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A ÚDAJE IDENTIFIKUJÚCE PREVÁDZKOVATEĽA 

1. Základné informácie  

1.1 Názov prevádzkovateľa 
 

Chemko, a.s. Slovakia, 

1.2 Právna forma Akciová spoločnosť 

1.3 Druh žiadosti Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ      - 

Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ       - 

Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ       - 

Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie 
po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ 

      X 

1.4 Adresa sídla prevádzkovateľa  Pribinova 25, 811 09 Bratislava 

1.5 Poštová adresa (pokiaľ sa líši od 
vyššie uvedenej) 

Priemyselná 720, 072 22 Strážske 

1.6 www adresa www.chemko.sk 

1.7a 
Štatutárny zástupca,  
funkcia v spoločnosti 

Ing. Michal Bočko, člen predstavenstva 

1.7b Ing. Igor Plitko, člen predstavenstva 

1.8 IČO,DIČ 36 210 625 

1.9 Kód OKEČ (NACE),  
NOSE-P

 
OKEČ: CHEM SK NACE :20.14.0 
NOSE-P: 

1.10 Výpis z obchodného registra 
alebo z inej evidencie 

Vložka číslo 
4694/B 

Príloha č.  A-1-1 
Výpisy z obchodného registra 
Oddiel Sa 

1.11 Splnomocnená kontaktná osoba  Ing. Šarka Valošková, Ing. Eva Čudková, Ing. Michal Bočko 

1.12 Identifikácia spracovateľa 
predkladanej žiadosti 

AS Chemoprag, a.s. Ing. Libuše Pilařová,  
pilarova@aschemoprag.cz 

 
1.13 Stavebník ENERGOCHEMICA TRADING a.s. 

a) Právna forma Akciová spoločnosť 

b) Adresa sídla stavebníka Pribinova 25, 811 09 Bratislava 

c) Poštová adresa (pokiaľ sa líši od 
vyššie uvedenej) 

Nelíši sa 

d) www adresa www.energochemica.eu 

e) Výpis z obchodného registra 
alebo z inej evidencie 

Vložka číslo 
5599/B 

Príloha č.  A-1-1 
Výpisy z obchodného registra 
Oddiel Sa 

f) Štatutárny zástupca,  
funkcia v spoločnosti 

Ing. Ondrej Macko, predseda predstavenstva 

g) IČO,DIČ 46 798 072 

´h) Splnomocnená kontaktná osoba Ing. Rastislav Počubay,  

 

B.  TYP ŽIADOSTI 

1. Integrované povolenie § 4, ods. 3 Zákona 
39/2013 Z.z. o IPKZ  

Stavebné konanie o vydanie stavebného povolenia  na pre 
stavbu novej prevádzky: „Výroba etanolu 2G“, VS SIŽP: 
570520115 

2. Adresa prevádzky Priemyselná 720, 072 22 Strážske 

3. Umiestnenie prevádzky Kraj Košicky, okres Michalovce, kú. Strážske ,  

4. Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré v rámci 
integrovaného povolenia prevádzkovateľ žiada: 

 

4.1. V zmysle § 3, ods. 3 Zákona 39/2013 Z.z. o IPKZ, 
písm a) v oblasti ochrany ovzdušia 

 

Bod 1.: Udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení 
stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov 
znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

mailto:pilarova@aschemoprag.cz
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vrátane ich zmien 

  Bod 8. určenie emisných limitov a technických požiadaviek a 
podmienok prevádzkovania 

  Bod 10. Určenie rozsahu a požiadaviek vedenia 
prevádzkovej evidencie veľkých, stredných a malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia 

4.2. V zmysle § 3, ods. 3 Zákona 39/2013 Z.z. o IPKZ, 
písm b) v oblasti povrchových vôd a 
podzemných vôd 

 

2. Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby pre objekty: 

SO 301 Pitná voda 
SO 302 Požiarna voda 
SO 303 Procesné vody 
SO 401 Dažďová kanalizácia 
SO 402 Splašková kanalizácia 
SO 403 Technologická kanalizácia 
 
3. o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení 
alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré 
však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných 
vôd 

4.3 V zmysle § 3, ods. 3 Zákona 39/2013 Z.z. o IPKZ, 
písm f) v oblasti ochrany zdravia ľudí 
posudzovanie návrhov na  

3. zavedenie nových technologických alebo pracovných 
postupov 

4.4. V zmysle § 3, ods. 3 Zákona 39/2013 Z.z. o IPKZ, 
písm h)  v oblasti stavebného konania 

1.  Vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Výroba 

etanolu 2G“ 

4.5. V zmysle § 3, ods. 4 Zákona 39/2013 Z.z. o IPKZ Vydanie stavebného povolenia pre stavbu „ Výroba 
etanolu 2G“ v zmysle zákona 50/1976 Zb – stavebný 
zákon  v znení neskorších predpisov 
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C.  ÚDAJE O PREVÁDZKE A JEJ UMIESTNENÍ  

1. Informácie o povoľovanej prevádzke  

1.1 Názov prevádzky Výroba etanolu 2G, VS SIŽP: 570520115 

1.2 Adresa prevádzky Priemyselná 720, 072 22 Strážske 

1.3 Umiestnenie prevádzky Kraj Košický, okres Michalovce, kú. Strážske ,  

1.4 Počet zamestnancov 76 

1.5 Dátum začatia a predpokladaného ukončenia 
činnosti prevádzky 

06/2017 – bez časovo ohraničeného termínu skončenia 

prevádzky. 

 

 
 

1.6 Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá 
podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ 

4. Chemicky priemysel –  
4.1. Výroba organických chemikálii, ktorými sú: 
b) organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, 
aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi 
esterov, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice; 

1.7 Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra 
v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona 
o IPKZ) 

Hodnoty výrobnej kapacity za rok pri nepretržitej prevádzke: 
Spotreba suroviny  (biomasa):      369 600 t/rok 
Výroba produktu  (etanol):            55 000 t/rok 

1.8 Projektovaná hodnota vyššie uvedeného 
rozhodovacieho parametra 

Spotreba suroviny  (biomasa):     1 107 t/deň 
Výroba produktu    (etanol):             165 t/deň 

1.9 Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba 
(hod.) 

Spracovanie biomasy priemer  929 t/deň, 
                                     max.  1 107 t/deň, 
výroba etanolu 165 t/deň, 
 prevádzkový fond pracovnej doby 8 000 h/rok. 

1.10 Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy  
č.2 a 3 zák. č. 223/2001 

X 

1.11 Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia 
podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení 
vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z. 

4. Chemický priemysel, bod 4.8 Výroba jednoduchých 

uhľovodíkov t. j. lineárnych alebo cyklických, nasýtených 
alebo nenasýtených, alifatických alebo aromatických 
zaradený - veľký zdroj znečisťovania ovzdušia - prahová 

hodnota  0. 

1.12 Trieda skládky odpadov Netýka sa 

2. Ďalšie informácie o prevádzke  

2.1 Hodnotenie vplyvu prevádzky na 
životné prostredie 

Nie – Áno x 

Práve prebieha – Príloha č. A-4-1 
Záverečné 
stanovisko MŽP 
SR číslo 
2637/2015-3.4/bj 

2.2 Cezhraničné vplyvy Nie   x Áno – Odkaz na 
opis ďalej 
v žiadosti 

 

3. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky 

 
3.1 Územné rozhodnutie

 
Číslo rozhodnutia 
a dátum jeho vydania 

Číslo : D2015/001997/282 
V Strážskom, dňa 19.10.2015 

 
3.2 Stavebné povolenie

 
Číslo rozhodnutia 
a dátum jeho vydania 

Stavebné konanie prebieha 

 
3.3 Kolaudačné rozhodnutie

 
Číslo rozhodnutia 
a dátum jeho vydania 

Netýka sa 
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3.4. Parcelné čísla a druh stavebného 
pozemku, s uvedením vlastníckych 
alebo iných práv podľa katastra 
nehnuteľnosti *) 

v kú. Strážske , okres Michalovce, kraj Košický 
Parcelné 

číslo 
Druh pozemku LV - Právny vzťah 

1827/1 zastavané plochy a nádvoria 
2606 - Ekologické služby, 
s.r.o 

1827/4 zastavané plochy a nádvoria 
2606 - Ekologické služby, 
s.r.o 

1830/2 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1830/3 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1830/4 
lesné pozemky v zmene na 
zastavané plochy a nádvoria 

2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1830/6 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1830/7 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1830/8 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1830/11 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1830/12 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1830/13 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1832/7 zastavané plochy a nádvoria 2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1830/5 ostatné plochy 2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1827/14 zastavané plochy a nádvoria 2606 - Ekologické služby, 
s.r.o 

1830/14 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1831/32 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1832/2 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1832/54 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1833/16 zastavané plochy a nádvoria 
2493 - Chemko, a.s.  
Slovakia 

1833/72 zastavané plochy a nádvoria 2617- TP 2, s.r.o. 

1834/2 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1835 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

2076/1 
lesné pozemky v zmene na 
zastavané plochy a nádvoria 

2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

2078 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1830/9 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1830/10 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1833/6 zastavané plochy a nádvoria 2467 - TP 2, s.r.o. 

1833/13 zastavané plochy a nádvoria 2467 - TP 2, s.r.o. 

 
3.5. Parcelné čísla  susedných 

pozemkov a susedných stavieb 
alebo súvisiacich pozemkov, 
s uvedením subjektov, ktoré majú 
vlastnícke alebo iné práva k týmto 
pozemkom *) 

kú. Strážské , okres Michalovce, kraj Košický 
Parcelné 

číslo 
Druh pozemku LV - Právny vzťah 

1835 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1833/34 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1833/1 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1832/2 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1827/59 zastavané plochy a nádvoria 2493- Chemko a.s. Slovakia 

1827/55 zastavané plochy a nádvoria 2617- JAVELIN, s.r.o. 

1827/58 zastavané plochy a nádvoria 2617- JAVELIN, s.r.o. 

1832/2 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 
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1831/32 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1830/5 ostatné plochy 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

2076/1 
lesné pozemky v zmene na 
zastavané plochy a nádvoria 

2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

2078 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1830/17 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1830/18 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1830/19 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1834/5 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1833/95 zastavané plochy a nádvoria 
2707- ENERGOCHEMICA 
TRADING a.s. 

1827/1 zastavané plochy a nádvoria 
2606 - Ekologické služby, 
s.r.o 

1827/4 zastavané plochy a nádvoria 
2606 - Ekologické služby, 
s.r.o. 

1833/6 zastavané plochy a nádvoria   2467 - TP2, s.r.o. 

1834/3 zastavané plochy a nádvoria   2467 - TP2, s.r.o. 

2048 zastavané plochy a nádvoria 
Štátna cesta I. triedy, vlastník 
v katastri  neuvedený 

 *) Údaje k vlastníkom 2606 - Ekologické služby, s.r.o, Priemyselná 720 , Strážske 07 222 
2617 - JAVELIN, s.r.o., Priemyselná 720, Strážske 07 222 
2493 - Chemko, a.s. Slovakia, Priemyselná 720, Strážske 07 222 
2707 - ENERGOCHEMICA TRADING a.s., Pribinova 25, 811 09                        

Bratislava 
2467 - TP2, s.r.o., Priemyselná 720, Strážske 07 222 
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3.6 Členenie 

stavby na 
stavebné 
objekty 
a rozdelenie 
podľa konaní 

STAVEBNÉ OBJEKTY 
 

SO 10 Sklad biomasy 

SO 11 Mechanická predúprava 

SO 12 Pomocné prevádzky 

SO 20 Objekt termického spracovania biomasy 

SO 21 Hydrolýza 

SO 30 Fermentácia 

SO 40 Destilácia 

SO 50 Separácia lignínu 

SO 61 Chladiace centrum 

SO 64 CIP stanica a sklad chemických látok 

SO 65 Stáčanie NaOH zo žel. cisterien 

SO 66 Dusíková stanica 

SO 70 Sklad etanolu  

SO 71 Stáčanie  a expedícia do auto cisterien 

SO 72 Obslužný domček CS 

SO 80 Prevádzková budova  

SO 81 Trafostanice a VN a NN rozvodňa 

SO 82 Stanica SHZ  

SO 83 Základy VNR 

SO 90 Prevádzková budova 

SO 91 Základy pre technológiu 

SO 92 Základy plynového hospodárstva 

SO 101 Príprava staveniska a demolácie 

SO 102 Hrubé terénne úpravy  

SO 103 Konečné terénne úpravy 

SO 104 Oplotenie 

SO 201 Vrátnica 

SO 202 Príjazdová komunikácia 

SO 203 Komunikácie a spevnené plochy ( v areáli) 

SO 204 Cestná váha 

SO 205 Železničná vlečka 

SO 206 Železničná váha a zariadenie na vlečke 

SO 301 Pitná voda 

SO 302 Požiarna voda 

SO 303 Procesné vody 

SO 401 Dažďová kanalizácia 

SO 402 Splašková kanalizácia 

SO 403 Technologická kanalizácia 

SO 501 Vonkajšie káblové rozvody silnoprúde VN 

SO 502 Vonkajšie káblové rozvody silnoprúde NN 

SO 503 Vonkajšie káblové rozvody slaboprúde 

SO 504 Vonkajšie osvetlenie 

IPKZ 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 

 

Iné stavebné konanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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3.7 Členenie stavby na prevádzkové 
súbory, ktoré sú predmetom žiadosti 

    PREVÁDZKOVÉ CELKY / PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 
PC 01 Príjem, skladovanie a predúprava biomasy 

PS 10 Skladovanie biomasy  
PS 15 Mechanická predúprava biomasy 
PS 16 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 
PS 17 Meranie a regulácia 
PC 02 Termické spracovanie a hydrolýza  

PS 20 Nízkotlakové spracovanie biomasy  
PS 21 Odvodnenie 
PS 22 Vysokotlakové spracovanie biomasy 
PS 23 Skladovanie a chladenie kvapalín 
PS 24 Hydrolýza 
PS 25 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 
PS 26 Meranie a regulácia 
PC 03 Fermentácia 

PS 30 Fermentácia 
PS 31 Propagácia kvasiniek 
PS 32 Pračka odplynov 
PS 33 Zásobník prekvasenej zápary (Beer well) 
PS 35 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 
PS 36 Meranie a regulácia 
PC 04 Destilácia a odvodnenie liehu 

PS 40 Destilácia 
PS 41 Rektifikácia 
PS 42 Odvodnenie etanolu  
PS 43 Pračka etanolu  
PS 44 Zmenové tanky 
PS 45 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 
PS 46 Meranie a regulácia 
PC 05 Separácia lignínu 

PS 51 Separácia lignínu 
PS 52 Doprava lignínu do skladu 
PS 55 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 
PS 56 Meranie a regulácia 
PC 06 Utility a média  

PS 60 Parné a kondenzátne hospodárstvo 
PS 61 Chladiace centrum 
PS 62 Zásobovanie procesnou a čerstvou vodou 
PS 63 Zásobovanie tlakovým vzduchom (MaR)  
PS 64 CIP stanica 
PS 65 Sklad a manipulácia s chemickými látkami  
PS 66 Dusíková stanica 
PC 07 Sklad a expedícia produktov  

PS 70 Sklad etanolu  
PS 71 Expedícia etanolu  
PS 72 Skladovanie  denaturačného činidla 
PS 75 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 
PS 76 Meranie a regulácia 
PC 08 Pomocné prevádzkové súbory a VNR 

PS 80 Systém riadenia technologického procesu 
PS 81 Trafostanica, VN a NN rozvodňa 
PS 82 Stabilné hasiace zariadenie 
PS 83 Vonkajšie nadzemné rozvody 
PS 84 Elektrická požiarna signalizácia 
PS 85 Slaboprúde  el. zariadenia 
PC 09 Bioplynová stanica  

PS 90 Akumulácia a príprava OV 
PS 91 Anaeróbna digescia 
PS 92 Bioplynové hospodárstvo 
PS 95 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 
PS 96 Meranie a regulácia 
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4.  Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia  

4.1 Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia Netýka sa 

4.2 Číslo platného integrovaného povolenia Netýka sa 

4.3 Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou 
zariadenia 

      -       - 

      -         - 

4.4 Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia Netýka sa 

5. Utajované a dôverné údaje 

P. č. Označenie príslušného 
bodu žiadosti 

Utajovaný/dôverný údaj 
Dôvody, pre ktoré je tento údaj 
považovaný za utajovaný/dôverný 

5.1 Kap. B 3.1 Opis technológie výroby 
je predmetom výrobného, obchodného a 
patentového tajomstva 

5.2 Kap. B 4 

Bloková schéma a materiálová bilancia 
prevádzky v členení na jednotlivé 
technologické uzly, vrátane príslušných 
príloh 

predmet obchodného tajomstva 

5.3 Kap. B 5 Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky 
je predmetom výrobného, obchodného a 
patentového tajomstva 

5.4 z prílohy P4 
Dokumentácia pre stavebné povolenie 
časť B +pril.1 a pril.2, D (schéma) a G – 
podlieha utajovaným skutočnostiam 

Obsahuje podrobný popis výroby, bilancie 
ktoré sú predmetom výrobného, 
obchodného a patentového tajomstva 

5.5 Prílohy kapitoly J Súbor príloha ku kapitole J 
Prílohy ku kapitole J obsahujú podrobné 
popisy procesov -predmet obchodného 
tajomstva 

C.1 ÚDAJE O PREVÁDZKE A JEJ UMIESTNENÍ  

1. Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb  

P. č. Opis prevádzky 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„VÝROBA ETANOLU 2G“ zabezpečí výrobu etanolu druhej generácie v lokalite Strážske.  
Hlavným produktom bude bezvodný etanol spĺňajúci kvalitatívne parametre normy EN 15 376. Vedľajším 
produktom bude frakcia lignínu – rigidná zložka celulózovej a hemicelulózovej štruktúry, ktorá ako tuhá látka 
bude z procesu separovaná. Lignín bude dodávaný do zariadenia „Bioteplárne“, ktorá bude vybudovaná pre 
tento účel v bezprostrednej blízkosti výroby etanolu 2G, ako samostatná  prevádzka. Druhým vedľajším 
produktom procesu bude bioplyn z energetického využitia odpadových vôd. Ďalším vedľajším produktom bude 
pribudlina (ťažké alkoholy) z procesu destilácie, ktorá bude využitá pre proces výroby bioplynu. Výroba etanolu 
2G je tvorená komplexom prevádzkových celkov/súborov, stavebných a inžinierskych objektov umiestnených 
na ploche v kú. Strážske, v súčasnosti nevyužívanej, ktorá sa nachádza vedľa uzavretého areálu CHEMKO 
Strážske.  
Výroba etanolu 2G predstavuje realizáciu technológie konverzie biomasy na nízko molekulové sacharidy 
utilizovateľné a biologicky konvertovateľné na etanol v štyroch  základných krokoch.  
 prvým krokom je predbežná úprava biomasy, aby sa rozštiepila na buničinu a rozdelila ju na lignín, celulózu 

a hemicelulózu – rieši prevádzkový celok PC 01 Príjem, skladovanie a predúprava  biomasy 
 druhý krok zahŕňa enzymatickú hydrolýzu cukrov C5 a C6 - rieši prevádzkový celok PC 02 Termické 

spracovanie a hydrolýza  
 tretím krokom je fermentačný proces s produkciou etanolu z týchto cukrov - rieši prevádzkový celok PC 03 

Fermentácia 

 štvrtým – konečným krokom je separácia etanolu pomocou destilácie, ktorá zahŕňa kroky spracovania 
destilácie a dehydratácie - rieši prevádzkový celok PC 04 Destilácia a odvodnenie liehu. 

 lignín sa separuje odstránením nadbytočnej vody pomocou dekantačnej odstredivky- rieši prevádzkový 
celok PC 05 Separácia lignínu. 

 zásobovanie prevádzky parou, vodou, chladiacou a ľadovou vodou - rieši prevádzkový celok PC 06 Utility 
a média. 

 skladovanie produktu – etanolu a jeho expedíciu rieši prevádzkový celok PC 07 Sklad a expedícia 
produktov 

 zásobovanie prevádzky el. energiou, systém riadenia procesu, prepojenie jednotlivých prevádzkových 
celkov potrubnými mostmi a zabezpečenie prevádzky z hľadiska jej bezpečnosti (SHZ, EPS, EZS) rieši 
prevádzkový celok PC 08 Pomocné prevádzkové súbory a VNR 

 energetické využitie odpadových vôd  z prevádzky výroby etanolu 2G  v bioplynovej stanici rieši 
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P. č. Opis prevádzky 

 
 
 

prevádzkový celok PC 09 Bioplynová stanica. 

