b) výroba papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň;
b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti
vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.
2. Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, zakategorizovaný tiež ako zdroj
znečisťovania ovzdušia
4.Chemicky priemysel
4.36.1. Výroba a zušľachťovanie papiera, lepenky s projektovaným výkonom ≥ 20 t/deň
B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
v prevádzke
1. Charakteristika prevádzky
Prevádzka bude vyrábať dvojvrstvový papier v množstve cca 70 000 t recykláciou zberového
papiera a kartónov z komunálnej a podnikateľskej sféry, aj primeranej miere aj výpľuvov z výroby
buničiny BUKOCEL, a.s. a využitím odpadových vôd z prevádzok bieliareň a celulózový stroj
s obsahom vlákien z výroby buničiny. Základom spodnej časti vyrábaného papiera bude zberový
papier a vrchná časť bude z bielenej papierenskej buničiny o belosti 85 – 86, dopravovanej vo
forme vodolátky v rámci areálu z BUKOCEL, a.s. Hencovce potrubnými trasami.
Základné charakteristiky produktu:
Plošná hmotnosť - 70 – 240 g/m2
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2. Opis prevádzky
Prevádzka „Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera ( testlineru )“ bude
pozostávať z nasledovných prevádzkových uzlov:
A) Skladovanie zberového papiera - PS1
B) Príprava zberového papiera - PS1
C) Papierenský stroj - PS2
D) Sklad hotových výrobkov (SHV) - PS2
A)

SKLADOVANIE ZBEROVÉHO PAPIERA

Papier a kartón určený k recyklácii bude vo forme balíkov, alebo voľne loženého papiera do areálu
navrhovateľa dovážaný železničnou dopravou a kamiónmi a následne bude uložený na ploche
3078 m2. Sklad bude mať betónovú podlahu s vyspádovaním a manipulačnými uličkami. Celá
plocha bude odkanalizovaná cez odlučovač ropných látok do vstávajúcej kanalizácie a následne
do chemickej kanalizácie. Malá časť skladu bude zastrešená, za účelom bezproblémovej nakládky
zberového papiera na dopravníky, ktoré budú tiež zakrytované. V balíkoch bude skladovaný v
blokoch alebo sektoroch, ktorých rozmery a rozstupy, budú dodržiavať požiarne bezpečnostné
predpisy. Priestory skladu budú pravidelne čistené a zametané, v prípade potreby v suchom
období aj kropené.
B)

PRÍPRAVA ZBEROVÉHO PAPIERA

Balíky papiera/kartónu budú nakladané na nakladací dopravník, kde na nich budú prestrihnuté
drôty. Voľne ložený papier sa bude nakladať pomocou nakladača do násypníka. Papier sa
následne prepraví pred rozvlákňovač kde bude prebiehať jeho váženie.
Do rozvlákňovača bude papier dávkovaný za súčasného pridávania vody, pričom bude dochádzať
ku zmiešavaniu papiera s vodou za vzniku vláknitej suspenzie. Počas premiešavania bude
dochádzať ku separácii odpadov. Malé a veľké nečistoty (výpľuvy) budú odstránené z
rozvlákňovača pomocou zberačov odpadu, následne vymyté od dobrých vlákien a takto upravené
budú odvádzané na ďalšie spracovanie výpľuvu, kde bude dochádzať k jeho separácii a príprave
do podoby, aká sa vyžaduje na uskladnenie respektíve na likvidáciu.
Vláknitá suspenzia z vyrovnávacej nádrže bude prečerpávaná na vysokotlakové viac stupňové
triedenie, kde sa odstránia zvyšné hrubé nečistoty. Zozbierané nečistoty budú odvádzané do
systému spracovania výpľuvu.
Z triedičov bude suspenzia odvedená na frakcionáciu, kde dôjde ku rozdeleniu vlákien na dve
frakcie – frakciu krátkych vlákien (KV) a frakciu dlhých vlákien (DV) ktoré sa následne budú
zhromažďovať v zásobných nádržiach
C)