Prevádzka je navrhnutá tak, aby zaručovala flexibilné operácie s rôznymi vstupnými surovinami a aby 
výťažnosť etanolu bola maximálna.  

Surovinou je biomasa, tento pojem pre účely tohto projektu znamená rôzne typy biomasy (slama pšeničná, 
repková), kukuričné kôrovie či cielene pestované energetické rastliny pre energetické účely. Počíta so 
spracovaním odpadovej poľnohospodárskej biomasy.  

2. Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky  

P. č. Názov listu Referenčné číslo mapového listu 
z katastrálnych máp 

Príloha č. 

2.1 

 

2.2 

2.3 

2.4 

Zákres prevádzky do katastrálnej mapy  

(v.č. 2-04900-C-00-034001) 

Situačný výkres (v.č. 2-04900-C-00-032001) 

Výkres širších vzťahov (v.č. 2-04900-C-00-031001) 

Celkový pohľad a farebné riešenie,  

(v.č.2-04900-D-00-041003) 

 B-1-1 

 

B-1-2 

B-1-3 

B-1-4 

3. Opis prevádzky 

3.1. Technologické uzly (PC/PS) 
3.1. 

 
P. č. 

Názov 
technologického 
uzla 

Projektovaná 
kapacita 

Technická charakteristika 
 

Odkaz na 
blokovú 
schému 
v prílohe č. 

 Výroba etanolu 2G 
Etanol  

55 000 ton/rok 
6,875 t/hod 

Pozostáva z technologických krokov: 
Je predmetom utajovaných skutočností – viď príloha  
B-3-1, nižšie stručný popis. 

P2 - 
B-3-2 

Utajované 
skutočnosti 3.1.1 PC 01 

Príjem, skladovanie 
a predúprava 

biomasy 

v spracovanej 
biomase 

369 600 t/rok 
max. 46,2 t/hod 

PC01 je nevýrobný, jeho účelom je prijať surovinu  
dopravenú do prevádzky autodopravou alebo po železnici, 
zbaviť ju nečistôt a upraviť tak, aby sa mohla v 
nadväzujúcich procesoch spracovať na etanol. 

3.1.2 PC 02  

Termické 
spracovanie a 

hydrolýza 

 PC 02 - vstupom PC 02  je vlhká biomasa z mechanickej 
predúpravy v PC01 a výstupom je zápara odchádzajúca 
do PC03 Fermentácia. 

3.1.3 PC 03 

Fermentácia 
 PC 03  - pri diskontinuálnej fermentácii sa fermentor plní 

záparou, kvasinkami a živinami. Po jeho naplnení nastáva 
konverzia komplexných cukrov na jednoduché cukry 
(sacharifikácia) a potom  premena jednoduchých cukrov 
na alkohol. CO2 vznikajúci pri fermentácii sa odvetráva 
z fermentorov do pračky CO2, kde sa zbaví etanolu 
priamym stykom s čerstvou vodou a odchádza vyčistený 
do ovzdušia.  Produkt fermentácie, prekvasená zápara, sa 
z fermentácie čerpá do destilácie (PC 04).  

 

3.1.4 PC 04 

Destilácia 
a odvodnenie liehu. 

 V PC 04 sa etanol destiláciou, rektifikáciou a adsorpciou 
zbaví nežiaducich látok a vody. Čistý etanol a vedľajší 
produkt (pribudlina) potom odchádza do PC 07 Sklad a 
expedícia. 

 

3.1.5 PC 05 

Separácia lignínu 
Lignínová frakcia  

(60% vlhkosť)   
319 840 ton/rok 

40 t/h 

PC 05 rieši separáciu vedľajšieho produktu – lignínu,  
ktorý vzniká pri procese výroby etanolu 2G. Ten, ako tuhá 
látka (palivo), bude následne dopravovaný do zariadenia 
na spaľovanie v prevádzke bioteplárne. 

 

3.1.6. 
 

PC 06 / PS 60  

Parné 
a kondenzátne 
hospodárstvo 

 Technológia výroby etanolu 2G vyžaduje dva druhy pary – 
vysokotlakú a stredotlakú. 
- vysokotlaká para  tlak  2,1 MPag  
 spotreba max. 30,9 t/h 
- stredotlaká para   tlak  0,75 MPag,  
 spotreba max. 27,06 t/h 

 

PC 06 / PS 61  

Chladiace  
centrum 

 Technológia výroby etanolu 2G vyžaduje dva druhy 
chladiaceho média: 
- chladiaca voda  36 MWt, 4400 m

3
/h,  Δ =7°C 

(26/33°C v lete) 
- ľadová voda  0,644 MWt, 110 m

3
/h, Δ =5°C 

(7/12°C) 
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3.1. 
 

P. č. 

Názov 
technologického 
uzla 

Projektovaná 
kapacita 

Technická charakteristika 
 

Odkaz na 
blokovú 
schému 
v prílohe č. 

PC 06 / PS 62  

Zásobovanie 
procesnou a 

čerstvou vodou 

 
Technológia výroby etanolu 2G včítane pomocných 
prevádzok bude využívať dva druhy úžitkovej vody 
označené ako PW1 a PW2, ktorými bude zásobovaná zo 
prevádzku Chemko a to: 
- PW1 - vyčistená voda z ČKOV, alternatívne použitie   
PW2 
- PW2 – čerstvá (dekarbonizovaná) voda vyrábaná v 

existujúcej CHÚV Chemko 

 

PC 06 / PS 63  

Zásobovanie 
tlakovým vzduchom 

(MaR) 

 
 

Pre prevádzku sú potrebné dva druhy vzduchu: 
- vzduch procesný  

spotreba max. 4 400 Nm
3
/h 

- vzduch inštrumentačný a servisný 
spotreba max. 1 600 Nm

3
/h 

 

 

PC 06 / PS 64  

CIP stanica 
 

Systém CIP (Clean-in-place)  je určený pre udržanie 
mikrobiologicky čistého prostredia výroby a pre 
odstránenie zvyškov zo zariadenia výmenníkov tepla a 
nádrží. Ako čistiaca látka na sanitáciu a pre rozpustenie 
väčšiny zvyškov sa bude používať zriedený hydroxid. 
Systém CIP pracuje v nízkotlakovom a vysokotlakovom 
režime. 

 

PC 06 / PS 65  

Sklad 
a manipulácia 
s chemickými 

látkami 

 
Chemikálie sa uchovávajú vo vhodných nádržiach a 
dávkujú do jednotlivých zariadení na prevádzke.  
Chemikálie (odpeňovače, hydroxid sodný, roztok 
močoviny, enzýmy) sa uchovávajú vo vhodných nádržiach 
a dávkujú do zariadení prevádzku. 
Hydroxid sodný sa dodáva do prevádzku v cisternách ako 
50% roztok hydroxidu a stáča sa do dvoch skladovacích 
zásobníkov (3-T-6401A a 3-T-6401B), odkiaľ sa 
prečerpáva do procesného tanku hydroxidu (3-T-6401C), 
kde sa riedi na  20% roztok.  
Močovina sa dodáva v prepravnom obale na palete 
v pevnej forme a je rozpúšťaná vo vode na potrebnú 
koncentráciu.  
Enzýmy sa dodávajú do prevádzky v cisternách 
a  kvasnice v prepravnom obale (kvasinky sú 
dehydrované, vákuovo balené, skladované v 15-20kg 
krabiciach na paletách). 
Odpeňovač sa do prevádzky dodáva v kontajneroch. Do 
zariadenia sa dopravuje pomocou dávkovacieho čerpadla. 
Skladuje sa v prepravných IBC kontajneroch (4 x 1 m

3
).  

Kyselina sírová (96%)  sa dopravuje a uskladňuje  v IBC 
kontajneroch: 4 x 1 m

3
. 

Zásobníky obsahujúce  žieraviny sú umiestnené 
v oddelených havarijných nádržiach.. 
Prehľad skladovaných chemikálií viď kapitola 3.3 a 3.4 

 

 

 PC 06 / PS 66 

Dusíková stanica 
 Kvapalný dusík (-190°C) bude dovážaný v autocisternách; 

odkiaľ sa prečerpá do skladovacieho kryogenného  
zásobníku. Odtiaľ je vedený do atmosférického výparníka 
a po odparení do prevádzkového  rozvodu. 
 

 

3.1.7 PC 07 

Sklad a expedícia 
produktov 

 

 
3 x 3300 m

3
 

2 x 80 m
3
 

4 x 30 m
3
 

PC 07  je nevýrobný súbor, slúži na uskladnenie produktu 
a na jeho denaturáciu, na plneniu produktu – etanolu  do 
železničných cisterien, alebo výnimočne do automobilovej 
cisterny. Ďalej na manipuláciu vedľajšieho produktu 
(pribudlina) a jeho čerpanie do bioplynovej stanice. 
Rovnako tu prebieha stáčanie denaturačných činidiel z 
automobilovej cisterny a  skladovanie denaturačného 
prostriedku.  

 

3.1.8 PC 08 / PS 08  

Systém riadenia 
technologického 

procesu 

 Systém riadenia technologického procesu je založený na 
báze DCS systému. Celú technológiu bude možné 
sledovať a riadiť z centrálneho velína. Všetky procesné 
parametre technologických jednotiek budú prístupné z 
tohto velína. Z centrálneho velína bude možné vykonávať 
diagnostiku prístrojov umiestnených v poli. 
Z centrálneho velína bude prístup pre riadenie do 
všetkých prevádzkových súborov, na podružných velínoch 
bude prístup pre vizualizáciu neobmedzený, ale prístup 
pre riadenie bude obmedzený len na vyčlenené súbory. 
Prístup pre riadenie bude umožnený až po zadaní hesla 
obsluhy. 
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3.1.8 
c) 

PC 08 / PS 81 

Trafostanica, VN 
a NN rozvodňa 

 Napájanie silnoprúdových rozvodov všetkých objektov a 
technologických zariadení bude vykonané z novej 
trafostanice v objekte SO 81, kde bude tiež hlavná VN 
rozvodňa a z trafostaníc v objektoch SO 12, SO 50 
a SO 90.  
V jednotlivých objektoch pri jednotlivých technologických 
celkoch budú umiestnené podružné rozvádzače, ktoré 
budú slúžiť na ich napájanie. 
Celkom bude inštalované 8 transformátorov s výkonom 
2500 kVA a 3 transformátory s výkonom 1600 kVA.   
Dva z transformátorov budú mať výstupné napätie 690 / 
400V a budú slúžiť pre napájanie technologického 
prevádzkového celku PC 02, ktorý obsahuje spotrebiče s 
veľkým príkonom. Ostatné transformátory budú mať 
výstupné napätie 400 / 230V.  
- šesť transformátorov bude umiestnené v SO 81, 
- dva transformátory budú umiestnené v SO 12,  
- dva transformátory budú umiestnené v SO 50  
-  jeden transformátor bude umiestnený v SO 90. 
V trafokobkách budú inštalované suché transformátory 

(vinutie zaliaté v živici). Vetranie trafostnice bude zaistené 
ventilátormi. 
 

 

3.1.9 Bioplynová 
stanica 
PC 09 

PS 90, PS91, PS92 
 

v  
spracovanom 

množstve 
odpadových vôd 

187 m
3
/h 

max. 224 m
3
/h 

 
vo vyrobenom  

bioplyne 
~ 12 mil. m

3
/rok 

Bod 3.1.9 
(PS 90) Odpadové vody: voda z namáčania biomasy, 
lutrové vody, voda s CIP (sanitácie), tekutá frakcia zo 
separácie výpalkov – z výroby lignínu (fugát), kondenzáty, 
odluh z chladiaceho okruhu, pribudlina  budú vedené z 
výroby a pridružených celkov samostatným tlakovým 
potrubím. Prúd koncentrovaných odpadových vôd 
z hľadiska CHSK bude vedený do vyrovnávacej nádrže 3-
T-9001. Prúd slabo koncentrovaných odpadových vôd 
z hľadiska CHSK bude vedený do vyrovnávacej nádrže 3-
T-9002 . Odpadové vody z nádrže (3-T-9001, 3-T-9002) 
sa budú čerpať podľa potreby  do chladičov odpadových 
vôd  a chladiť  na teplotu max 40°C . Znečistené vody 
z prevádzky výroby etanolu budú vedené do retenčnej 
nádrže 3-T-9003 . Odpadové vody z nádrže budú čerpané 
do zmiešavacieho kusu odpadových vôd. 
Homogenizované a zmiešané odpadové vody ochladené 
na max 40°C budú vtekať cez rozdeľovací objekt  do 
sedimentačnej nádrže 3-T-9004. Pred vstupom do 
sedimentačnej nádrže bude realizovaná neutralizácia 
podľa hodnoty pH.  Sedimentačná nádrž 3-T-9004  zaistí 
separáciu usaditeľných nerozpustných látok. Kaly s 
predpokladanou koncentráciou 3 % sušiny gravitačne 
odtečú do záchytky plávajúcich nečistôt 3-T-9009, odkiaľ 
budú čerpané do kalovej nádrže 3-T-9005.  Nádrž 3-T-
9004 bude zakrytá a plyny a pary nad nádržou budú 
odťahované ventiláciou k dezodorizácii na kompostový 
filter. Mechanicky predčistené a čiastočne ochladené 
odpadové vody budú gravitačne natekať do vstupného 
zariadenia anaeróbneho stupňa – acidifikácie.(PS 91) 
Odpadové vody po separácii usaditeľných zložiek a 
úprave teploty a pH budú vedené na technológiu 
anaeróbneho čistenia v zostave:  
linka I: mixtank I 3-V-9101 + anaeróbny reaktor I 3-R-9101 
linka II: mixtank II 3-V-9102 + anaeróbny reaktor II 3-R-
9102 
Odtok zo sedimentačnej nádrže bude vedený do 
acidifikačnej nádrže 3-T-9006  Nádrž bude zakrytá 
a ventilovaná na dezodorizáciu – kompostový filter. Mix-
tank, stripper - upravené OV budú čerpané z acidifikácie 
do kombinovaného zariadenia mix-tanku. V nádrži mix-
tanku budú miešané jednotlivé prúdy recyklovaných médií 
so vstupnými odpadovými vodami. V mix-tanku dochádza 
k zmiešaniu surových odpadových vôd a časti  
upravených vôd a k ich následnému rozdeleniu do  
reaktorov s granulovaným kalom 3-R-9101,2.  Anaeróbny 
reaktor 3-R-9101, 3-R-9102 zabezpečuje odstraňovanie 
hlavného podielu rozpustených biochemicky rozložiteľných 
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organických látok. Bioplyn je potom vedený do 
trojfázového separátora na oddelenie vody, kalu a 
bioplynu. Bioplyn je následne spracúvaný v plynovom 
hospodárstve. Odlúčená vodná fáza a anaeróbny kal sú 
vedené do prítokovej oblasti a zaisťuje samovoľné 
miešanie v spodnej časti reaktora. Anaeróbne predčistené 
odpadové vody budú gravitačne vedené do odplyňovacej 
nádrže 3-T-9007  Plyny a pary z nádrže budú odťahované 
do kompostového biofiltra a dezodorizáciu. Aeračný rošt 
3- Z-9007 bude zásobovaný dúchadlami 3-B-9001,2. 
Prevzdušnená voda z nádrže 3-T-9007 bude gravitačne 
prepadávať do čerpacej nádrže 3-T-9008. Odpadné  vody 
z výstupu BPS (digestát) budú čerpané suchými 
čerpadlami na ČKOV Chemko Strážske. Vyprodukovaný 
bioplyn z anaeróbnych reaktorov bude vedený do jednotky 
odsírenia v PS 92 Bioplynové hospodárstvo. V priebehu 
procesu biologického čistenia odpadových vôd vznikajú 
prebytočné kaly. Kalová nádrž 3-T-9005 bude 
prevzdušňovaná systémom 3-Z-9006. Zdrojom vzduchu 
bude dúchadlo kalovej nádrže. Zachytený primárny kal 
bude odčerpávaný čerpadlom do kalovej nádrže. Tam 
bude aeróbne stabilizovaný a gravitačne zahustený na 
sušinu cca 2 – 3 %. Kalová voda bude vrátená späť do 
procesu začiatku procesu BPS. Akumulovaný primárny kal 
z kalovej nádrže bude podávacím vretenovým čerpadlom 
vedený na linku odvodnenia. Linka odvodnenia sa bude 
skladať z odstredivky 3-O-9001 . Flokuláciu pred 
dekantačnou odstredivkou zaistí flokulačná stanica 3-V-
9005 . Dávkovanie polymérnych flokulantov do aktivačnej 
zmesi bude realizované čerpadlom do odstredivky. 
Odvodnený kal z odstredivky bude vypadávať na výsypku 
a bude dopravovaný dopravníkom 3-Y-9001 mimo budovu 
odvodnenia do pristaveného kontajnera 3-V-9006.  (PS 
92) Vyprodukovaný bioplyn je najprv vedený na skrápaciu 
kolónu 3-C-9201 , kde je absorbovaný H2S do vodnej fázy 
čerpanej z reaktora, a tá je následne spracovaná 
oxidáciou na aeróbnom reaktore 3-R-9201  Sírová voda z 
ukazováku odsírenia je recyklovaná spať do bio reaktoru 
technológie odsírenia 3-R-9201. Odsírený bioplyn je 
vedený z hlavy skrápacej kolóny 3-C-9201 do 
vyrovnávacieho plynojemu 3-T-9201. Vyrobený bioplyn 
bude z plynojemu dúchadlami odvádzaný do kotolne 
prevádzky TP2. Prípadný prebytočný bioplyn je možné 
spáliť v havarijnej prevádzke na uzavretých spaľovacích 
komorách  3-Z-9203÷5, predpokladá sa prevádzka 2 ks, 1 
ks je ako záloha. 
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3.2.1. PC 01 

SO 10 
Sklad biomasy 
 

Biomasa  
 
Celková 
skladovacia 
kapacita max.  
48 000 m

3
  

t. j.  
7 200 t  
t. j.  
cca 6-10 dní 
prevádzky 

Príjem, skladovanie a manipulácia s biomasou prebieha  
v sklade biomasy (SO10),  manipulácia s biomasou sa 
vykonáva  výlučne mostovými žeriavmi, doprava zo skladu 
k ďalšiemu spracovaniu dopravníkmi.  
Biomasa sa bude skladovať celkom v 12tich  stohoch 
(každý o objeme 4 000 m

3
). Stohy sú rozmiestnené podľa 

dispozičného riešenia skladu, ktorý je rozdelený priestorom 
na vykládku z NA, u SSZ steny objektu je vykládka zo 
železničných vagónov. V južnej časti haly sa bude biomasa 
skladovať v 4 navzájom oddelených lodiach haly, v každej 
lodi 2 stohy, v severnej časti haly sa bude biomasa 
skladovať v 4 navzájom oddelených lodiach haly, v každej 
lodi 1 stoh.  

 

3.2.2 PC 02, PS24 

SO 20, SO21 
 
hydrolýzne tanky 
3-T-2401 až 
3-T-2403 

 
 
 
 
3 x 2 476 m

3 

 

Biomasa prichádza z liniek mechanickej predúpravy 3-Z-
1502 v budove SO 11 dopravníkom 3-Y-2001 do 
nízkotlakového reaktora 3-R-2001 v SO 21 a zariadení 
termického spracovania a hydrolýzy. Ochladená zápara 
(zmiešaná biomasa s vodou)  odchádza cez  chladič 3-E-
2402 potrubím rovno do PS 30. Tanky hydrolýzy sú 
zabezpečené spoločnou záchytnou vaňou. 

 

3.2.3 
a) 

PC 03, PS 30, PS33 

SO 30 
 
 
fermentačné tanky 
3-T-3001  
až  
3-T-3006  
 
zásobník 
prekvasenej zápary 
(Beer well) 
3-T-3301 

 
 
 
 
 
 
 
6 x 2 476 m

3 

 

 

 

 

1 x 3 857 m
3
 

Suroviny, pomocné materiály ani konečné produkty sa 
v stavebnom objekte SO30 a v prevádzkovom celku PC 03 
neskladujú. Pre manipuláciu a dopravu jednotlivých fáz 
produktu a pomocných médií medzi prevádzkovými 
súbormi sa využívajú potrubné rozvody. Zápara z PC02 
prichádza do PC 03 ako hlavný produkt, ktorý sa spracúva 
vo fermentoroch na prekvasenú záparu. Tento fermentačný 
proces využíva systém šiestich fermentačných tankov 3-T-
3001 až 3-T-3006. Zásobníky sú zabezpečené spoločnou 
záchytnou vaňou. 
Fermentor sa vyprázdni do zásobníka prekvasenej zápary 
3-T-3301 a produkt odchádza kontinuálne do 
nadväzujúceho PC04 Destilácia (do záparovej kolóny 3-C-
4001).  

  

3.2.3 
b) 

PC 03/ PS 31 

SO64 
Kvasnice 
chladený sklad   
roztok kvasníc 
nádrž  3-T-3101 

 
 
 
4 palety 
 
1 x 2 m

3
 

Suché kvasnice sú dodávané v prepravnom obale (krabici), 
uskladnené v chladenom sklade kvasiniek, pri teplote 10°C, 
v suchom prostredí.  
 
Ručnou manipuláciou sa kvasnice nasypú do nádrže 3-T-
3101, kde sa rozpúšťajú vo vode. 

 

3.2.4 PC 04 
PS40, PS44 

SO40 
Etanol 
zásobník nástreku 
rektifikácie 
3-V-4001 
 
zmenové tanky: 
3-T-4401  
3-T-4402 
3-T-4402 

 
 
 
 
 
 
1 x   63 m

3 

 
 
1  x 125 m

3 

1  x 125 m
3 

1  x 125 m
3
 

V tomto prevádzkovom celku sa vyskytujú len kvapaliny 
a plyny. Na ich dopravu sa využívajú potrubné prepojenia, 
a to ako vnútri prevádzkového celku, tak aj na prepojenie 
nadväzujúcich prevádzkových celkov. Žiadne suroviny ani 
pomocné materiály sa v tomto prevádzkovom celku 
nenachádzajú ani neskladujú. Všetky nádrže BP slúžia ako 
zásobníky rôznych fáz produktu pre jednotlivé fázy procesu 
destilácie. Medzi najväčšie zásobníky patrí zásobník 
nástreku rektifikácie 3-V-4001, ďalej dva zmenové tanky na 
dennú výrobu produktu 3-T-4401, 3-T-4402 , ktoré slúžia na 
analytický rozbor výsledného produktu pred jeho 
transportom do PC07 Sklad a expedícia produktov 
a zmenový tank na nevyhovujúci produkt 3-T-4403, odkiaľ 
sa nevyhovujúci  produkt prečerpá naspäť do procesu 
destilácie.  
Zásobníky sú zabezpečené spoločnou záchytnou vaňou 
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destilácie.  

3.2.5 PC 05 

SO50 
 

Suspenzia výpalkov  
3-T-5101 
Fugát 
3-T-5103. 
Lignín 
násypka 3-G-5201 
dopravník za 
násypkou - prietok 

 
 
 
 
1 x 1779 m

3 

 

1 x 90 m
3 

 

1 x 48 m
3 

 
48 m

3
/h 

Suspenzia výpalkov je pred ďalším spracovaním 
uskladnená v miešanom tanku 3-T-5101 . Tekutá frakcia 
separovaných výpalkov sa zbiera do tanku fugátu 3-T-
5103. 
Zásobníky sú zabezpečené spoločnou záchytnou vaňou 
objektu s možnosťou prečerpania do nádrže OV k ďalšiemu 
spracovaniu na BPS. 
Lignín je kontinuálne dopravovaný  do násypky a z násypky 
dopravníkmi priamo alebo na sklad lignínu stavby 
„Bioteplárne“ .Skladovanie lignínu nie je predmetom 

prevádzky Výroba etanolu 2G. 

 

3.2.6 
a) 

PC 06, PS61 

SO61 
inhibítor korózie 
 
 
bioxid I  kanister 25l 
 
bioxid II 

 
 
sud    
3 x 200 l 
kanister  
2 x 25 l 
kanister  
2 x 25 l l 

Chemikálie pre úpravu chladiacej vody 
Látky sa budú skladovať priamo v priestore strojovne 
chladiacej vody I (dávkovanie chemikálií). 
Jednotlivé obaly sa umiestnia vždy na plastových 
záchytných nádržiach (vaňa s roštom). 

 

3.2.7 
b) 

PC 06, PS64  

SO64 
nádrže CIP roztoku 
3-T-6401 
3-T-6402 
 
nádrž pracej vody 
3-T-6403 

 
 
 

1 x 308m
3 

1 x 308m
3 

 

 

1 x 308m
3
 

Čistiaci roztok (2 – 5 % roztok hydroxidu) sa pripravuje 
v nádržiach 3-T-6401 a 3-T-6402 , nádrže sa taktiež 
používajú na skladovanie použitého roztoku hydroxidu 
počas čistenia. 
Čistiaci proces bude tiež používať praciu vodu z nádrže 
pracej vody 3-T-6403 zvyšku  z pracej kolóny CO2 3-C-
3201, čím sa bude minimalizovať potreba  čerstvej vody 
Zásobníky sú zabezpečené spoločnou záchytnou vaňou so 
zásobníkmi hydroxidu sodného.  
 

 

3.2.8 
 

PC 06, PS65  

SO64 
 PS65 sa  zaoberá prípravou a skladovaním pomocných 

materiálov, surovín a chemikálií na jednotlivé procesné 
časti výroby etanolu 2G. Pre  manipuláciu a dopravu 
jednotlivých médií sa využívajú potrubné rozvody. Výnimku 
tvorí len príprava roztoku močoviny.  Chemikálie 
(odpeňovače, hydroxid sodný, roztok močoviny, enzýmy) 
sa uchovávajú vo vhodných nádržiach a dávkujú do 
zariadení prevádzky, sú umiestnené v uzavretom 
a zastrešenom objekte SO 64. 
 

 

a) Hydroxid sodný  
tanky hydroxidu 
50% 
3-T-6501A 
3-T-6501B 
tank hydroxidu 20% 
3-T-6501C 

 
 

1 x 67 m
3 

1 x 67 m
3 

 

1 x 67m
3
 

Hydroxid (NaOH 50%ný) sa skladuje v dvoch nádržiach 3-
T-6501 A a 3-T-6501B 
 
V nádrži 3-T-6501C sa hydroxid sodný riedi vodou na 
hodnotu koncentrácie 20 %. 
Zásobníky sú zabezpečené spoločnou záchytnou vaňou so 
zásobníkmi CIP roztoku. 

 

b) 
 

Enzýmy 
10%ný roztok 
 
3-T-6503 
3-T-6504 

 
 

 
1 x 119 m

3 

1 x 119 m
3
 

Enzým je bielkovinová látka, ktorá funguje ako katalyzátor v 
živých organizmoch a reguluje rýchlosť, ktorou prebiehajú 
chemické reakcie. Pri umožňovaní reakcií sa enzýmy 
neničia ani nemenia. Odporúčané podmienky pre 
skladovanie enzýmov sú 0 - 10°C. Dlhšia doba 
uchovávania, alebo nežiaduce podmienky, napr. vyššia 
teplota, môžu viesť k požiadavkám na vyššie dávkovanie. 
Správna teplota skladovania sa udržiava v nádržiach 
kontinuálnou recirkuláciou roztoku enzýmu cez chladiče 
enzýmu 3-E-6501 a 3-E-6502. Enzýmy sa skladujú 
v nádržiach 3-T-6503 a 3-T-6504. Zásobníky sú 
zabezpečené spoločnou záchytnou vaňou. 
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c) 
 
 

c1) 
 
 

c2) 

Močovina 
(diamid kyseliny 
uhličitej, karbamid) 
v pevnej forme – vo 
vreciach na palete 
roztok 40-50% 
zásobník 
3-T-6505 

 
 
 
 

48 paliet 
 
 

1 x 60 m
3
 

Močovina (CO(NH2)2) je slabo zásaditá, dusíkatá 
zlúčenina, rozpustná vo vode. Močovina sa používa ako 
zdroj dusíka, živiny pre kvasinky.  
Močovina sa dodáva vo vreciach v pevnom (sypkom) stave. 
Močovina sa rozpúšťa v nádrži s objemom 3 m3, ktorá je 
súčasťou balenej jednotky 3-Z-6501. Na skladovanie 
rozpustenej močoviny slúži nádrž 3-T-6505. Zásobník je 
dvojplášťový, vybavený vodným uzáverom. 

 

d) Odpeňovač 
v prepravných 
obaloch – 
kontajneroch 

 
4 x 1m

3
 

Odpeňovač sa dodáva a skladuje v plastových 
kontajneroch (1 m

3
). Tieto kontajnery sa  nachádzajú na 

oceľovej havarijnej nádrži, na ktorej je umiestnené aj 
čerpadlo stáčania odpeňovača 3-P-6502. 

 

e) Kyselina sírová 
H2SO4  96%-ná 
v prepravných 
kontajneroch 

 
4 x 1m

3
 

Kyselina sírová sa dodáva a skladuje v plastových 
kontajneroch (1 m

3
). Tieto kontajnery sa nachádzajú na 

oceľovej havarijnej nádrži, na ktorej je umiestnené čerpadlo 
stáčania kyseliny sírovej 3-P-6511. 

 

3.2.9 PC 06, PS66 

SO66 
 
Kvapalný dusík 
3-V-6601 

 
 
 
 

1 x 30 m
3
 

 

Kvapalný dusík (-190°C) bude do prevádzky dovážaný v 
autocisternách. Autocisterna prečerpá kvapalný dusík 
vlastným čerpadlom do vonkajšieho, kryogeného zásobníku 
s objemom 30m

3
, kde bude uskladnený. Odtiaľ je kvapalný 

dusík vedený do atmosférického výparníka umiestneného 
vedľa zásobníka. Dusík po odparení bude vedený do 
prevádzkového  rozvodu a bude rozvádzaný o tlaku 600 
kPag do jednotlivých zariadení.  
Vybavenie zásobníka bude odpovedať požiadavkám platnej 
legislatívy a noriem 

 

3.2.10 
a) 

PC 07, PS 70,  
PS 71, PS 72 

SO 70, SO 71 

 V tomto prevádzkovom celku sa vyskytujú len kvapaliny. Na 
ich dopravu sa využívajú potrubné prepojenia. Žiadne 
suroviny ani pomocné materiály sa v tomto prevádzkovom 
celku nenachádzajú ani neskladujú. 
Etanol sa do skladu čerpá z objektu SO40 Destilácia. 
Vedľajší produkt (pribudlina) sa  čerpá z objektu SO 
Destilácia  do bioplynovej stanici  po VNR (Vnútorných 
nadzemných rozvodoch )  

 

b) Skladovacie 
zásobníky etanolu 
3-T-7001,  
3-T-7002  
3-T-7003 
 

 
 
1 x 3300 m

3 

1 x 3300 m
3
 

1 x 3300 m
3
 

Etanol sa skladuje v troch skladovacích zásobníkoch 
etanolu 3-T-7001, 3-T-7002 a 3-T-7003 (každý s objemom 
3 300 m

3
). Ide o nadzemné stojaté nádrže s pevnou 

strechou s vnútorne inštalovanými plávajúcimi strechami; 
umiestnené v oceľovej havarijnej nádrži. Nádrže sú 
vybavené stabilným hasiacim zariadením. 
Etanol sa plní do železničných cisterien, na  plnenie   sa 
etanol dopravuje potrubnými rozvodmi po VNR. 

 

c) Skladovacie 
zásobníky pribudliny 
3-T-7004,  
3-T-7005 
 

 
 
1 x 80 m

3 

 

1 x 80 m
3 

 

Pribudlina sa skladuje v zásobníku pribudliny 3-T-7004, 
ktorý je dvojplášťový. 
Pribudlina sa do zásobníka privádza potrubnými rozvodmi z 
SO40 Destilácia po VNR. Pribudlina sa potom prečerpáva 
na energetické využitie v bioplynovej stanici 
 

 

d) Skladovacie 
zásobníky 
denaturačného 
činidla B1 
3-T-7201  
3-T-7202 

 
 
 
 
1 x 30 m

3 

1 x 30 m
3
 

Denaturačné činidlo (zmes benzínu B1) sa skladuje 
v nadzemných dvojplášťových nádržiach 3-T-7201 a 3-T-
7202 skladovacia nádrž denaturačného činidla (benzín), Zo 
stáčania autocisterien sa denaturačné činidlo dopravuje do 
skladovacích nádrží potrubnými rozvodmi po VNR. 

 

e) Skladovacie 
zásobníky 
denaturačného 
činidla ETBE 
3-T-7203 

 
 
 
 
1 x 30 m

3 

Denaturačné činidlo (ETBE) sa skladuje v podzemných 
dvojplášťových nádržiach 3-T-7203 a 3-T-7204 skladovacia 
nádrž denaturačného činidla (ETBE), (každá s objemom 30 
m

3
). Zo stáčania autocisterien sa denaturačné činidlo 

dopravuje do skladovacích nádrží potrubnými rozvodmi po 
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3-T-7204 1 x 30 m
3
 VNR. 