PAPIERENSKÝ STROJ

Papierenský stroj je zložený z 5 základných častí:
1) Mokrá časť - na ktorej dochádza k odlučovaniu vody z vodolátky a následnému rozprestretiu
na formát pásu pozostáva z antikorového rámu, nátokovej skrine a sústavy odsávacích skríň
upevnených na ráme ako aj pohone sita vodolátky.
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2) Lisovacia časť - kde ďalej dochádza k odlučovaniu vody lisovaním, pozostáva zo samostatných
lisov a rozvodov pomocných valcov, ktoré vedú plste ako aj pohonov lisov..
3) Sušiaca časť - kde znovu dochádzka k odlučovaniu vody sušením, pri teplote 140 °C. Tvorí ju
systém súvisiacich valcov, ktoré sú vyhrievané parou, odvodom kondenzátu a prekrytím celej
sústavy valcov a kondenzačným zariadením.
4) Navíjacia časť - kde sa hotový priadok navinie na tamburu o priemere cca 1 500 mm rôznych
šírok. Navíjacia časť je tvorená navíjacou stolicou s prísunom navíjania na tamboru a prevíjacou
stanicou kde dochádza k premiestneniu papiera na dutinku.
5) Odlučovacie zariadenia:
- 4 ks vákuové vývevy
- 2 ks odsávacie ventilátory
- 14 ks odlučovačov vôd
V rámci prevádzky budú inštalované nasledovné prevádzkové nádrže na vodolátku zo zberové
resp. bielenej papierenskej buničiny.
Tabuľka č. 1 Pracovné nádrže s prítomnosťou nebezpečných látok
Miesto skladovania

Nebezpečná látka

Príprava zberového
papiera zásobná
nádrž
(umiestnené vo vnútri
objektu)
Príprava zberového
papiera zásobná
nádrž
(umiestnené vo vnútri
objektu)

Vodolátka
obsahujúca vlákna
zo zberového
papiera:
0,5 - 2% roztok
Vodolátka
obsahujúca vlákna
z buničiny:
0,5 - 2 % roztok

Príprava zberového
papiera
Rozvlákňovače
(umiestnené vo vnútri
objektu)

Vodolátka
obsahujúca vlákna
zo zberového
papiera :
0,5 % roztok

Príprava zberového
papiera zásobná
nádrž
(umiestnené vo vnútri
objektu)

Vodolátka
obsahujúca vlákna
a jemné nečistoty zo
zberového papiera:
0,5 - 1,5 % roztok

Skladovacia
kapacita

2 x 50 m

3

3

1 x 60 m
3
1 x 25 m

Typ nádrže
jednoplášťová,
nadzemná,
oceľová

jednoplášťová,
nadzemná,
oceľová

bez záchytnej vane,
podlaha
vyspádovaná do
kanalizácie

Oceľová
nadzemná

bez záchytnej vane,
podlaha
vyspádovaná do
kanalizácie

jednoplášťová,
nadzemná,
oceľová

bez záchytnej vane,
podlaha
vyspádovaná do
kanalizácie

3x

1 x 200 m

7

3

Zabezpečenie
ochrany
životného
prostredia
bez záchytnej vane,
podlaha
vyspádovaná do
kanalizácie

D)

SKLAD HOTOVEJ VÝROBY

Kotúče papiera finálnej šírky a dĺžky navinuté už na dutinkách, budú skladované na dvoch
podlažiach. Na prízemie budú kotúče dopravované dopravníkom. Odvoz hotových výrobkov, dovoz
materiálu bude prebiehať po existujúcich vnútropodnikových komunikáciách.
3.

Nakladanie s vodami

3.1 Filtrovaná a dekarbonizovaná voda
Ako priemyselná voda je používaná povrchová voda z toku Ondava, ktorá je upravovaná
sedimentáciou a filtráciou. Dekarbonizovaná voda vyrábaná na chemickej úpravni vody (ďalej tiež
,,CHÚV“) je privádzaná z rozvodu dekarbonizovanej vody a používaná v technologických
procesoch ako pracia a tesniaca (upchávková) voda.
Úprava, výroba a dodávka priemyselnej a dekarbonizovanej vody do rozvodov je súčasťou iných
už schválených IP Výroba buničiny a Výroba energií.
Novovznikajúca prevádzka výroby papiera bude uvedené média odoberať na základe zmluvy
medzi BUKOCEL, a.s. a BINVEST spol. s r.o.
3.2 Pitná voda
Pitná voda, využívaná na pitné a sociálne účely, je odoberaná z rieky Ondava. Voda na pitné účely
sa upravuje v objekte Vodáreň na dvoch CARRY filtroch a chlóruje chlórnanom sodným v objekte
starej bieliarne. V prípade značného znečistenia povrchovej vody v rieke Ondava je pitná
voda odoberaná z rozvodu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice, závod
Vranov nad Topľou. Výroba a dodávka pitnej vody je predmetom IP pre Výrobu buničiny.
Novovznikajúca prevádzka výroby papiera bude uvedené médium odoberať na základe zmluvy
medzi BUKOCEL, a.s. a BINVEST spol s r.o.