3.2.11 
a) 

PC 09, PS90  

SO 91 
 
Zásobník  OV 
s vysokým COD 
3-T-9001 
 
Zásobník  OV 
s nízkym COD 
3-T-9002 
Retenčná nádrž 
havarijných vôd 
3-T-9003 

 
 
 
 
1 x 2 078 m

3 

 
 
 
1 x  450 m

3 

 
 
 
1 x 2 078 m

3
 

Odpadové vody sa zhromažďujú v dvoch nádržiach a to 
podľa miery znečistenia (CHSK - chemickej spotreby 
kyslíka ), v nádrži sa zhromažďujú vody s vyšším 
znečistením CHSK a v nádrži  3-T-9002 (sa zhromažďujú 
vody s nižším znečistením CHSK.  
Tieto nádrže sú doplnené o nádrž 3-T-9003, ktorá slúži ako 
retenčná nádrž pre znečistené vody (znečistené dažďové 
vody a vody z havarijných nádrží) a pre vody z prípadného 
havarijného úniku z vaní objektov SO 30 a SO 21, ktoré 
nasledovne budú pridané a spracované na bioplynovej 
stanici (ďalej BPS).  
Znečistené dažďové vody budú vedené do retenčnej 
nádrže havarijných vôd 3-T-9003 vystrojené miešadlom. 

 

b) PC 09, PS92  

SO92 
 
Plynojem 
3-T-9201 

 
 
 
 
1 x 500 m

3
 

Vyprodukovaný bioplyn z anaeróbnych reaktorov bude 
vedený na jednotku odsírenia bioplynu, ktorá je navrhnutá 
na princípe biologickej oxidácie sulfidov. 
Odsírený bioplyn je vedený z hlavy skrápanej kolóny (3-C-
9201) do vyrovnávacieho plynojemu 3-T-9201, Presné 
množstvo jednotlivých surovín a produktu bude upresnené 
po vyhodnotení skúšobnej prevádzky a bude závisieť na 
množstve a kvalite spracovávanej odpadovej vody a 
prevádzkových podmienkach. 

 

 3.2.12 PC 08 / PS83 
Vonkajšie 
nadzemné rozvody 

 Vonkajšie nadzemné rozvody tvoria potrubia prepájajúce 
jednotlivé prevádzkové súbory resp. stavebné objekty, ďalej 
potom káblové prepojenia a oceľové konštrukcie, na ktoré 
sú káble a potrubia uložené a uchytené.  
Potrubia  slúžiace na rozvod horľavých kvapalín, 
umiestnená na potrubných mostoch v požiarne 
nebezpečných priestoroch priľahlých objektov musia 
vyhovovať ustanoveniam príslušných noriem, rovnako tak 
aj vlastné nosné konštrukcie potrubných mostov.  
Mosty budú riešené v závislosti od potrieb technológie ako 
jedno, dvoj alebo trojposchodové, v šírke od 1,5 m do 6-tich 
metrov. Oceľové mostné polia budú riešené ako 
priehradové konštrukcie o podjazdovej výške minimálne 
5 m, mosty s horľavými kvapalinami vo výške min. 6 m. 
Vnútroblokové mosty minimálne o podchodnej výške.  
Druh potrubia je daný potrubnou triedou. Každá potrubná 
vetva v svojom značení má uvedené označenie potrubnej 
triedy. 
Potrubné triedy budú spracované poľa platnej legislatívy  
a zvyklostí investora. Voľba potrubných tried vychádza 
z pracovných podmienok ( teploty, tlaku) a korozívnych 
vlastností dopravovaných látok, prípadne ďalších 
prevádzkových požiadaviek, na ktoré je potrebné pri návrhu 
prihliadať. 
Bod pripojenia na jednotlivé potrubné vetvy je daný 
hranicami stavebného objektu odkiaľ alebo kam sa dané 
potrubie pripája. V prípadoch, kde tento princíp nie je 
možné dodržať bude potrubná vetva napojená až na hrdlo 
daného aparátu.  
Pre vedenie potrubí sú navrhnuté nové potrubné mosty, 
ktorých dispozícia je zrejmá zo situácie stavby a z  v. č. 2-
04900-G-05211201 Situácia potrubných mostov (v PS 83). 
Potrubné prepojenie medzi objektom PS05 je z časti i po 
existujúcom potrubnom moste, ktorý je v súčasnosti v 
rekonštrukcii. 
Potrubné mosty sú rozdelené na jednotlivé úseky. Menovité 
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svetlosti a druhy dopravovaných médií potrubím je zrejmé 
z blokovej schémy vonkajších nadzemných rozvodov v. č. 
2-04900-G-83-211101 v PS 83. 

 

3.3 Názov ostatných súvisiacich činnosti 
3.3 

 
 

P. č. 

Názov ostatných 
súvisiacich činnosti 

Charakteristik
a a opis 
činnosti 

Väzba činnosti na vyššie 
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blokovú 
schému 

v prílohe č. 

3.3.1 
 

PC 06, PS 65 

SO 64, SO 65 
Stáčanie 
a prečerpávanie  

Stáčanie 
hydroxidu 
sodného 
50%ný 

50%ný hydroxid sodný sa dodáva v autocisternách  
s deleným objemom 2 x 10 m

3
, alebo v železničných 

cisternách  o objeme 40 m
3
. Čerpadlom sa cisterna stočí do 

zásobníkov  T-6501 A,B.   
Pre stáčanie hydroxidu z autocisterien sa využíva vonkajšie 
stáčacie miesto pre autocisterny, ktoré sa nachádza vedľa 
objektu SO64. Je zastrešené oceľovým prístreškom. 
V mieste stáčacieho miesta, pod konštrukciou prístrešku je 
navrhnutá spevnená plocha 20,0 x 4,0 m, spádovaná  do 
zberného žľabu, napojeného do podzemnej záchytnej 
nádrže o úžitkovom objeme 10 m

3
. 

Stáčanie zo železničných cisterien  prebieha na 
zastrešenom stanovisku stáčania zo  ŽC s obslužnou 
plochou a podzemnou záchytnou nádržou o min. úžitkovom 
objeme 40 m

3
. V koľajisku je umiestnená záchytná oceľová 

vaňa  s objemom 2,0 m
3
, napojená na podzemnú záchytnú 

nádrž. 

 

3.3.2 
 

PC 06, PS 65 

SO 64 
Stáčanie 
a prečerpávanie 

Stáčanie 
enzýmov 
10%ný 

Enzýmy  (10%ný roztok) sa dodávajú v autocisternách  
s deleným objemom 2 x 10 m

3
, 

Stáčanie enzýmov z autocisterien do tankov 3-T-6503 a 3-
T-6504 sa využíva vonkajšie miesto stáčania  u objektu 
SO64 spoločné i pre stáčanie hydroxidu.  

 

3.3.3 
 

PC 07/PS 71 

SO 70 
Plnenie a 
prečerpávanie 

Plnenie  
Etanolu  
do žel. 
cisterien  

Plniace stanovisko do železničných cisterien  pozostáva 
z dvoch stanovísk plnenia situovaných vedľa seba na 
železničnej koľaji. Každé stanovisko je vybavené 
železničnou betónovou váhou, ktorá je  súčasne záchytnou 
vaňou, pôdorysnej veľkosti 1,96 x 14 m so spádovaným 
dnom, prepojeným  potrubím so sifónom s havarijnou 
nádržou. Plniace stanoviská sú zastrešené oceľovým 
prístreškom pod ktorým je umiestnená oceľová konštrukcia 
plošiny s plniacimi ramenami pre horné plnenie, prístupná 
po schodisku. V mieste plošiny, pod konštrukciou 
prístrešku, je navrhnutá betónová plocha vyspádovaná do 
zberného žľabu napojeného taktiež do podzemnej 
havarijnej nádrže.  
Havarijná nádrž  je spoločná pre plniace stanoviska do 
železničných cisterien a pre stanovisko stáčania  a plnenia  
do autocisterien.  
Kapacitne je navrhnutá na 105 m

3
, tzn. na  60% súčtu 

objemov dvoch nádržkových železničných cisterien. Steny 
a dno nádrže budú natreté chemicky odolným náterom. 

 

3.3.4 
 

PC 07/PS 71 

SO 71 
Plnenie 
a prečerpávanie 
 

Stáčanie 
Denaturač- 
ného činidla  
 
 

Stanovisko stáčania autocisternami  je určené na stáčanie 
denaturačného činidla z automobilových cisterien do 
skladovacích nádrží denaturačného činidla.   
Stanovisko je vybavené betónovou záchytnou plochou s 
veľkosťou 3,5 x 15,0 m s kapacitou min. 1,0 m

3
 potrubím 

prepojenou s havarijnou nádržou spoločnou s železničným 
stáčaním, je zastrešené oceľovým prístreškom, pod 
prístreškom je umiestnená oceľová konštrukcia plošiny 
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s plniacimi ramenami na horné plnenie, prístupná po 
schodisku.  

3.3.5 PC 09/SO90 

Stáčacie miesto 
 

Stáčanie 
chemikálií z 
autocisterien 

Spotreby a spôsob zavážania u chemikálií v technológii 
bioplynovej stanici bude spresnený  v ´ďalšom stupni 
projektovej dokumentácie. 
Autocisterny budú vždy s deleným objemom 2x 10m

3 . 
Pre 

stáčanie z autocisterien je navrhnuté stáčacie miesto u 
objektu SO 90 (záchytná vaňa 1m

3
, objem havarijnej 

nádrže 10m
3
, zastrešené. 

 

3.3.6 PC 08 / PS 82  

Stabilné hasiace 
zariadenie 
 

SHZ Rieši návrh automatického stabilného hasiaceho zariadenia 
sprinklerového pre objekt SO10 a ochranu otvorov 
v požiarnej konštrukcií medzi SO10 a SO11 
prostredníctvom vodnej clony. 
Ďalej stabilné hasiace zariadenia penové pre vybrané 
objekty SO40, SO70, SO71 a SO72. Stabilné hasiace 
zariadenia sprinklerové ako aj penové sa navrhujú ako 
protipožiarna ochrana, ktorá požiar pri jeho vzniku dostáva 
pod kontrolou bez zásahu ľudského činiteľa a súčasne o 
tomto stave informujú obsluhu. 

 

3.3.7 PC 08 / PS 84  

Elektrická požiarna 
signalizácia 
 

EPS Podľa koncepcie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby 
nie sú nároky na vybavenie tohto druhu stavieb elektrickou 
požiarnou signalizáciou. 
 EPS je navrhovaná z hľadiska potreby technológie. 
Účelom zariadenia EPS je včasné zaregistrovanie 
vznikajúceho požiaru, ako aj automatický prenos hlásení v 
kľudovom i aktívnom stave ústredne. Projekt nerieši 
komplexné režimové opatrenia ochrany pred požiarom, ani 
represívny zásah pri vyhlásení požiarneho poplachu. EPS 
ako technické zariadenie je len jednou zo súčastí 
komplexnej ochrany objektu pred požiarom. 

 

3.3.8 PC 08 / PS 85  

Slaboprúde  el. 
zariadenia 
 

EZS V riešenom areáli v objektoch budú inštalované 
slaboprúdové technológie ako napr. poplachový a tiesňový 
elektronický systém, elektronická kontrola vstupu,  
kamerový systém), štruktúrovaná kabeláž. 
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3.4 Obzvlášť škodlivé látky- znečisťujúce látky podľa 364/2004 z.z. vodný zákon 

Pora
dové 
číslo.  

Názov 
(obchodný názov pri 
zmesiach alebo chemický 
názov pri chemických 
látkach) 

CAS 

Vybraná 
NBL 

*) 
Účel 

Použitia 
**) 

Ročný 
nákup/ 

produkcia 

Max. 
skladovacia 

kapacita 
Poznámka 

***) 

áno/nie [m
3
, t] 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1 

Močovina  CH4N2O 
v pevnom stave 

57-13-6 nie SP 770 t 48 t 
 
KBU  

roztok 57-13-6 nie MP – 1 x 60 m
3
 KBU  

2 

Hydroxid sodný  
NaOH  (50% vodný roztok) 

1310-73-2 nie SP 2031 t 2 x 67 m
3
 KBU  

Hydroxid sodný  
NaOH  (20% vodný roztok) 

1310-73-2 nie MP – 1 x 67 m
3
 KBU  

3 
CIP roztok 
(2-5%ní roztok NaOH) 

nie je nie I –- 2 x 308 m
3
 I - iný 

4 
Antifoam (odpeňovač) 
zmes látok kvapalina 

26264-02-8 nie SP 82,4 t 4 x 1m
3
 KBU  

5 
Enzýmový roztok  
kvapalina  

900-90-2 nie SP 1760 t 2 x 119 m
3
 KBU 

6 Kvasnice (suché) nie je nie SP 25,3 t  KBU  

7 
Kyselina sírová 
H2SO4   (96%-ná) 

7664-93-9 nie SP 10 m
3
 4 x 1m

3
 KBU 

8 
Kyselina soľná  
HCl  (30% roztok) 

7647-01-0 nie SP 11,5 t 1 x 1m
3
 KBU  

9 

VITHANE
TM 

  
(mikronutrienty) 
zmes látok, kvapalina  

zmes 
CAS viď BL 

nie SP 2, 6 m
3
 1 x 1m

3
 KBU 

10 
Flokulačné činidlo 
granulované 

69418-26-4 nie SP 5,28 t 
vo vreciach 
na palete 

KBU  

11 
Chlorid sodný 
NaCl, tabletovaná soľ 

7647-14-5 nie SP 

Množstvo 
bude 

stanovené 
podľa 

potreby 
 

vo vreciach 
na palete 

KBU 

12 
Fosforečnan sodný 
Na3PO4   (10-100% hm) 
pevná látka, kvapalina 

7601-54-9 nie SP 

sud  200l 
kanistre 50 l 
kanistre 75 l 

 

KBU  

13 
Siričitan sodný 
Na2SO3    (10–100% hm.) 
pevná látka, kvapalina 

7757-83-7 nie SP 
KBU 

14 Chlorid železitý 
FeCl3   (40% hm.) 
kvapalina 

7705-08-0 nie SP 
KBU  

15 Chlornan sodný  
NaOCl,  

7681-52-9 nie SP 
KBU  

16 NALCO ®  80 - 120 g/m
3
 

vody 
15217-42-2 nie SP 

6,8 t sud 200 l KBU 

17 
Biocid I_- napr. NALCO 
STABEREX(R) ST40  

1310-73-2 
7681-52-9 

nie SP 
1,08 t 

kanister  
25 l 

KBU  

18 
Biocid II   1310-73-2 

7681-52-9 
nie SP 

1,44 t 
kanister  

25 l 
KBU 

19 Kvapalný dusík N2 
kvapalina, plyn, max. 100 % 

7727-37-9 
nie SP 200 t 1 x 30 m

3
 KBU  

20 Denaturačné činidlo ETBE 
(etyltercbutyléter), C6H14O 

637-92-3 
áno SP 

1400 t 

2 x 30 m
3
 KBU 

21 Denaturačné činidlo – zmes 
B1 (zmes uhľovodíkov) 

86290-81-5 
áno SP 2 x 30 m

3
 KBU 

22 Pribudlina  
(70% ťažké alkoholy, 4,7% 
etanol, 20% voda) 

8013-75-05 nie I 160 t 2 x 80 m
3
 KBU  

23 Etanol  (99,7%) 64-17-5 áno P 55 000 t 3 x 3300 m
3
 KBU 

24 Bioplyn  
(50-70% metánu) 

nie je áno P – 1 x 500 m
3
 KBU  

25 Zápara (2% etanolu) nie je nie I – 3 x 2476 m
3
 I – iný 

26 Zápara (4-5% etanolu) nie je nie I –- 6 x 2476 m
3
 I – iný 
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Pora
dové 
číslo.  

Názov 
(obchodný názov pri 
zmesiach alebo chemický 
názov pri chemických 
látkach) 

CAS 

Vybraná 
NBL 

*) 
Účel 

Použitia 
**) 

Ročný 
nákup/ 

produkcia 

Max. 
skladovacia 

kapacita 
Poznámka 

***) 

áno/nie [m
3
, t] 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

27 Výpalky nie je nie I –- 1 x 1779 m
3
 I – iný 

Pozn k tab. 3.4: 

*) uvedenie či OŠL (obzvlášť škodlivá látka) je v zozname vybraných nebezpečných látok v zmysle zákona č. 

128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
**) účel použitia ŠL: surovina – S, medziprodukt – MP, produkt – P, spotreba – SP, obchodná činnosť O, iný - I. 
I – iný – jedná sa o procesné médium medzi jednotlivými technologickými uzlami  – Karta bezpečnostných údajov sa 

nevydáva 
***) KBU – karta bezpečnostných údajov, KBÚ-BL – bezpečnostný list – viď príloha C-1 
 
 

3.5 Manipulačné plochy stáčacie a výdajné pre znečisťujúce látky 

Poradové 
číslo ŠL 
podľa 

 tab. 3.4 

Plocha 
manipulačnej 

plochy 
Účel 

použitia 

Ovplyvnené 
vodami 

z  povrchového 
odtoku 

Protihavarijné 
zabezpečenie 

(havarijná nádrž 
m3) 

Spôsob 
odvádzania 

vôd 
z povrchového 

odtoku 

Čistenie vôd 
z povrchové
ho odtoku 

Stavebná 
úprava 
plochy 

[m
2
] 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2 90 stáčanie zastrešené 40 – – bez priesaku 

2, 5 80 stáčanie zastrešené 10 – – bez priesaku 

20,22 115 
stáčanie  
a výdaj 

zastrešené 
105 – – 

bez priesaku 

23 2 x 28  výdaj zastrešené bez priesaku 

2 80 stáčanie zastrešené 10   bez priesaku 

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

4.1 Názov blokovej schémy Slovný opis Príloha č. 

P. č. 

4.1.1 Celkové blokové schéma 

Predmet utajovaných skutočností  
Celkové blokové schéma ukazuje materiálové a 
energetické toky výroby etanolu 2G včítane bilančných 
údajov a tabuľka materiálovej bilancie  

P2 / B-3-2 
P2 / B-3-2a 

4.1.2 
Technologická schéma  
prevádzkových súborov 

Ukazuje technologický postup od prípravy suroviny cez 
hydrolýzu, sacharizáciu, destiláciu, odvodnenie etanolu až 
po skladovanie a expedíciu etanolu  (bez bilančných 
údajov) 

B-2 

4.2 Názov materiálovej 
bilancie 

Slovný opis Príloha č. 