3.3 Priemyselná odpadová voda z prevádzok bieliareň a sušiaci stroj
V súčasnosti sú odpadové vody z bieliarne a sušiaceho stroja s obsahom celulózových vlákien
zaústené do kanalizácie tzv. bielych vôd a sú čistené na inštalovanej MB ČOV.
Za účelom recyklácie uvedených vôd / v zmysle BAT techník/ po uvedení stavby „Recyklácia
zberového papiera za účelom výroby papiera“ do prevádzky sa časť uvedených vôd bude používať
na rozvlákňovanie zberového papiera za šetrenia čerstvej priemyselnej filtrovanej vody.
3.4. Odpadové, splaškové vody a vody z povrchového odtoku z novej prevádzky.
V zmysle projektovej dokumentácie po uvedení novovzniknutej prevádzky budú vznikať
nasledovné druhy odpadných vôd:
1. Vody z povrchového odtoku ( dažďové vody ) z budovy stavby - výroby papiera.
2. Splašková voda
3. Odpadová technologická voda z výroby papiera
4. Vody z povrchového odtoku ( dažďová voda, prípadne voda z čistenia plochy ) z betónovej
plochy na skladovanie zberového papiera.
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Odpadové vody z povrchového odtoku ( dažďové vody ) z budovy prevádzky, splaškové
vody a odpadové technologické vody ( uvedené v 1 - 3 ).
Uvedené odpadové vody budú sústredené do novovybudovanej kanalizácie z plastových rúr
PP225/200 a PP 335/200, na trase ktorej budú osadené kanalizačné šachty a ktorá bude zaústená
do akumulačnej nádrže. Odpadové vody budú z akumulačnej nádrže čerpané nadzemnou
potrubnou trasou do chemickej kanalizácie tzv. čiernych vôd.
Odpadové vody z povrchového odtoku ( dažďové vody ) z plochy na skladovanie zberového
papiera.
Plocha na skladovanie zberového papiera o výmere 3078 m2 bude betónová, opatrená obrubníkmi,
vyspádovaná juhovýchodne so sklonom 0,5 – 2 % a opatrená kanalizačnými vpustami na odvod
dažďovej vody. Uvedené vody budú kanalizáciou PP 225/200 a PP335/300 zvedené cez
odlučovač ropných látok do vstávajúcej povrchovej kanalizácie a následne do chemickej
kanalizácie tzv. čiernych vôd.
Následne budú odpadové vody s vodami z celej SSBH čistené na inštalovanej MBČOV na základe
zmluvy medzi BUKOCEL, a.s. a BINVEST spol. s r.o., ktorou sa dohodnú podmienky merania
množstva vody a stanovia sa podmienky kontroly vypúšťaných vôd.
4.

Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu ŽP

Prevádzka „Recyklácie zberového papiera za účelom výroby papiera“ sa nachádza v areáli
spoločností skupiny BUKÓZA HOLDING. Opis súčasného stavu ŽP v SSBH je v prílohe č. 8
II.

Podmienky povolenia

A.

Podmienky prevádzkovania

1.

Všeobecné podmienky

1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.
1.2 Vykonávanie jednotlivých činností v prevádzke musí byť také, ako je uvedené v tomto
rozhodnutí.
1.3

Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

1.4

Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností
v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

1.5

Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré
môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú
podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť IŽP Košice vopred ohlásené.

1.6 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo
vykonávania činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia,
podliehajú integrovanému povoľovaniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.
1.7 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový
prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa
účinnosti prechodu práv a povinnosti.
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Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto
rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné
technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť si svoje
povinnosti.
1.9 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových
predpisov.
1.8

1.10 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky
a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
1.11 Prevádzkovateľ je povinný pravidelne 1 x týždenne v priebehu vykonávať údržbu ( čistenie
a vlhčenie ) tvrdých povrchov ciest a manipulačných plôch na zabránenie prašnosti
a obmedzenie prašnosti a viesť o tom evidenciu. Uvedené nie je potrebné vykonávať počas
atmosférických zrážok vo forme dažďa a snehu, pri teplotách pod bodom mrazu a trvalej
snehovej pokrývke.
2.

Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1 Prevádzka bude prevádzkovaná nepretržite.
2.2 Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
3.

Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

3.1 Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty maximálnych kapacít
uvedených v bode B časť I. tohto rozhodnutia bez povolenia IŽP Košice.
3.2. Prevádzkovateľ má povolené používať a skladovať nasledovné suroviny:
a) odpadový papier a kartón pochádzajúci zo separovaného zberu odpadu v komunálnej aj
podnikateľskej sfére kategorizovaný ako ostatný odpad v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015
Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, pod katalógovým číslami:
03 03 ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY
03 03 08 Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
15 01 OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH
ODPADOV
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky
19 12 ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU NAPRÍKLAD TRIEDENIA,
DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA A PELETIZOVANIA INAK NEŠPECIFIKOVANÉ
19 12 01 Papier a lepenka
20 01 ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01
20 01 01 Papier a lepenka
b) pripadne výpľuvy z výroby buničiny, zakategorizované ako ostatný odpad v zmysle vyhlášky
MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, pod katalógovým číslom:
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03 03 ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY
03 03 11 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedene v 03
03 10
c)čerstva bielená papierenská buničina z produkcie BUKOCEL, a.s. vo forme vodolátky o belosti
min. 85 – 86%, s obsahom vlákien min. 90%
v prílohe č. 9 – Zmluva o budúcej kúpnej zmluvy medzi BUKOCEL, a.s. a BINVEST s.r.o. – nákup
bielenej papierenskej buničiny.
3.3 Prevádzkovateľ má povolené používať látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických
zariadení výrobného cyklu a používajú sa k obsluhe objektov a zariadení, počas ktorej sa
spotrebujú, resp. zneškodňujú operatívne, bez potreby dlhodobého uskladnenia ako
prevodové oleje, hydraulické oleje, motorové oleje, ložiskové
oleje, odpadové oleje,
mazacie oleje, kompresorové oleje, pohonné hmoty, plastické mazivá, lepidlá, odhrdzovače,
farby, riedidlá, tesniace prostriedky, uvoľňovače hrdze, lepidlá a čistiace prostriedky, tonery do
tlačiarni a iné zatiaľ nešpecifikované látky. Budú špecifikované pri uvedení do trvalej
prevádzky. Prevádzkovateľ musí pri ich používaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.
3.4 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií:
elektrickú energiu – z rozvodu elektrickej energie v rámci SSBH
priemyselnú vodu – z rozvodu filtrovanej vody v rámci SSBH
pitnú vodu – z rozvodu pitnej vody v rámci SSBH
požiarnu vodu
technologická para – z rozvodu tepelnej energie v rámci SSBH
dekarbonizovaná voda – z rozvodu v rámci SSBH
odpadovú vodu z výroby buničiny ( zo sušiaceho stroja a bieliarne ) s obsahom vlákien –
z BUKOCEL, a.s.
3.5 Prevádzkovateľ má zakázané používať čistiace a odmasťovacie prostriedky na báze
halogénových organických zlúčenín.
4.

Technicko-prevádzkové podmienky

4.1 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach
v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne
vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov,
technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie
a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu
vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia v súlade:
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami
výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.
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4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodných stavbách, ktoré sú súčasťou
prevádzky, v súlade s manipulačnými poriadkami vypracovanými a predloženými
na schválenie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.
5. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami
5.1 Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa
zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto
látok do povrchových alebo podzemných vôd.
5.2 Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, kontajnerov, prepravných obalov, záchytných vaní
a havarijných nádrží musia byť vybavené funkčnými stavoznakmi pre vizuálne sledovanie
hladiny nebezpečných látok skladovaných v nádrži a musia byť zabezpečené zodpovedajúcim
kontrolným systémom.
5.3 Prevádzkovateľ je povinný pred každým stáčaním, vizuálne prekontrolovať tesnosť nádrží,
potrubí, armatúr, spojov, čerpadiel.
5.4 Stáčanie je povolené vykonávať podľa potreby prevádzkovateľa. Obsluha vykonávajúca
stáčanie musí byť trvale prítomná po celú dobu stáčania na mieste stáčania.
5.5 Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť
prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv
a plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné
oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