P. č. 

4.2.1 Viď 4.1.1 Predmet utajovaných skutočností P2 / B-3-2a 

5. Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky 

P. č. Vypracovaná v zmysle zákona Príloha č. 

 
5.1 

Pre novú výrobu „Výroba etanolu 2G“ sa predpokladá, že bude  vypracovaný súbor predpisov 
nadväzujúce a vychádzajúce zo súčasných  predpisov a dokumentov Chemko  a.s. Slovakia,  

Smernica GR: Ochrana ovzdušia 

Smernica GR: Štatút bezpečnosti práce 

Smernica GR: Požiarny štatút 

Smernica GR: Nakladanie s odpadmi a obalmi 

a ktoré budú doplnené o predpisy, ako napríklad POH, technologický reglement, prevádzkové 
predpisy, pracovné inštrukcie, havarijné plány a ďalšie súvisiace predpisy a opatrenia. 

nová 
prevádzka  

bude  
vydané ku 
skúšobnej 
prevádzke 
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D.  ZOZNAM SUROVÍN, POMOCNÝCH MATERIÁLOV A ĎALŠÍCH LÁTOK  
A ENERGIÍ, KTORÉ SA V PREVÁDZKE POUŽÍVAJÚ ALEBO VYRÁBAJÚ 

1. Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú  

1.1 Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  
 
Suroviny 

P. č. Prevádzka Surovina, 
pomocný 
materiál, ďalšie  
látky 

Opis  a vlastností CAS Ročná 
spotreba (t) 

Množstvo využité ako 
výrobok za rok (%) 

1.1.1 Výroba 
etanolu 2G 
 
PC 01 
Príjem, 
skladovanie 
a  
predúprava 
biomasy 

 
Biomasa  

Rôzne typy biomasy 
(slama pšeničná, 
repková), kukuričné 
kôrovie či cielene 
pestované energetické 
rastliny pre energetické 
účely. 

 priem.  
309 600 

max.  
369 600 

 

 

Špecifikácia chemického zloženia 

 Obsah vody Max 20 hm. %  

 
Rozpustné sacharidy 
C5 a C6 (xylóza + xylo-oligomery, glukóza+gluko-oligomery) 

0,5 hm. % (sušina) 

 
Nerozpustné xylany   
(C5 – komplexné sacharidy) 

20,3 hm. % (sušina) 

 
Nerozpustné  glukany   
(C6 – cukry) 

36,6 hm. % (sušina) 

 Nerozpustné acetyly 1,8 hm. % (sušina) 

 Lignín 19,9 hm. % (sušina) 

 Zvyšky a popol 4,7 hm. % (sušina) 

 
Iné neštrukturálne zložky biomasy (okrem externej nečistoty, 
kamene, zemina, piesok) 

16,2 hm. % (sušina) 

Špecifikácia obdĺžnikových balíkov 

 Rozmery balíkov 2x1,2x0,8 m  (l x š x v) 

 Hmotnosť balíkov ≈ 350 kg 

 Sypná hmotnosť balíkov ≥180 kg/m
3
 

 Obsah vody Max. 20 hm. %  

Špecifikácia obdĺžnikových balíkov – max. veľkosť 

 Rozmery balíkov 1,2x1,3x2,6 m  (l x š x v) 

 Hmotnosť balíkov ≈ 600 kg 

 Sypná hmotnosť balíkov ≈ 150 kg/m
3
 

 Obsah vody Max. 20 hm. %  
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Pomocné látky a chemikálie 

P. č. Prevádzka Surovina, 
pomocný 
materiál, ďalšie  
látky 

Opis  a vlastností CAS Ročná 
spotreba 

(t) 

Množstvo využité 
ako výrobok za 

rok (%) 

1.1.2 

V
ý

ro
b

a
 e

ta
n

o
lu

 2
G

 

Močovina   
(v pevnom 
stave) 
CH4N2O 

Nie je toxická. Látka 
škodlivá vodám. Výbušnosť 
prachu vo zmesi so 
vzduchom. 
Merná hmotnosť  
1335 kg/m

3
. 

57-13-6 770 

 

1.1.3 Hydroxid sodný  
NaOH 
(50% vodný 
roztok) 

Kvapalina - žieravina, silné 
alkálie (pH 14), 
nebezpečenstvo poleptania 
očí a kože, mol.hm. 40 
g/mol, hustota 1525 kg/m

3
. 

1310-73-2 

2031 
(včítane 
spotreby 
1.1.11) 

 

1.1.4 Antifoam 
(odpeňovač) 
zmes látok 
kvapalina 

Zmes neionických 
povrchovo aktívnych látok. 
Hustota 940 kg/m

3
, pH = 3-

5 (10% roztok). Bod topenia 
cca 10 °C. 

26264-02-8 82,4 

 

1.1.5 Enzýmy  
 
Enzymový 
roztok 
enzýmový 
protein 
kvapalina 
koncentrácia 
10 - 15%

 

 

Kvapalné enzýmové 
prípravky sú bezprašné, ale 
nevhodné zaobchádzanie 
môže spôsobiť tvorbu 
prachu alebo aerosólu. 
Rozliaty prípravok je 
potreba ihneď odstrániť. 
Vdýchnutie enzýmového 
prachu alebo aerosólu 
v dôsledku zaobchádzania 
s enzýmom môže vyvolať 
senzibilizáciu a u citlivých 
jedincov môže spôsobiť 
alergickú reakciu. Dlho 
trvajúci kontakt s kožou 
môže spôsobiť menšie 
podráždenie. 

900-90-2 1760 

 

1.1.6 Kvasnice 
(suché) 
 

Odporúčané  skladovanie 
kvasiniek v chlade, pri 
teplote 10°C, v suchom 
prostredí, a ich použitie do 
jedného (1) týždňa od 
otvorení 

Nie je 25,3 

 

1.1.7 Kyselina sírová 
H2SO4 
kvapalina 
koncentrácia 
96%-ná 

Žieravina, silná kyselina, 
poleptanie očí, kože a 
sliznice, mol. hm. 98 g/mol, 
hustota 1800 kg/m

3
, silné 

oxidačné činidlo, kontakt s 
organickými látkami môže 
spôsobiť vznietenie,  
NPK-Pp = 1,  NPK-Pm = 2 
mg/m

3
 v prepočtu na SO3 

7664-93-9 10 m
3
 

 

1.1.8 Denaturačné 
činidlo ETBE 
C6H14O 

Vysoko horľavý. 
(I. tr. nebezp.) Merná 
hmotnosť 740 kg/m

3
. 

637-92-3 
 
 
 

1400 

 

1.1.9 Denaturačné 
činidlo – zmes 
B1 
zmes uhľovodíkov 

Pary pôsobia narkoticky, 
účinok na krvný a srdcový 
obeh a funkciu centrálneho 
nervového systému, možný 
návyk.  
Merná hmotnosť 710 kg/m

3
.  

86290-81-5 

 

1.1.10 Kvapalný dusík 
N2 
kvapalina, plyn 
max. 100 % 

Bezfarebná kvapalina, mol. 
hm. 28 g/mol, relatívna 
hustota par 0,97 (plyn). 
Rozpustnosť vo vode 20 
mg/l. Pri vysokých 
koncentráciách pôsobí 
dusivo. 

7727-37-9 200  

 

1.1.11 
 

B
io

p
ly

n
o

v
á

 s
ta

n
ic

a
: Hydroxid sodný  

NaOH 
(50% vodný 
roztok) 

Kvapalina - žieravina, silné 
alkálie (pH 14), 
nebezpečenstvo poleptania 
očí a kože, mol. hm. 40 
g/mol, hustota 1525 kg/m

3
. 

 

1310-73-2 100 

 

1.1.12 Kyselina soľná  
HCl 
(30% roztok) 

Bezfarebná až žltastá 
kvapalina, miešateľná s 
vodou, hustota cca 
1150 kg/m

3
. Žieravá látka 

(pH < 0,1), spôsobuje 
poleptanie, dráždi dýchacie 

7647-01-0 11,5 
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P. č. Prevádzka Surovina, 
pomocný 
materiál, ďalšie  
látky 

Opis  a vlastností CAS Ročná 
spotreba 

(t) 

Množstvo využité 
ako výrobok za 

rok (%) 

orgány. Predísť kontaktu s 
kovy, silnými oxidačnými 
činidlami, NaClO, amínami 
a zásadami. HCl: NPK-P 15 
mg/m

3
, PEL 8 

1.1.13 VITHANE
TM 

  
(mikronutrienty) 
zmes látok 
kvapalina  

Zelenomodrá kvapalina, 
miešateľná s vodou, 
hustota 1200 kg/m

3
. pH 1-2. 

Dráždivý pre kožu a oči. 
Stabilný, reaguje s kovy a 
zásadami. 

Zmes 
CAS viď BL 

2,6 m
3
 

 

1.1.14 Flokulanty 
100%, 
granulovaný 
(flokulačné 
činidlo) 

Kationický polyakrylamid 
pevný biely prášok, s 
typickým zápachom. 
Hustota 600-900 kg/m

3
, pH 

cca 7. Nebezpečenstvo 
výbuchu pri kontaktu s 
prachom vo vzduchu alebo 
pri elektrostatickom výboji. 

69418-26-4 5,28  

1.1.15. Chlorid sodný 
NaCl 

Bezfarebné kryštály alebo 
roztok. Stabilný, ale predísť 
kontaktu so silnými 
oxidačnými činidlami. 
Dráždi kožu, oči, dýchacie 
cesty. ORL-MAN LDLO 
1000 mg/kg 

7647-14-5 
Podľa 

 potreby 
 

1.1.16 

Ú
p

ra
v

a
  

v
o

d
y

 p
re

 c
h

la
d

ia
c
i 

o
k

ru
h

  

Fosforečnan 
sodný 
Na3PO4 
pevná látka, 
kvapalina 
 

Bezfarebné kryštály alebo 
roztok. Stabilný, ale predísť 
kontaktu so silnými 
oxidačnými činidlami. 
Korozívny. Dráždi kožu, oči, 
dýchacie cesty. LD5O 
orálne, krysa 7400 mg/kg 

7601-54-9 
Podľa 

 potreby 
 

1.1.17 Siričitan sodný 
Na2SO3 
pevná látka, 
kvapalina 
 

Biele kryštály alebo 
bezfarebný roztok. Pri 
požiari alebo pri kontakte 
so silnou kyselinou vznikajú 
korozívne, dráždivé a 
toxické plyny - oxidy síry. 
Dráždi pokožku a dýchacie 
cesty, dlhodobá expozícia 
môže spôsobiť astmu. 

7757-83-7 
Podľa 

 potreby 
 

1.1.18 Chlorid železitý 
FeCl3 
kvapalina 
40% hm. 

Hrdzavo hnedá, s vodou 
miešateľná kvapalina. 
Žieravé a dráždivé účinky 
na oči, kožu a sliznice. 
Nevoľnosť po požití. 
Tepelným rozkladom vzniká 
HCl. LD50 orálno, krysa 
1360 mg/kg. 

7705-08-0 
Podľa 

 potreby 
 

1.1.19 Chlornan sodný  
NaOCl 

Bezfarebná kvapalina s 
ostrým zápachom po 
chlóru. Pri kontaktu s 
kyselinami sa vyvíja chlór. 
Korozívny. Dráždi kožu, oči, 
sliznice, dýchací cesty. 
Nebezpečenstvo poleptania 
pri požití. 

7681-52-9 
Podľa 

 potreby 
 

1.1.20 NALCO 
kvapalina 
80 - 120 g/m

3
 

vody 

Kvapalina, pH 1,3. 
Ochranný prostriedok proti 
korózii a stabilizátor tvrdosti 
vody. Koncentrovaný je 
korozívny. 

15217-42-2 6,8  

1.1.21 Biocid I 
 

Číra, svetložltá tekutina 
1310-73-2 
7681-52-9 

1,08  

1.1.22 Biocid II 
 

Číra, svetložltá tekutina 
1310-73-2 
7681-52-9 

1,44  
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1.2 Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely  

P. č. 
 
 
 
1.2.1 

Zdroj vody Využitie 
v prevádzke 

Spotreba technologickej a úžitkovej vody 

Ø (l.s
-1

) Max   
(l.s

-1
) 

m 
3
.deň

-1
 m 

3
.rok

-1
 Merná 

spotreba na 
jednotku 
výrobku 
(jedn.) 

% 
využitia 

vo 
výrobku 

1.2.1.1 CHÚV 
procesná 
voda PW2 

56,11 78,33 4 848 1 620 000 29,4 m
3
/ t  

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

P. č. 

1.2.2.1 Zdrojom je chemicky upravená voda z prevádzky TP 2, s.r.o.. Čerstvá voda je procesná voda vyššej kvality 
(PW2), ktorá sa môže používať v rôznych prevádzkach prevádzku a môže sa používať aj v biologických 
sekciách prevádzku na výrobu etanolu (PS 24 Hydrolýza a PS 31 Propagácia kvasiniek) 

Parametre (kvalita) Jedn. Priemer Min Max 

Teplota °C Max.20 

Tlak kPag max. 200 

CHSK mg O2 /l 2,442 0,12 62 

Rozpustné látky ( RL) mg/l 163,181 110 577,5 

Fe
3+

 mg/l 0,062 0,002 42 

Amónne ióny ( NH4
+
) mg/l 0,194 0,012 21,8 

Dusičnany    ( NO3
-
 ) mg/l 25,867 0,03 30 

Chloridy mg/l 24,12 6,4 205 

Zjavná alkalita( p-hodnota ) mval/l 0,267 0,05 4,7 

Celková alkalita( m-hodnota) mval/l 0,715 0,15 10,7 

Celková tvrdosť    (Tc) mval/l 1,713 0,05 5 

HCO3
-
 mval/l 0,337 0 18,4 

Ca
2+

 mval/l 1,231 0,4 4,8 

Mg
2+

 mval/l 0,493 0 8 

vodivosť μS/cm 214,628 0 770 

pH  10,2 7,8 11,7 

1.2.3 Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie 

1.2.3.1 Táto voda sa vyrába v súčasnej CHÚV (chemická úprava vody). Ide o dekarbonizovanú vodu. Do areálu 
„Výroba etanolu 2G“ sa bude prečerpávať a dopravovať potrubím DN 200 uloženým na VNR do 
skladovacích nádrží 3-T-6202 a 3-T-6203, ktoré sú prepojené a môžu fungovať ako spojené nádoby (s 
obmedzením na výšky nádob). 
Odtiaľ sa čerpá čerpadlami 3-P-6202 a 3-P-6203 v zapojení 1 + 1 rez. Za čerpadlami sa prúd procesnej 
vody PW2 delí na dva prúdy. Jeden prúd vedie cez mechanické filtre bez ďalšej úpravy priamo do 
procesných zariadení, druhý sa najskôr sterilizuje na UV lampe a potom sa vedie do procesných zariadení. 
Vlastný rozvod k spotrebičom vedie po potrubných mostoch. 
Odpadové vody z procesu, ktoré nie je možné ďalej v procese využiť, sa čerpajú na bioplynovú stanicu 
na energetické využitie. 

 
 

P. č. 
 
 
 
1.2.1 

Zdroj vody Využitie 
v prevádzke 

Spotreba technologickej a úžitkovej vody 

Ø (l.s
-1

) Max   
(l.s

-1
) 

m 
3
.deň

-1
 m 

3
.rok

-1
 Merná 

spotreba na 
jednotku 
výrobku 
(jedn.) 

% 
využitia 

vo 
výrobku 

1.2.1.2 
ČKOV 

procesná 
voda PW1 

16,9 20,3 1464 488 000 8,9 m
3
 / t  

P.Č. Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody. 
Alternatívne sa môže použiť aj voda o kvalitatívnych parametroch PW2 vyrobenej na CHUV (chemickej 
úprave vody) 

1.2.2 

1.2.2.2 Zdrojom je existujúca ČKOV Chemko Strážske,  

Kvalita PW1  

Teplota °C max. 35 

Tlak kPa g 100 

CHSK ppm O2 <450 

BSK-5 ppm O2 <225 

NL (TSS) ppm <400 

Ncelk (TKN) ppm <36 

Cl
-
 mg/l <180 

NH4
+
 mg/l <23 

1.2.3 Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie 
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P. č. 
 
 
 
1.2.1 

Zdroj vody Využitie 
v prevádzke 

Spotreba technologickej a úžitkovej vody 

Ø (l.s
-1

) Max   
(l.s

-1
) 

m 
3
.deň

-1
 m 

3
.rok

-1
 Merná 

spotreba na 
jednotku 
výrobku 
(jedn.) 

% 
využitia 

vo 
výrobku 

1.2.3.2 PW1 -vyčistená voda z ČKOV bude privádzaná z rozdeľovača v objekte existujúcej ČKOV (č. 31059), 
potrubím D125 sa čerpaná do dvoch zásobných tankov procesnej vody PW1 (3-T-6201A,B) do objektu 

SO 11. Do procesu sa PW1 čerpá čerpadlami 3-P-6201 a 3-P-6202 v zapojení 1 + 1 rez. a po ohreve na 

destilácii sa využije v hydrolýze v PS 15 Mechanická predúprava biomasy. Odpadová voda z procesu, ktorú 
nie je možné ďalej v procese využiť, sa čerpá na  bioplynovú stanicu na energetické využitie.  

 

1.3 Voda používaná na pitné a sociálne účely  

P. č. Zdroj 
pitnej 
vody 

Využitie 
v prevádzke 

Spotreba pitnej vody 

1.3.1 
 (l.s

-1
) Max.  

(l.s
-1

) 
m

3
.deň 

-1
 m

3
.rok 

–1
 

 

1.3.1.1 
Chemko - 
AB 

pre sociálne 
účely 

0,3 0,75 7,53 2747 

1.3.2 Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody 

1.3.2.1 
Zdroj pitnej vody – existujúci rozvod PV v areáli Chemko Strážske a cez potrubné rozvody do areálu výroba 
etanolu 2G. Nároky na úpravu vody  nie sú žiadne 

1.3.2 Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody 

1.3.2.1 

Bod napojenia určený TP 2, s.r.o., ako správcom siete, v Administratívnej budove spoločnosti Chemko, a.s. 
Slovakia, v blízkosti novo budovanej prevádzky, kde bude osadené i meranie spotreby. Potrubie v mieste 
pripojenia je oceľové DN 50. Odkanalizovanie na splaškovú kanalizáciu a touto privádzané do akumulačnej 
nádrže splaškových vôd o objeme 50 m

3
 a následne autocisternami dopravované do ČKOV Chemko za 

účelom ich čistenia. 