5.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť skladovacie a prevádzkové nádrže, manipulačné plochy
a podlahy prevádzkových priestorov, na ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami
škodiacimi vodám, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného
hospodárstva najneskôr pri kolaudácii prevádzky
B. Emisné limity
1.

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Prevádzka v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší, kategorizovaný ako zdroj znečisťovania ovzdušia
4.Chemicky priemysel
4.36.1. Výroba a zušľachťovanie papiera, lepenky s projektovaným výkonom ≥ 20 t/deň
Podľa informácii dodávateľa technológie nebude zariadenie produkovať emisie určených
znečisťujúcich látok. Emitovaný bude len vlhký teplý vzduch.
2. Emisie do vôd
Odpadové vody z prevádzky v množstve 533 000 m3 budú emitované do súčasnej kanalizácie
v rámci SSBH, ako je opísané v bode 3.4. ktorú prevádzkuje BUKOCEL, a.s. a spolu
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s odpadovými vodami z celej SSBH budú čistené na vstávajúcej MBČOV na základe zmluvy medzi
BUKÓZA INVEST spol. s r.o. a BUKOCEL, a.s.
Príloha č. 10 – Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy medzi BUKOCEL, a.s. a BINVEST s.r.o.
o čistení odpadových vôd
Kontrolný mechanizmus medzi BUKOCEL, a.s. a BUKÓZA INVEST spol. s r.o. bude zmluvne
dohodnutý pred uvedením výroby papiera do skúšobnej prevádzky.
Limity znečistenia pre vybrané látky vo vypúšťaných vyčistených vôd z MBČOV do recipientu sú
určené rozhodnutím IP Výroba buničiny, nebudú sa meniť a nie sú predmetom tohto povolenia.
Príloha č. 11. Stručný opis kanalizačného systému SSBH, Mechanickej a biologickej BČOV s jej
parametrami a porovnanie súčasných stanovených limitov, súčasného stavu znečistenia
odpadových vôd za rok 2016 a predpokladaného znečistenia po uvedení stavby „Recyklácia
zberového papiera za účelom výroby papiera ( testlineru )“ je
3.

Hluk a vibrácie

Pri prevádzke navrhovanej výroby papiera budú vo všeobecnosti zdrojom hluku najmä:
- zabezpečujúca doprava – dovoz zberového a papiera a surovín a odvoz finálneho produktu
- činnosti vykonávane vo vonkajších priestoroch spojených so skladovaním a manipuláciou
s druhotnou surovinou a expedícia),
- výrobná technológia umiestnená vo vnútorných priestoroch stavebných objektov (OCC
linka, PS1 a súvisiaca technológia )
Generovaný hluk ovplyvni hlukovú situáciu v areáli navrhovateľa a v SSBH a v jeho okolí. Toto
územie bude pre potreby vyhodnotenia akceptovateľnosti tohto vplyvu zadelene v zmysle vyhlášky
MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom
prostredí, nasledovne:
pre kategóriu územia IV. – územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov,
výrobné zóny, priemyselné, areály závodov nasledovne:
pre deň ( 06:00 – 18:00 hod. ) LAeq,d.p = 70 dB
pre deň ( 18:00 – 22:00 hod. ) LAeq,d.p = 70 dB
pre deň ( 22:00 – 06:00 hod. ) LAeq,d.p = 70 dB
pre kategóriu územia II. – priestor pre oknami obytných miestností bytových a rodinných domov,
priestor pred oknami chránených školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených
objektov , rekreačné územie nasledovne:
pre deň ( 06:00 – 18:00 hod. ) LAeq,d.p = 50 dB
pre deň ( 18:00 – 22:00 hod. ) LAeq,d.p = 50 dB
pre deň ( 22:00 – 06:00 hod. ) LAeq,d.p = 45 dB
Navrhovanou činnosťou sa nezvýši ekvivalentná hladina hluku v SSBH, nakoľko všetky
technológie budú umiestnené v budovách.
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Po uvedení výroby papiera do trvalej prevádzky overiť meraním ekvivalentnej hladiny hluku
dodržiavanie limitných hodnôt.
Vznik vibrácií primeranej intenzity sa môže očakávať v súvislosti s vyvolanou nákladnou dopravou
a tiež pri niektorých inštalovaných zariadeniach. Šíreniu vibrácii z technologických zariadení sa
bude predchádzať technickými a stavebnými opatreniami. Najväčším zdrojom vibrácii bude podľa
základného predpokladu samotný novy papierensky stroj. Ten však bude umiestnený na
samostatných základoch podporovaných železobetónovou konštrukciou, ktorá bude plne nezávislá
a izolovaná od zvyšku konštrukcii budovy. Limity pre vibrácie sa neurčujú.
C.

Opatrenia
techník

na prevenciu

znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných

V prílohe č. 12 je porovnanie a vyhodnotenie prevádzky BAT technikami uvedenými vo
vykonávacom rozhodnutí Komisie (2014/687/EÚ) z 26.09.2014, ktorým sa podľa smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2010/75 EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách
pri výrobe buničiny, papiera a lepenky relevantnými pre predmetnú prevádzku.
1. Prevádzkovateľ je povinný zaviesť systém environmentálneho riadenia ( EMS ) zahrňujúci prvky
o BAT najneskôr do 3 rokov po uvedení stavby do trvalej prevádzky.
2. Prevádzkovateľ je povinný prehodnotiť prevádzku s BAT technikami do termínu uvedenia
stavby „Recyklácia zberového papiera za účelom výroby papiera“ do uvedenia do trvalej prevádzky
D.

Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

Prevádzkovateľ po uvedení výroby papiera do prevádzky bude zabezpečovať nasledovné:
1.

Prevádzkovateľ ako spracovateľ odpadov musí zabezpečovať ich skladovanie na miestach na
to určených. Musí viesť presnú evidenciu dodávok zberového papiera a jeho zhodnotenie.

2.

Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s vyprodukovanými
nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), tohto rozhodnutia, ktoré
spočíva v ich triedení, zhromažďovaní a dočasnom skladovaní max. 1 rok na určených
miestach v prevádzke.

3. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov
v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a zabezpečiť
ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
4.

Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlíšené od
zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo
farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli
spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti
mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných
predpisov.
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5.

Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky
a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

6. Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa
skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného
odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového
hospodárstva.
7. Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť alebo zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov
alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné s cieľom dosiahnuť hraničné
hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych
predpisoch odpadového hospodárstva.
8. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený
textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje a obaly obsahujúce
zvyšky nebezpečných látok v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými
vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných
obaloch v zberných nádobách a odpadové olovené batérie a akumulátory minimálne uložené
v záchytných vaničkách.
9. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov podľa druhov
odpadov na evidenčnom liste odpadu a podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva za obdobie
kalendárneho roka na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice do 28.
februára nasledujúceho kalendárneho roka.
10. Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady zneškodňovať prednostne pred ostatnými.
11. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady len osobám oprávneným nakladať
s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového
hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.
12. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje
a odpady z elektrických a elektronických zariadení na zhodnotenie, zneškodnenie alebo
spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu
odpadového hospodárstva.
13. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technologické postupy na minimalizáciu množstva
odpadov ich zhodnocovaním na povoľovanej prevádzke a spôsoby nakladania
a zneškodňovania odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva,
schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.
14. Odpady, ktoré budú vznikať počas prevádzky sú uvedené v prílohe č. 13
E.

Podmienky hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a mechanizmy na prevádzke v dobrom
technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v
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sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť
evidenciu v prevádzkovom denníku.
F.

Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárie a
opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

Na zabezpečenie predchádzania havárii bude prevádzkovateľ zabezpečovať nasledovné:
1. Prevádzkovateľ je povinný vypracovať resp. v spolupráci s prevádzkovateľom kanalizácie
a MBČOV doplniť jeho havarijný plán a dodržiavať plán preventívnych opatrení na
zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a
postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými
látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného
hospodárstva a oboznámiť s nim zamestnancov.
2. Prevádzkovateľ
je povinný pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza
s nebezpečnými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány údržby
a opráv a plány kontroly a pravidelne s nimi oboznamovať ich obsluhu v súlade s osobitným
predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
3.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a zariadenia, v ktorých zaobchádza
s nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým,
chemickým, biologickým, poveternostným vplyvom a proti
starnutiu (umelé látky),
zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné
zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce
zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie
nebezpečných látok, ktoré unikli pri technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa
vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských
technických noriem.

4. Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú
nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované
na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy,
podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo
vodami z povrchového odtoku.
5. Všetky jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie nebezpečných látok musia byť
umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako je objem nádrže umiestnenej
v záchytnej vani. Ak je v záchytnej vani umiestnených nádrží, je na určenie objemu záchytnej
vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých
nádrží v záchytnej vani, ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa nemôže
mať žiadny odtok; prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na
zachytenie nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.
6. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej
spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať rokov a pri
nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za dvadsať rokov a podľa výsledku prijať
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly,
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7. Všetky prevádzkové nádrže a zásobníky musia byť odolné proti chemickým účinkom látok,
ktoré sú v nich uskladnené.
8. Priestory okolo záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.
9. Na miestach, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, prevádzkovateľ je povinný vybaviť
prevádzku špeciálnymi prístrojmi a technickými prostriedkami potrebnými na zneškodnenie
úniku nebezpečných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodami. Použité sanačné
materiály musia byť do doby likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií
povrchových a podzemných vôd.
10. Stáčanie olejov a kvapalných nebezpečných látok môže byť vykonávané iba na mieste
k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo
podzemných vôd.
11. Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícií platné karty bezpečnostných údajov všetkých
používaných nebezpečných chemických látok.
12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich
s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.
13. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti
vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov
skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky
ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne

nádrží, záchytných
od prvej úspešnej
po odstávke dlhšej
metódy skúšania.

14. Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe,
opravách a kontrolách.
15. Prevádzkovateľ je povinný predložiť aktualizovaný Havarijný plán vypracovaný v súlade
zo všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva na SIŽP IŽP Košice
odbor ochrany vôd najneskôr do 3 mesiacov od kolaudácie stavby.
G.

Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a
znečisťovania

cezhraničného

vplyvu

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.
H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky
Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.
I.

Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať
a poskytovať do informačného systému

Prevádzkovateľ bude po uvedení do prevádzky monitorovať nasledovné:
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1. Kontrola ovzdušia
Prevádzka nie je zdrojom znečisťovania ovzdušia a merateľnými ukazovateľmi. Nie je potrebné
zabezpečovať meranie emisií. O prípadných zmenách uvedené bezodkladne informovať IŽP
a dohodnúť ďalší postup monitoringu.
2. Kontrola vôd
Prevádzkovateľ je povinný evidovať spotreby jednotlivých druhov vôd nakupovaných v rámci
SSBH. Zároveň je povinný sledovať znečistenie odpadových vôd vypúšťaných do kanalizácie.
Mechanizmus kontrol dohodnúť s prevádzkovateľom kanalizácie.
3. Kontrola odpadov
Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve
spracovaných odpadov ako aj produkujúcich odpadov v povolenej prevádzke a o nakladaní s nimi
na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.
4. Kontrola spotreby energií
Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným
vykazovaním spotreby tepelnej a elektrickej energie a vypočítanej mernej spotreby
energií na tonu vyrobeného papiera.
5.

Kontrola prevádzky

5.1 Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami
určenými v rozhodnutí.
5.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu
údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov
požadovaných v bode I časť II. tohto rozhodnutia v digitálnej forme a evidované údaje
uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom
právnom predpise stanovené inak.
5.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných
surovín, médií, energií a výrobkov.
5.4 Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky,
úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť
zaznamenané v priebežnej
prevádzkovej evidencii s uvedením
dátumu vzniku,
informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia,
odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch
a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia byť o nej vyrozumené
príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi
predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.
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5.5 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným
vykazovaním spotreby množstva vody používanej v technológií a množstva priemyselných
odpadových vôd na 1 tonu výrobku.
6.