 

2. Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú 

2.1 Výrobky alebo skupiny určených výrobkov  

P. č. Prevádzka Výrobok alebo  určený 
výrobok 

Opis výrobku alebo určeného 
výrobku 

CAS Výroba (t.rok
-1

) 

1 PC04 Bezvodý etanol 

nedenaturovaný 
etanol 

Etanol pre potreby pridávania 
do pohonných hmôt 

vyrábaných z fosílnych palív 
64-17-5 55 000 t.rok

-1
 

Vlastnosti, chemické zloženie a opis nakladania s výrobkom 

Vlastnosti:  Horľavý. Teplota topenia -114,6 °C, teplota varu 78,4 °C, teplota vzplanutia 21 °C, teplota 
vznietenia 365 °C. 

 Hustota 789 kg/m
3
 (20 °C). Molekulová hmotnosť 46,1 g/mol. 

Spôsob  skladovania:  zásobník  
Skladovacia kapacita:  3 x 3300 m

3
  

Expedícia: plnenie do železničných cisterien  

2 PC04 Pribudlina  
(fusel oil) 

Vedľajší produkt destilácie – 
výrobného procesu výroby  
etanolu 2G, ako jej 
neoddeliteľná súčasť, jej 
výroba nie je    primárnym 
cieľom výroby etanolu. 
Pribudlina sa použije, bez jej 
predchádzajúcej úpravy, ako 
materiálový prúd do BPS.   
V zmysle zákona 467/2002 o 
výrobe a uvádzaní liehu na trh 
§§ 2, bod 2, písm. p) pribudlina 
je zmes vyšších alkoholov s 
vyšším bodom varu ako 
etylalkohol, ktorá obsahuje 
najviac 15% etylalkoholu, ktorá 
vzniká pri alkoholovom kvasení 
dekarboxyláciou a 
deamináciou z aminokyselín 
prítomných v surovine; 
nemožno ju použiť na 
potravinárske účely 

8013-75–05 168 t.rok
-1
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P. č. Prevádzka Výrobok alebo  určený 
výrobok 

Opis výrobku alebo určeného 
výrobku 

CAS Výroba (t.rok
-1

) 

Vlastnosti, chemické zloženie a opis nakladania s výrobkom 

Špecifikácia:    etanol 4,7 % hm., ťažké alkoholy z rektifikácie 70 % hm., voda 25,1 % hm. 
Spôsob  skladovania:  zásobník  
Skladovacia kapacita:   2 x 80 m

3
  

Expedícia: čerpanie do bioplynovej stanice (BPS), 

3 PC 05 Lignínova frakcia Produkt vzniká pri procese 
výroby etanolu 2G, po 
dekantácii výpalkov,  ako palivo 
bude dopravovaný do jednotky 
energetického spracovania 
biomasy výroba tepla 
a elektrickej energie 

 319 840 t.rok
-1

 

Vlastnosti, chemické zloženie a opis nakladania s výrobkom 

Špecifikácia:  Lignín -     Z chemického hľadiska je lignín komplexný aromatický polymé,. Jednotlivé monoméry nie sú 
medzi sebou pospájané jedným typom väzby, ale rôznymi (C-O, C-C). Lignín nepredstavuje 
jednotnú chemickú látku. Jeho zloženie má pri rôznych rastlinách rôzny charakter .Obsah 
sušiny  cca 40 % hm., voda  max. 60 % hm., výhrevnosť  8,25 GJ / t 

 
 

Spracovanie: Spaľovanie na zariadeniach prevádzky „Biotepláreň“ v areáli Chemko. 

4 PC 09 Bioplyn  

(po odsírení) 
Produkt energetického využitia 
odpadových vôd, priemyselne 
využitie, výroba tepla 
a elektrickej energie 

 cca 12 mil. m
3
/rok 

Vlastnosti, chemické zloženie a opis nakladania s výrobkom 
Špecifikácia:    metán cca 50–75% obj., oxid uhličitý max. 24% obj., sirovodík do 100 ppm,

,  

výhrevnosť 19 – 26 MJ/m
3 

Spôsob  skladovania:  vyrovnávací plynojem pred spaľovaním 
Skladovacia kapacita:   500 m

3
  

Expedícia (koncové využitie):  
bioplyn je potrubím vedený do miesta spotreby – na spaľovanie v jestvujúcich zariadeniach prevádzky TP2 s.r.o., 
prípadný prebytočný bioplyn je možné spáliť v havarijnej prevádzke na uzavretých spaľovacích komorách  

 

2.2 Medziprodukty  

P. č. Prevádzka Názov  medziproduktu Opis medziproduktu CAS 
Výroba 
za rok  
(t/rok) 

Množstvo využité 
ako výrobok  (%) 

 Nie je  Nie je Nie je  Nie je Nie je Nie je 

3. Energie v prevádzke používané alebo vyrábané 

3.1 Vstupy  energie a palív 

3.1.1 Vstupy energie a palív Ročná spotreba/ 
množstvo m

3
resp., 

MWh 

Výhrevnosť 
(GJ.jedn.

-1
) 

Prepočet na GJp 

3.1.2 Zemný plyn     

3.1.3 Hnedé uhlie    

3.1.4 Čierne uhlie    

3.1.5 Koks    

3.1.6 Iné pevné palivá (mekk)    

3.1.7 VOŤ    

3.1.8 VOĽ    

3.1.9 Nafta na kúrenie    

3.1.10 Iné plyny (odplyn)    

3.1.11 Nafta pre dopravu    

3.1.12. Druhotná energia    

3.1.13 Obnoviteľné zdroje    

3.1.14 Nákup el. energie 88 500  318 600 

3.1.15 Nákup tepla 288 469  1 038 490 

3.1.16 Iné palivá     

3.1.17 Celkový vstup energie a palív v GJ    1 357 090 

 

3.2 Vlastná výroba energií z palív 
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3.2.1 Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel – 

3.2.2 Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep – 

3.2.3 Výroba elektriny  v MWh a v GJ – 

3.2.4 Výroba tepla     v GJ – 

3.2.5 Výroba chladu  v GJ  – 

3.2.6 Predaj vyrobeného tepla  v GJ – 

3.2.7 Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ – 

3.3 Využitie energií  
3.3.1 Celkový nákup a výroba energie v GJ 1 357 090 GJ.rok

-1
 

3.3.2 Celkový predaj energie v GJ x 

3.3.3 Celková spotreba energie v GJ 1 357 090 GJ.rok
-1

 

3.3.4 Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ 50 770 GJ.rok
-1

 

3.3.5 Celková spotreba energie na výrobu chladu  x 

3.3.6 Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu x 

3.3.7 Celková spotreba energie na technologické a súvisiace procesy v GJ 1 296 320 GJ.rok
-1

 

 
 

3.4 Merná spotreba  energie  
 
P. č. 

 
Výrobok 

 
Jedn. 

Merná spotreba energie na jednotku výrobku
 

Elektrická energia 
Teplo GJ.jedn

-1
 GJ. jedn

-1 
 spolu 

MWh. jedn
-1

 GJ. jedn
-1

 

 

1 Etanol t 1,609 5,792 18,881 24,631 

 

       

 

E OPIS MIEST PREVÁDZKY, V KTORÝCH VZNIKAJÚ EMISIE A ÚDAJE 
O PREDPOKLADANÝCH MNOŽSTVÁCH A DRUHOCH EMISIÍ DO 
JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SPOLU S OPISOM 
VÝZNAMNÝCH ÚČINKOV EMISIÍ A ĎALŠÍCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE A NA ZDRAVIE ĽUDÍ 

1. Znečisťovanie ovzdušia 

1.1 Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií 

P. č 
 
 

1.1.1 

Zdroj emisií, spôsob 
zachytávania emisií 

Emitovaná látka, 
a jej vlastnosti

 

Údaje o emisiách
 

mg.m
-3

 kg.h
-1

 OU.m
-3

 t.rok
-1

 

Merná 
produkcia na 

jednotku
 

výrobku 
(kg/GJ) 

1 

Skladovanie biomasy a mechanická predúprava 

Výduch K1A-1 technológia TZL 10 0,58 – 4,64  

Výduch K1A-2 -vetranie TZL 31) 0,10 – 0,84  

Výduch K1B -vykládka a 
manipulácia s biomasou 

TZL 22) 0,18 – 0,50  

2 

Fermentácia  

Výduch  K2 
Pračka CO2   3-C-3201 

CO2 
3+4) 1172 6497  –  

Etanol 50 0,255  2,04  

3 

Destilácia, rektifikácia a odvodnenie etanolu 

výduch  K3 
Pračka etanolu 3-C-4301 

CO2 
3+4) 213 175  ---  

Etanol 120 0,072  0,576  

4 

Sklad produktov 

Výduch K4A 
Kond. jednotka 3-T-7001 

Etanol 150 0,015  0,131  

Výduch K4B 
Kond. jednotka  3-T-7002 

Etanol 150 0,015  0,131  

Výduch K4C 
Kond. jednotka 3-T-7003 

Etanol 150 0,015  0,131  
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Výduch K4D -kond.  jednotka VOC 150 0,009  0,79  

Výduch K4E -kond.  jednotka VOC 150 0,009  0,79  

5 

Separácia lignínu 

Biofilter pachové ZL – –  –  

Technológia fugitívne emisie – –  –  

6 

Bioplynová stanica 

Poľný horák 

TZL 
Pre tento zdroj znečistenia ovzdušia platia záväzné podmienky 
podľa Vyhlášky MP, MŽP a MRR SR č. 410/2012, Prílohy 7., bod 
F.8. “Poľné horáky“. Bude použitý tzv. asistovaný horák, ktorý 
umožní ovplyvnenie množstva privádzaného vzduchu a teplotu 
spaľovania (pre bioplyn má dosahovať minimálne 1000°C. 

SO2 

NOx – NO2 

CO 

TOC 

Amoniak 

Biofilter pachové ZL – –  –  

Technológia BS fugitívne emisie – –  –  
Poznámka:

   

1)   predpokladaná koncentrácia prachu (ako obilného)  v pracovnom prostredí SO 11 
2
)   predpokladaná koncentrácia prachu (ako obilného) pri manipulácii s biomasou 

 3
)   Oxid uhličitý bude vypúšťaný do atmosféry, avšak nemá v nadväznosti na Kjótsky protokol charakter plynného odpadu, lebo 

nebude prekročené množstvo, ktoré biomasa spotrebovala pre svoj rast a ktoré bude z ovzdušia využité pre jej ďalšiu cyklickú 
produkciu. 

4
)   Hlavná zložka emisií, ktorá odchádza z pračky vo fermentácii (zdroj K2), pračky v destilácii (zdroj K3) je oxid uhličitý. Do atmosféry 

odchádza CO2 s ostatnými inertmi ( N2).  

 

 

1.2 Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií 
 

P. č. 
Identifi- 
kácia  

miesta 
vypúšťa- 
nia podľa 
blokovej 
schémy 

Názov  
a typ  

vypúšťa-
nia  

emisií 

Napojené  

zdroje 

emisií 

Priemer 
bodového 

alebo 
plocha 

plošného 
miesta 

vypúšťania 

Zemepisná šírka a dĺžka /  
súradnicová sieť X-Y 

JTSK 

Výška 
vypúšťani

a  
 

(m) 

Objemový 
prietok 

 
 

(mn,s,
3
.s

-1
) 

Teplota 
emisií 

 
 

(
o
C) 

X Y 

1 K1A-1 TZL 

Mechanická 
predúprava 
VZT- odsávanie 
technológie  

700x700 221053.15 1224493.36 12,5 16,11 20 

2 K1A-2 TZL 
Mechanická 
predúprava 
VZT - vetranie  

700x700 221061.46 1224499.99 12,5 9,72 20 

3 K1B TZL 

S
kl

ad
 b

io
m

as
y Vetranie 1 1,5 x 1,5 220992.20 1224538.58 16 4,17 20 

Vetranie 2 1,5 x 1,5 221053.37 1224464.40 16 4,17 20 

Vetranie 3 1,5 x 1,5 221093.30 1224411.78 16 4,17 20 

Vetranie 4 1,5 x 1,5 221036.08 1224366.89 16 4,17 20 

Vetranie 5 1,5 x 1,5 220995.50 1224419.27 16 4,17 20 

Vetranie 6 1,5 x 1,5 220934.96 1224493.46 16 4,17 20 

4 K2 
CO2  

Etanol 

Fermentácia 
Pračka 
3-C-3201  

DN 600 221205.18 1224573.29 18,5 1,416 40 

5 K3 
CO2  

Etanol 

Destilácia 
Pračka 
3-C-4301  

DN 300 221262.40 1224605.55 19,5 0,167 20 

6 K4A Etanol 
Sklad zásobník 
3-T-7001 

DN 80 221295.21 1224604.61 12 0,028 15 

7 K4B Etanol 
Sklad zásobník 
3-T-7002 

DN 80 221317.82 1224586.30 12 0,028 15 

8 K4C Etanol 
Sklad zásobník 
3-T-7003 

DN 80 221340.43 1224567.99 12 0,028 15 

9 K4D VOC 
Zásobníky 
denatur. činidla 

DN 65 221291.84 1224555.22 4 0,017 15 

10 K4E 
VOC 

Zásobníky 
denatur. činidla 

DN 65 221291.84 1224555.22 4 0,017 15 

 
 

2. Znečisťovanie povrchových vôd  

2.1 Recipienty odpadových vôd 
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2.1.1 Názov vodného toku 
Ondava –cez ČKOV Chemko, prevádzkovateľ Ekologické služby 
Laborec –cez havarijnú akumulačnú nádrž ČKOV Chemko, 
prevádzkovateľ Ekologické služby 

2.1.2 Číslo hydrologického povodia č. 4 -30-08-107,č. 4 –30-09-013 

2.1.3  Riečny kilometer   
43,2 km - Ondava 
53,9 km - Laborec 

2.1.4 
Ukazovatele stavu vody v toku a jeho 
znečistenia  

                   CHSKCr           N - celkový                   N-NH4
+
 

Ondava       220 mg/l      100mg/l    l      30 mg/l 
Laborec         75 mg/l         41 mg/l      l      8 mg/l 

 Ukazovatele znečistenia vody pre jednotlivé recipienty sú platné pre skupinu Chemko  v merných profiloch pre 
jednotlivé vyúste  ČKOV. Odpadové vody z výroby etanolu 2G nie sú zaústené do žiadneho recipientu podzemných 
a povrchových vôd. 
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2.2 Produkované odpadové vody  

2.2.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd  

2.2.1.1 

Zdroj odpadovej vody 
Charakteristika 
odpadovej vody 

Produkované množstvo  odpadovej vody 

P. č.  (l.s
-1

) 
max.    
(l.s

-1
) 

m
3
.deň

.-1
 m

3
.rok

-1
 

Merná produkcia na  
jednotku výrobku  

(jedn) 

2.2.1.1.1. Výroba etanolu 2G 

Odpadová voda 
z výroby etanolu 2G 
po energetickom 
využitiu na 
bioplynovej stanici 

51,9 62,23 5 378 1 963 116  

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

 

Všetky odpadové vody z výroby etanolu 2G sa zhromažďujú v dvoch nádržiach (3-T-9001 a 3-T-9002) a to podľa miery 

znečistenia (na základe chemickej spotreby kyslíka - CHSK) a teploty ako vody s vysokým zaťažením CHSK a s nízkym 
zaťažením CHSK. Rozhodujúce sú vody: 

 voda z máčania biomasy 

 lutrové vody 

 pribudlina 

 voda z CIP (sanitácie) 

 tekutá frakcia zo separácie  výpalkov - z výroby lignínu (fugát) 

 kondenzáty  

 odluh z chladiaceho okruhu prevádzku 
Následne sú spracované na bioplynovej stanici, ktorá rieši ich energetické využitie. Opis technológie bioplynovej stanice 
viď bod 3.1.9 (PC 09). Na bioplynovej stanici prečistené OV sú čerpané potrubím na ČKOV Chemko na ďalšie čistenie. 
Rovnako vody zo záchytných  nádrží objektov SO30, SO20 a SO21 a znečistené dažďové vody z odtoku týchto nádrží 
budú vedené do retenčnej nádrže 3-T-9003. 

 

2.2.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd 

P. č. 

Zdroj/ 
producent 
odpadovej 

vody 

Identifikácia 
miesta 

vypúšťania 
podľa blokovej 

schémy 

Ukazovateľ 
znečistenia 

a jeho 
vlastnosti 

Pred čistením Po čistení 

Koncen 
trácia     
(jedn.) 

 
mg.l

-1
 

Ročná 
emisia  

 
 

(t) 

Koncen-
trácia    
(jedn.) 

 
mg.l

-1 

Ročná 
emisia 

 
 

(t) 

Merná 
produkcia na 

jednotku 
výrobku   
(jedn) 

Merná 
emisia na 
jednotku 

charakteristi
ckého 

parametra 

1 
Výroba 
etanolu 2G 

  Vstup na BPS Výstup na ČKOV 

Nádrž 
riediacich vôd 
3-T-9008 – 
čerpadlami 
3-P-9012,13 
bude 
predčistená 
OV čerpaná 
na ČKOV 
Chemko 
Strážske. 

CHSK 26 242 – 3 937 7729   

BSK5 12050 – 1 205 2 366   

NL 1437 – 400 0 785   

Nc 843 – 843 1 654   

N-NH4   – 650 1 276   

Pc 57 – 57 112   

P-PO4
3-

  – 10 19,6   

SO4
2-

 189 – 100 - 200 196   

Teplota 78
o
C  Max.30

o
C    

pH 6 - 9  7 - 9    

 

2.3 Odpadové vody preberané od iných pôvodcov 

2.3.1 Zoznam preberaných odpadových vôd 

2.3.1.1 Zdroj/producent 
odpadových vôd 

Charakteristika 
odpadových vôd 

Prevzaté množstvo 

P. č. Q (l.s
-1

) Qmax  (l.s
-1

) m
3
.deň

.-1
 m

3
.rok

-1
 

 Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je 

2.3.1.2 Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia 

 Nie je 
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2.3.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd 

P. č. 
Zdroj/ producent 
odpadových vôd 

Identifikácia 
miesta 

vypúšťania 
podľa 

blokovej 
schémy 

Ukazovateľ 
znečistenia 

a jeho 
vlastnosti 

Pred čistením Po čistení 

Koncen 
trácia    
(jedn.) 