Podávanie správ ( Prevádzkovateľ bude povinný podávať nasledovné správy )

6.1 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom
štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný
okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.
6.2 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať IŽP Košice plánované zmeny v prevádzkach, najmä
zmenu používaných surovín a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného
postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.
6.3 Prevádzkovateľ je povinný podať hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so
všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 28. februára
nasledujúceho kalendárneho roka príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a na
IŽP Košice.
J.

Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a
opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.

Opatrenia na skúšobnú prevádzku
Pri kolaudácii prevádzkovateľ požiada o skúšobnú prevádzku na určitú dobu a až po jej
vyhodnotení požiada o uvedenie do trvalej prevádzky.

2.

Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke
Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie
v prípadoch zlyhania činnosti v prevádzke v schválenej dokumentácii

K.

Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie
znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.

Prevádzkovateľ je povinný neodkladne oznámiť na IŽP Košice rozhodnutie o skončení činnosti
v prevádzke.

2. Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť podľa zákona o odpadoch zhodnotenie alebo
zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a nebezpečných látok
v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového a vodného
hospodárstva.
3. Prevádzkovateľ je povinný ukončiť spracovanie surovín a výrobu produktov tak, aby
všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia boli vyprázdnené a vyčistené.
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4. Prevádzkovateľ je povinný po ukončeni činnosti v prevádzke zabezpečiť odborné posúdenie
stavu znečistenia celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť vykonaní dekontaminácie
areálu.
N) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí
dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže
mať cezhraničný vplyv
Prevádzka nemá cezhraničný vplyv.
Návrh účastníkov konania:
Obecný úrad Kučin, Kučin 77, 09421 Nižný Hrabovec
Obecný úrad Hencovce, Sládkovičova 1995/32, 09302 Hencovce
Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP ( ŠSOH, ŠSOP, ŠSOO), Námestie C
slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou,
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (ŠSOV), Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
Regionálny úrad verejného zdravotnictva Vranov nad Topľou, Pribinova 95/4, 093 01 Vranov nad
Topľou,
Okresné riaditeľstvo HaZZ Vranov nad Topľou, A. Dubčeka 885, 093 01 Vranov nad Topľou
EIC spol. s r.o. (ENGINEERING INSPECTION COMPANY), Volgogradská 8921/1 3, 08001 Prešov

Menný zoznam projektantov e v prílohe č. 14
P)

Prehlásenie

Ing. Peter Krauspe - vedúci oddelenia OŽP - Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o
zmenu povolenia a potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a
kompletné.

Podpísaný: _____________________________________Dátum 13.02.2017
(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:
Pozícia v organizácii:

Ing Erik Kadlec
konateľ spoločnosti
‚

Pečiatka alebo pečať podniku
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Prílohy
Výpis z obchodného registra
Výpis z katastra nehnuteľnosti LV 701 – čiastočný
Výpis z katastra nehnuteľnosti LV 702 – čiastočný
Zmluva o nájme pozemkov a nehnuteľnosti medzi BUKÓZA PÍLA, a.s. a BINVEST spol. s r.o.
Výpis z katastra nehnuteľnosti LV 243 – čiastočný
Zmluva o nájme nehnuteľnosti medzi BUKOCEL, a.s. a BINVEST spol. s r.o. ( časť parcely
435/2 )
7. Zoznam susediacich parciel a objektov
8. Opis stavu ŽP danej lokality
9. Zmluva o budúcej zmluvy medzi BUKOCEL, a.s. a BINVEST spol. s r.o. o dodávkach buničiny
10. Zmluva o budúcej zmluvy medzi BUKOCEL, a.s. a BINVEST spol. s r.o. o čistení odpadových
vôd na MBČOV
11. Opis kanalizácie SSBH a MBČOV ( parametre ) a porovnanie limitných hodnôt, s súčasným
znečistením a z predpokladaným znečistením po uvedení stavby do prevádzky.
12. Porovnanie prevádzky s BAT technikami
13. Odpady vznikajúce počas prevádzky
14. Menný zoznam projektantov
15. Žiadosť o vydanie IP na zverejnenie
16. Rozhodnutie Okresného úradu Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP č. OÚ–VT- OSZP2017/001741-022 zo dňa 10.02.2017 - rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
17. Východisková správa
18. Projektová dokumentácia
1
2.
3.
4.
5.
6.
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