Ročná 
emisia  

(t) 

Koncen 
trácia     
(jedn.) 

Ročná 
emisia 

(t) 

Merná 
produkcia 

na jednotku 
výrobku  
(jedn) 

 Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je    

 

2.4 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd   
 
 

P. č. 

Identifikácia 
miesta 

vypúšťania 
podľa 

blokovej 
schémy 

Zemepisná 
šírka a dĺžka 
/ 
súradnicová 
sieť X-Y 

Zdroj / 
producent 
odpadovej 

vody 

Recipient Odpadové vody 

Názov Ukazovateľ  
znečistenia 

Objemový 
prietok   
(l.s

-1
) 

Q355 

Produko 
vané 

množstvo  
(l.s

-1
, maxl.s

-

1
 m

3
.deň

-1
, 

m
3
.rok

-1
 ) 

Ukazovatele 
znečistenia 

(mg.l
-1

, 
max mg.l

-1
, 

kg.rok
-1 

t.rok
-1

) 

 Nie je Nie je Nie je Nie je  Nie je Nie je Nie je Nie je 

 

2.5 Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém 

P. č. 
Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané 
ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania 

1. 
Priemyselné odpadové vody sú po energetickom využití odvedené na ČKOV Chemko k ďalšiemu prečisteniu . 
Časť vyčistených vôd sa vracia do výroby etanolu ako procesná voda PW1.  
 

2 

Vody z povrchového odtoku zo striech a komunikácii z areálu výroby etanolu 2G - odpadové vody z povrchového 
odtoku budú odvádzané do novej vnútro areálovej dažďovej kanalizácie , ktorá bude zaústená do existujúcej 
vnútro areálovej kanalizácie prevádzku (bývalé Chemko Strážske).  
Odpadové vody z povrchového odtoku s možnosťou znečistenia (spevnená plocha slúžiaca ako odstavná plocha 
pre kamióny) budú privádzané do odlučovača ropných látok, kde budú prečisťované a následne odvádzané do 
dažďovej vnútro areálovej  kanalizácie.  
Za účelom prečistenia odpadových vôd z povrchového odtoku parkoviska sa osadí odlučovač ropných látok 

s prietokom 100 l/s, typ: ACO COALISATOR – CRB – NS 100 (723.714SS), zaradenie ORL podľa normy STN 
EN 858: trieda I, kvalita vyčistenej vody je do 0,1 mg/l NEL. 
Typ filtračnej vložky – koalescenčná, maximálny objem odlúčených ropných látok: 2100 l 
 

 

2.6 Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie 

2.6.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej 
kanalizácie 

2.6.1.1 

Zdroj odpadovej vody 
Charakteristika 
odpadovej vody 

Produkované množstvo  odpadovej vody 

P. č.  (l.s
-1

) 
max.    
(l.s

-1
) 

M
3
.deň

.-1
 m

3
.rok

-1
 

Merná produkcia 
na jednotku 

výrobku 

 Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je 

2.6.1.2 
Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu  
čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

 

Nie je 

 

2.6.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok 
vypúšťaných do verejnej kanalizácie 

P. č. 

Zdroj / 
producent 

odpadovej vody 

Identifikácia 
miesta 

vypúšťania 
podľa blokovej 

schémy 

Ukazovateľ 
znečistenia 

a jeho 
vlastnosti 

Pred čistením Po čistení 

 
Koncentrácia    

(jedn.) 

Ročná 
emisia  

(t) 

Koncentráci
a    (jedn.) 

Ročná 
emisia 
(t) 

Merná 
emisia 

na 
jednotku 
výrobku 

Merná 
emisia na 
jednotku 

charakteris
tického 

parametra 

 Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je 
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2.6.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do 
verejnej kanalizácie 

 
 

P. č. 

Identifikácia 
miesta 

vypúšťania 
podľa blokovej 

schémy 

Zemepisná 
šírka a dĺžka / 
súradnicová 

sieť X-Y 

Zdroj / 
producent 
odpadovej 

vody 

Prevádzkovateľ (vlastník) 
verejnej kanalizácie 

Odpadové vody 

Produkované 
množstvo  

 (l.s
-1
, max l.s

-1
, 

m
3
.deň

-1
, 

m
3
.rok

-1
 ) 

Ukazovatele 
znečistenia  

(mg.l
-1
, 

max mg.l
-1
, 

kg.rok
-1 

t.rok
-1
) 

 Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je 

 

3. Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd  

3.1 Znečisťovanie  podzemných vôd  

3.1.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd 
3.1.1.1 

Zdroj odpadovej vody 
do podzemných vôd 

Charakteristika odpadovej 
vody do podzemných vôd 

Produkované množstvo  odpadovej vody do podzemných vôd 

P. č. 
Qpriem 

(l.s
-1
) 

Qmax.    
(l.s

-1
) 

m
3
.deň

.-1
 m

3
.rok

-1
 

Merná 
produkcia 
na jednotku 
výrobku (jedn) 

 Nie je Nie je Nie je Nie je  Nie je Nie je Nie je 

3.1.1.2 Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania 

 Nie 

 

3.1.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd 

P. č. 
Zdroj odpadovej 

vody 

Identifikácia 
miesta 

vypúšťania 
podľa 

blokovej 
schémy 

Ukazovateľ 
znečistenia a jeho 

vlastnosti 

Pred čistením Po čistení 

Koncentrácia    
(jedn.) 

Ročná 
emisia  
(t) 

Koncentrácia    
(jedn.) 

Ročn
á 
emisi
a (t) 

Merná 
produkcia 

na jednotku 
výrobku 
(jedn) 

 Nie je Nie je Nie je Nie je  Nie je  Nie je Nie je  Nie je 

 

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

3.1.3.1. 
 

Identifikácia 
miesta 

vypúšťania 
podľa blokovej 

schémy 

Zemepisná 
šírka a dĺžka / 
súradnicová 

sieť X-Y 

Zdroj / 
producent 
odpadovej 

vody 

Kvalita podzemných 
vôd 

v mieste vypúšťania 

Odpadové vody 

Produkované 
množstvo 

(l.s
-1 

max l.s
-1

 
m

3
.deň

-1 

m
3
.rok

-1
 ) 

Ukazovatele 
znečistenia 

(mg.l
-1

 
max mg.l

-1
, 

kg.deň
-1

 
t.rok

-1
) 

P. č. 

 Nie je Nie je Nie je Nie je  Nie je Nie je 

3.1.3.2. Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob 
súčasného  a predpokladaného využívania podzemnej vody P. č. 

 Nie je 

 
3.1.4 Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém 

P. č. 
Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané 
ekosystémy,  doba trvania nakladania 

 Nie je 

 

3.2 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach 

3.2.1 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy 
P. č. Druh materiálu aplikovaného do pôdy Aplikované množstvo 

t.rok
-1

 Merná produkcia (t. ha
-1

.
 
rok

-1
 ) 

 Nie je Nie je  Nie je 
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3.2.2 Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy 

P. č. Aplikovaný materiál do pôdy 
Ukazovateľ znečistenia a jeho 

vlastnosti 
Koncentrácia 

(jedn.) 
Ročná emisia 

(t) 

Merná 
produkcia    

(t. ha
-1

.
 
rok

-1
) 

 Nie je  Nie je  Nie je Nie je Nie je 

 

3.2.3 Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém 

P. 
č. 

Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania 

 Nie je 

 

3.2.4 Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky 
P. č. Označenie 

monitorovacieho 
objektu 

Situovanie 
monitorovacieho 

objektu 

Označenie 
sledovaného 

parametra 

Hodnota 
sledovaného 

parametra 

Jednotka Použitá metóda 

 Nie je Nie je  Nie je  Nie je  Nie je  Nie je 

4. Nakladanie s odpadmi 

4.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov 

P. 
č. 

Označenie odpadu 
Miesto 
vzniku 
odpadu 

Spôsob 
nakladani

a 
s odpado

m 

Fyzikálne 
a chemické 
vlastnosti 
odpadu za 

rok 
 

kategória 

Vyproduk
ované 

množstvo 
odpadu za 

rok 
(t)  

Zhodno- 
tené 

množstvo 
odpadu 
za rok  

(t)  

Miesto 
zneškodňo
vania/zhod
nocovania 

odpadu 

Odkaz 
na blok 
schému 
v prílohe 

č. 

1 02 01 04  
odpadové plasty (okrem 
obalov)  

technológia 
Z/R O 0,5  0,5 

Oprávnená 
organizácia 

  

2 02 03 04 
materiály nevhodné na 
spotrebu a spracovanie  

technológia 
Z/R1, 
D1,D9 

O 1700   
Oprávnená 
organizácia   

3 13 01 10  
 nechlórované minerálne 
hydraulické oleje  

technológia 
Z,R1, R9 N 0,6 0,6  

Oprávnená 
organizácia   

4 13 01 13  
iné hydraulické oleje 

technológia 
Z,R1, R9 N 0,01 0,01  

Oprávnená 
organizácia 

  

5 13 02 05 
kaly z odlučovača oleja 
a vody  

areál a 
výroba Z,R1, D9 N 0,01   

Oprávnená 
organizácia   

6 13 02 06 
syntetické motorové, 
prevodové a mazacie 
oleje  

technológia 

Z,R1, R9 N 0,4   

Oprávnená 
organizácia 

  

7 13 02 08   
Iné motorové, prevodové  
mazacie oleje  

technológia 
Z,R1, R9 N 0,9   

Oprávnená 
organizácia   

8 13 05 07  
voda obsahujúca olej z 
odlučovača oleja z vody 

areál a 
výroba Z,R3, D8 N 0,01   

Oprávnená 
organizácia   

9 13 05 08 
zmesi odpadov z 
odlučovačov oleja z 
vody  

areál a 
výroba 

Z,R3, D8 N 0,3   

Oprávnená 
organizácia 

  

10 13 08 02 
Iné emulzie  

údržba a 
výroba 

Z,D9 N 0,01   
Oprávnená 
organizácia 

  

12 15 01 02  
obaly z PP, PE, PET 

sklady a 
výroba 

Z,R3 O 5  5   
Oprávnená 
organizácia 

  

13 15 01 03  
 obaly z dreva 

sklady a 
výroba 

Z,R1, DO O 0,7  0,7  
Oprávnená 
organizácia 

  

11 15 01 10 
obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok 
alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami 

sklady a 
výroba 

Z, D1,D8, 
D9 

N 0,6 0,6  

Oprávnená 
organizácia 
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P. 
č. 

Označenie odpadu 
Miesto 
vzniku 
odpadu 

Spôsob 
nakladani

a 
s odpado

m 

Fyzikálne 
a chemické 
vlastnosti 
odpadu za 

rok 
 

kategória 

Vyproduk
ované 

množstvo 
odpadu za 

rok 
(t)  

Zhodno- 
tené 

množstvo 
odpadu 
za rok  

(t)  

Miesto 
zneškodňo
vania/zhod
nocovania 

odpadu 

Odkaz 
na blok 
schému 
v prílohe 

č. 

14 15 02 02 
absorbenty, filtračné 
materiály, handry na 
čistenie a ochranné 
odevy 

údržba a 
výroba 

Z, R1, R5 N 0,2   

Oprávnená 
organizácia 

  

15 15 02 03 
absorbenty, filtračné 
materiály, handry na 
čistenie a ochranné 
odevy iné ako uvedené v 
15 02 02 

údržba a 
výroba 

Z, R1, D1, O 0,3   

Oprávnená 
organizácia 

  

17 16 01 07 
olejové filtre  

údržba a 
výroba 

Z,R1, R5 N 0,05   
Oprávnená 
organizácia 

  

18 16 06 01  
Olovené batérie   

údržba a 
výroba 

Z, R12, 
R4 

N 0,2 0,2 
Oprávnená 
organizácia 

  

19 16 06 02   
NiCd batérie 

údržba a 
výroba 

Z, R4,R12 N 0,01 0,01 
Oprávnená 
organizácia 

  

20 16 06 05 
Iné batérie a 
akumulátory  

údržba a 
výroba Z, R4,R12 N 0,01 0,01 

Oprávnená 
organizácia   

21 17 04 05 
železo a oceľ 

údržba a 
výroba 

Z, R4 O 1,8 1,8 
Oprávnená 
organizácia 

  

22 17 04 09 
kovový odpad 
kontaminovaný 
nebezpečnými látkami N 

areál 
údržba 

Z, R4, D1 N 1   

Oprávnená 
organizácia 

  

23 17 05 03 
zemina a kamenivo 
obsahujúce nebezpečné 
látky   

areál 
údržba 

Z, D1,D2 N 5   

Oprávnená 
organizácia 

  

24 19 08 12 
kaly z biologickej úpravy 
priemyselných 
odpadových vôd iné ako 
uvedené v 19 08 11 

bioplynová 
stanica 

Z, R3, D8 O 1250   

Oprávnená 
organizácia 

  

25 19 08 14 
kaly z inej úpravy 
priemyselných 
odpadných vôd, iné ako 
uvedené v 19 08 13  

bioplynová 
stanica 

Z,R3, D8 O 100   

Oprávnená 
organizácia 

  

26 20 01 01 
papier a lepenka  

kancelárske 
a administr. 

priestory 
Z,R3 O 0,1 0,1  

Oprávnená 
organizácia   

27 20 01 02 
sklo 

administratí
va a výroba 

Z, R3 O 0,1 0,1 
Oprávnená 
organizácia 

  

28 16 10 03 vodné 
koncentráty obsahujúce 
nebezpečné látky 

sklady a 
technológia Z, R6 N 0,1   

Oprávnená 
organizácia   

29 16 10 03 vodné 
koncentráty obsahujúce 
nebezpečné látky 

technológia 
Z,R6 N 2   

Oprávnená 
organizácia   

30 20 01 21 
žiarivky a iný odpad 
obsahujúci ortuť 

technológia 
Z,R12 N 0,1 0,1 

Oprávnená 
organizácia   

31 13 02 08 
iné motorové, prevodové 
a mazacie oleje  

technológia 
Z,R12 N 1 1 

Oprávnená 
organizácia   

32 16 06 04 – alkalické 
batérie iné ako uvedené 
16 06 03 

technológia 
Z,R12 O 0,3 0,3 

Oprávnená 
organizácia   
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P. 
č. 

Označenie odpadu 
Miesto 
vzniku 
odpadu 

Spôsob 
nakladani

a 
s odpado

m 

Fyzikálne 
a chemické 
vlastnosti 
odpadu za 

rok 
 

kategória 

Vyproduk
ované 

množstvo 
odpadu za 

rok 
(t)  

Zhodno- 
tené 

množstvo 
odpadu 
za rok  

(t)  

Miesto 
zneškodňo
vania/zhod
nocovania 

odpadu 

Odkaz 
na blok 
schému 
v prílohe 

č. 

33 16 06 05 iné batérie 
a akumulátory  

technológia 
Z, R12 O 0,25 0,25 

Oprávnená 
organizácia 

  

34 16 02 13 vyradené 
zariadenia obsahujúce 
nebezpečné časti iné 
ako uvedené v 16 02 09 
až 16 0212  

technológia 

Z, R12 N 0,3 0,3 

Oprávnená 
organizácia 

  

35 16 02 14 
vyradené zaradenia iné 
ako uvedené v 16 02 09 
až 16 02 13 

technológia 

Z, R12 O 0,25 0,25 

Oprávnená 
organizácia 

  

36 20 01 39 
plasty  

administrati
va 

Z, R3 O 0,3 0,3 
Oprávnená 
organizácia 

  

37 20 03 01 
zmesový komunálny 
odpad  

kancelárske 
a administr. 

priestory 
Z, D1 O 20   

Oprávnená 
organizácia   

38 20 03 03 
odpad z čistenia ulíc 

areál  
Z, D1 O 12   

Oprávnená 
organizácia 

  

39 20 03 04 
kal zo žumpy  

areál  
Z, D1, D8 O 5   

Oprávnená 
organizácia 

  

40 20 03 06 
odpad z čistenia 
kanalizácie 

areál  
Z, D1, D8 O 9   

Oprávnená 
organizácia   

41 20 03 07 
objemný odpad  

sklady a 
výroba  

Z, D1,R O 13   
Oprávnená 
organizácia 

  

         

Z – zhromažďovanie odpadov – dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nim.  
R- zhodnocovanie odpadov podľa prílohy č. 1 zákona 79/2015 Zz o odpadoch 
D- zneškodňovanie odpadov podľa prílohy 2 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch 
DO – odovzdanie na využitie do domácnosti 

4.2 Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov 
 
 

P. č. 

 
 

Označenie 
odpadu 

 
Spôsob 

nakladania 
s odpadom 

Fyzikálne 
a chemické 
vlastnosti 
odpadu 

Prebrané 
množstvo 
odpadu 

za rok (t) 

Zhodno- 
tené 

množstvo 
odpadu 

za rok (t) 

Zneškod-
nené 

množstvo 
odpadu 

za rok (t) 

Miesto 
zneškodňo-

vania 
/zhodnocova
nia odpadu 

Odkaz 
na blok. 
schému 

v prílohe č. 

 Nie je  Nie je  Nie je  Nie je  Nie je Nie je Nie je Nie je 
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5. Zdroje hluku 

5.1 
Zdroj hluku 

Opis zdroja hluku
 

 
Hladina akustického 

výkonu LWA v dB P. č. 

5.1.1. Výroba etanolu 2G  

Zdroje hluku budú predstavovať predovšetkým 
stacionárne zariadenia vzduchotechniky, 
ventilátory, čerpadlá, prepravníky a ďalšie 
zariadenia umiestnená na objektoch alebo 
samostatne v areáli prevádzku. Všetky 
zariadenia, pokiaľ nie je uvedené, budú pôsobiť 
trvalo v dennej a nočnej dobe. Zdroje hluku 
budú predstavovať okrem nákladných 
automobilov aj železničná doprava pre dovoz 
surovín a materiálov a odvoz produktov. 
Automobilová nákladná doprava bude 
prevádzkovaná iba v dennej dobe. 

*) 

*) Záverom hlukovej štúdie HS 2015_01 je konštatované, že stavba  „Biorafinéria na spracovanie biomasy s 
kombinovanou vysokoúčinnou výrobou elektriny, tepla, etanolu, etylénu a etylénoxidu“, (ktorého  je Výroba 
etanolu 2G súčasťou) po jej sprevádzkovaní ovplyvní od emisii hluku,  ktoré súvisia iba s navrhovanou 
činnosťou (hluk z iných technologických zdrojov) posudzovaných objektov v hodnotenej oblasti záujmového 
územia nasledovne:  
-  pre denný čas prípustná hodnota určujúcich veličín hluku   nie je prekročená,  
-  pre večerný čas prípustná hodnota určujúcich veličín hluku  nie je prekročená,  
-  pre nočný čas prípustná hodnota určujúcich veličín hluku   nie je prekročená 
Ďalej je záverom konštatované,  že navrhovaná činnosť nezhorší hlukové pomery v posudzovanej obytnej zóne 
a nespôsobí zhoršenie životných podmienok obyvateľstva z hľadiska hluku v porovnaní s jestvujúcim stavom.  

5.2 Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq  v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou 

P. č. 
Miesto merania 
 

Denný čas Nočný čas 

Najvyššia 
prípustná 

Nameraná 
(hodnotiaca) 

Najvyššia 
prípustná 

Nameraná 
(hodnotiaca) 

5.1.2 

D-4-1 BIORAFINERIA - hluková 
štúdia_FEB_2015 

D-4-2 BIORAFINERIA - hluková 
štúdia_DOPLNOK_01_SEPT_2015 

D-4-3 BIORAFINERIA - dopravná štúdia - 
hluk, emisie 

x x x x 

 

6. Vibrácie 

6.1 
Zdroj vibrácií Opis zdroja vibrácií 

Hodnoty váženého  
zrýchlenia vibrácií 

aweq,T(ms
-2

) 
P. č. 

 Nie je Nie je Nie je 

6.2 
Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií  v dotknutom území spôsobené prevádzkou  aweq,T (ms

-2
) 

 

P. č. Miesto merania 

Denný čas Nočný čas 

Najvyššia 
prípustná 

Nameraná 
(hodnotiaca) 

Najvyššia 
prípustná 

Nameraná 
(hodnotiaca) 

 Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je 
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F. OPIS MIESTA PREVÁDZKY A CHARAKTERISTIKA STAVU ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA V TOMTO MIESTE  

1. Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia 

1.1 Mapa lokality a širšie vzťahy  

P. č. Názov mapy Príl. č. 

1.1.1 Výkres širších vzťahov M 1:10 000, B-1-3 

2. Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia  

 

Charakteristika Opis Príl.č. 

2.1 Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia Miesto stavby  patrí do teplej oblasti, okrsku A6 
teplého, mierne suchého s  chladnou zimou a 
intenzívnymi vetrami. Vo vzťahu k tejto polohe a 
nadmorskej výške sú klimatické podmienky územia 
charakterizované nasledujúcimi ukazovateľmi:  
- priemerná ročná teplota vzduchu: +8,8°C 

- priemerná denná teplota (január): ‐3,7°C 

- priemerná teplota vzduchu v januári: -1°C až  -5°C 
- priemerná teplota vzduchu v júli: +22°C  až 24°C 
- priemerný ročný úhrn zrážok dosahuje 550-700 mm. 
Kvalita ovzdušia v záujmovom území je ovplyvňovaná 
predovšetkým emisiami z priemyslu a dopravy. 
V území prevládajú smery vetra z kvadrantu 
severozápad - severovýchod (viac ako 50%). Rýchlosť 
vetra v ročnom priemere v tejto lokalite  sa pohybuje 
okolo 2,8 m/s, početnosť bezvetria, resp. prúdenie 
vzduchu s rýchlosťou menšou ako 1m/s je 6,2% 
v priebehu roku, z čoho vyplýva, že tieto priaznivé 
klimatické pomery sú predpokladom dobrého 
prevetrávania krajiny a účinného rozptylu emitovaných 
znečisťujúcich látok.  

 

2.2 Opis chránených a citlivých oblastí V posudzovanej lokalite ani v jej bližšom okolí sa 
nenachádzajú žiadne prvky územného systému 
ekologickej stability. Do riešeného územia nezasahujú 
žiadne chránené územia, resp. ochranne pásma.  

 

2.3 Opis krajiny Lokalita sa nachádza v oblasti Košického kraja v 
okrese Michalovce v meste Strážske. 
Lokalita pre umiestni prevádzku „Výroba  etanolu 2G“ 
sa nachádza v terénnej rovinatej priehlbine v kontakte 
s mestom Strážske. Okolité terénne nerovnosti sú 
zalesnené listnatým a zmiešaným listnato ihličnatým 
porastom. Priame okolie podniku v smere na Brekov, 
Pusté Čemerné a Voľu je obhospodarované 
poľnohospodárskou výrobou - obilniny, krmoviny. 
V najbližšom kruhovom okolí podniku sa nachádzajú 
nasledovné obce a dediny:   
- do 2 km sa nachádza mesto Strážske,  
- do 4,5 km sa nachádzajú obce: Pusté Čemerné, 
Pláne, Nižný Hrabovec, Kladzany, Tovarnianska 
Polianka, Hudcovce, Topoľovka, Brekov, Krivošťany.  
- do 7,5 km sa nachádzajú obce: Vôľa, Stankovce, 
Nacina Ves, Vybuchanec, Kyjov, Poša, Kučín, 
Hencovce, Majerovce, Sedliská, Továrne, Ondavské 
Matiašovce, Závadka, Jasenov, Oreské, Staré. 

 

2.4 Geologický, hydrologický,  inžiniersko-
geologický opis a geochemické podmienky 
miesta 

Záujmové územie sa rozprestiera v širokom, plochom 
a údolnom dne rieky Laborec, ktorá  tu naplavila 
rozsiahly náplavový kužeľ, plynulo prechádzajúci 
v údolnú nivu. Skladá sa z bazálneho súvrstvia 
piesčitých štrkov s obliakmi do veľkosti 5 cm 
a vrchného súvrstvia piesčitých a ílovitých hlín. 
Podložie riečnych naplavenín je tvorené neogénnymi 
sedimentmi zastúpené pestrými piesčitými slieňmi 
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Charakteristika Opis Príl.č. 

pevnej až tvrdej konzistencie s prímesou pieskovca. 
Podzemná voda je viazaná na súvrstvie piesčitých 
štrkov so strednou priepustnosťou s hladinou mierne 
napätou vplyvom veľmi málo priepustného až 
nepriepustného nadložia z ílovitých hlín. Hladina 
podzemnej vody sa vyskytuje na úrovni cca 3,5 až 4 m 
pod povrchom. Agresivita  podzemných vôd nebola 
zistená. 
IGP z roku 1984, vykonala firma Chemoprojekt, 
uvádza popisy sond vrátane ich označenia, 
v uvažovanej časti na výstavbu Výroba etanolu 2G, v 
genereli prevádzky. Z hľadiska popisu a vyhodnotenia 
uvádzaných skladieb jednotlivých vrstiev a ich 
vlastností bude z titulu predpokladaného zaradenia 
stavby do 2 až 3. geotechnickej kategórie.  
Aktualizáciu IGP v roku  2015  vykonala firma EQUIS. 
Zo severovýchodnej časti vo vzdialenosti cca. 2,3 km 
preteká rieka Laborec v západnej časti prevádzku vo 
vzdialenosti cca.5 km preteká rieka Ondava. Za 
hranicou prevádzku vo vzdialenosti  250 m preteká 
v severnom smere Strážsky potok. Spod kopca Veľká 
Orlová vyteká bezmenný potok, ktorý preteká cez areál 
Chemko, v prevádzke sa napája na Strážsky potok. 
Tento nemenovaný potok na druhej strane (západnej) 
je napojený na prívod vody z dvoch jazier - nádrží 
ktoré sa nachádzajú v oblasti Pod Hájami. 
Zdrojom vody pre areál je rieka Ondava, z ktorej je 
maximálny odber vody 500l.s

-1
. 

2.5 Ostatné Nie je   

3. Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia 

P. č. Opis Príl. č. 

 

V posudzovanom území sa nenachádzajú environmentálne záťaže.  
Hodnotenie znečistenia územia – viď Príloha č. E-1-1 Východisková správa vypracovaná podľa §8 
odst. (5) zákona 39/2013 Z.z. a smernice MŽP SR č. 1/2015-7 
Východisková správa bude doplnený návrh rozsahu a frekvencia monitoringu znečistenia územia 
v zmysle bodu č. 9 Záverečného stanoviska č. 2637/2015-3.4/bj 

E-1-1 
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G OPIS A CHARAKTERISTIKA POUŽÍVANEJ ALEBO NAVRHOVANEJ 
TECHNOLÓGIE A ĎALŠÍCH TECHNÍK NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU EMISIÍ, 
A AK TO NIE JE MOŽNÉ, NA OBMEDZENIE EMISIÍ 

1. Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií 
(koncové technológie) 

a. 

1.1 Zložka životného prostredia Ovzdušie 

1.2 
Všeobecná charakteristika a technický opis 
technológie a techniky *)

 

 PC 01 – Príjem, spracovanie a predúprava biomasy 
Manipulácia s biomasou pri vykládke a nakládke na 
dopravník bude bez zariadenia na znižovanie/zachytávanie 
emisií. V súlade s požiadavkou príl. č. 3, časti II. 
VŠEOBECNÉ  TECHNICKÉ POŽIADAVKY  A  
VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA, bodu 
1.2.8 k vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení vyhl. MŽP SR 
č. 270/2014 Z.z. budú dopravné cesty a manipulačné plochy 
pravidelne čistené bude obmedzené rozprašovanie 
prašných materiálov v tomto priestore. 

 zdroj K1A-1 Aspirácia technologického zariadenia linky. 
Bude inštalovaný cyklónový odlučovač 
s filtrom zaisťujúci obsah prachu na výstupe 
do atmosféry max. 10 mg/Nm

3
. Výška 

výduchu 12 m. 

 zdroj K1A-2 Vetranie haly. Bude inštalovaná VZT 
jednotka s filtrom zaisťujúca obsah prachu 
na výstupe do atmosféry max. 10 mg/Nm

3
. 

Výška výduchu 12 m. 
Separácia prachových častíc bude v súlade s 
manažmentom separácia uvedenom v BREF "Bežné 
čistenie odpadových plynov v chemickom priemysle". 

1.3 Doba a stav realizácie technológie a techniky V štádiu projektovej prípravy 

1.4 Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia 
zachytávanie emisií TZL na úroveň podľa vyhl. MŽP SR č. 

410/2012 Z.z. v znení vyhl. MŽP SR č. 270/2014 Z.z. 

1.5 Účinnosť technológie a techniky 
Budú inštalované filtre zaisťujúce obsah prachu na výstupe do 

atmosféry max. 10 mg/Nm
3
 

1.6 
Nakladanie so zachytenými emisiami alebo 
produkovaným zostatkovým znečistením 

Vyčistená vzdušnina bude vypúšťaná dvojicou výduchov K1A-
1 a K1A-2 do atmosféry, zachytený prach bude vracaný späť 

do výroby alebo dovážaný ako odpad. 

1.7 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej 
technológii a technike 

nepredpokladajú sa ďalšie zariadenia 

*) budú inštalované filtre zaisťujúce obsah prachu na výstupu do atmosféry 10mg/Nm
3
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b. 

1.1 Zložka životného prostredia Ovzdušie 

1.2 
Všeobecná charakteristika a technický opis 
technológie a techniky *)

 

 PC 02 Termické spracovanie a hydrolýza a PC 03 – 
Fermentácia 

 zdroj K2  
Bude inštalovaná pračka odplynov CO2 (3-C-3201). Pračka 
je stojatá náplňová kolóna, cez ktorej spodnú časť je 
cirkulačná voda prepadajúca z hornej časti. V cirkulujúcej 
vode sa zachytia pary etanolu zo vstupujúceho plynu. Ten 
postupuje do hornej časti pračky, kde je sprchovanie čistou 
vodou, ktorá z neho vyperie posledné zvyšky etanolu. Výška 
pračky cca 12,475 m, priemer 1,4 m, objem 17 m

3
. 

Do pračky budú zvedené odplyny z nasledujúcich 
technologických zariadení: 
- tank kvapalného prúdu 3-T-2301, 
- tank redukcie viskozity 3-T-2401,  
- hydrolýzne tanky 1 a 2 (3-T-2402 a 3-T-2403), 
- fermentačné plyny (CO2) zo šiestich fermentorov 3-T-3001 

až 3-T-3006, 
- tank predkvasenej zápary 3-T-3301, 
- tanky propagácie kvasiniek 3-T-3102 a 3-T-3103, 
- tank separovaných výpalkov (fugátu) 3-T-4002, 
- tank zvyšku z rektifikačnej kolóny 3-T-6403. 
CO2 vznikajúci pri fermentácii zápary bude odvetrávaný 
z vyššie uvedených technologických zariadení do pračky 
CO2 (3-C-3201), kde stopový etanol regeneruje priamym 
stykom s čerstvou vodou a vzdušnina bude odchádzať 
vyčistená do ovzdušia. 

Ak je potrebné, na hydratáciu čerstvých kvasiniek sa použije 
malý tank miešania kvasníc 3-T-3101, ktorý bude mať 
inštalovaný samostatný patrónový filter a prebytočná 
vzdušnina z procesu kvasenia s obsahom etanolu a CO2 
bude vypúšťaná samostatným výduchom do atmosféry. 
Množstvo vyprodukovaného etanolu a CO2 bude 
zanedbateľné. 

1.3 Doba a stav realizácie technológie a techniky V štádiu projektovej prípravy 

1.4 Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia 
Zachytávanie emisií VOC (etanolu) v súlade s vyhláškou MŽP 

SR č. 410/2012 Z.z. v znení vyhl. MŽP SR č. 270/2014 Z.z. 

1.5 Účinnosť technológie a techniky  

1.6 
Nakladanie so zachytenými emisiami alebo 
produkovaným zostatkovým znečistením 

Pracia voda bude vrátená do procesu fermentácie. 
Odchádzajúci vyčistený plyn vo výške cca 18,5 m bude 
odvádzaný do atmosféry výduchom DN 600. 

1.7 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej 
technológii a technike 

nepredpokladajú sa ďalšie zariadenia 

*) 

Mokré odplyny z technológie obsahujúce strhnuté kvapalné látky (etanol, alkoholy) budú vedené do pračky, kde sa 
strhnuté kvapaliny zachytia v pracej vode. Všetky odplyny zo zariadení hydrolýzy a fermentácie (obsahujú oxid 
uhličitý a etanol), ktoré budú zberané do spoločného zberného systému, budú odvádzané na dvoj okruhovú vodnú 
pračku 3-C-3201. V pračke budú zbavené etanolu a vzdušnina obsahujúca CO2 bude odvádzaná s ostatnými 
inertmi (N2) do ovzdušia (zdroj K2). 
Oxid uhličitý bude vypúšťaný do atmosféry, avšak nemá v nadväznosti na Kjótsky protokol charakter plynného 
odpadu, lebo nebude prekročené množstvo, ktoré biomasa spotrebovala pre svoj rast a ktoré bude z ovzdušia 
využité pre jej ďalšiu cyklickú produkciu. 
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c. 

1.1 Zložka životného prostredia Ovzdušie 

1.2 
Všeobecná charakteristika a technický opis 
technológie a techniky *)

 

 PC 04 – Destilácia a odvodnenie liehu 

 zdroj K3  
Bude inštalovaná pračka odplynov etanolu (3-C-4301). 
Pračka plynu je zvislá nádoba - kolóna s náplňou z 
nehrdzavejúcej ocele. Táto náplň poskytuje kontaktnú 
plochu, kde sa pary dostávajú do styku s vodou, ktorá 
pomáha pri odstránení etanolu z pár. Výška pračky cca 11,0 
m, priemer 0,324 m, objem 1m

3
. 

Do pračky budú zvedené odplyny z nasledujúcich 
technologických zariadení: 
- záparová kolóna 3-C-4001 a jej vákuový systém 3-Z-4001, 
- odplyny z rektifikačnej kolóny 3-E-4105, 
- tank zbytku záparovej kolóny 3-T-4001, 
- tank fugátu 3-T-4002, 
- separátor ťažkých alkoholov 3-V-4102, 
- zásobník ťažkých alkoholov 3-V-4103. 
Pary etanolu z vákuového systému záparovej kolóny 3-C-
4001 v destilácii budú odvádzané do práčky etanolu 3-C-
4301, aby sa etanol regeneroval a odstránili sa 
nekondenzovateľné látky z procesu. Na odstraňovanie alebo 
čistenie vstupujúcich pár sa použije čerstvá voda.  
Pary z pračky plynu budú po vyčistení odvádzané do 
atmosféry. 

1.3 Doba a stav realizácie technológie a techniky V štádiu projektovej prípravy 

1.4 Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia 
Zachytávanie emisií VOC (etanolu) v súlade s vyhláškou MŽP 

SR č. 410/2012 Z.z. v znení vyhl. MŽP SR č. 270/2014 Z.z. 

1.6 
Nakladanie so zachytenými emisiami alebo 
produkovaným zostatkovým znečistením 

Tekutina zbieraná na spodku pračky plynu sa bude recyklovať 
späť na rektifikačnú kolónu 3-C-4101 cez zásobník nástreku 
rektifikácie 3-V-4001. 
Odchádzajúca vyčistená vzdušnina vo výške cca 19,5 m bude 
odvádzaná do atmosféry výduchom DN 300. 

1.7 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej 
technológii a technike 

nepredpokladajú sa ďalšie zariadenia 

*) 

Nekondenzovateľné odplyny z destilácie budú vývevou odťahované do pracej kolóny destilácie 3-C-4301, 
rovnakého typu ako je dvoj okruhová vodná pračka, a po vypraní vo vode rozpustných látok budú odvádzané do 
atmosféry. Jedná sa prevažne o CO2 (zdroj K3). 
Pračka bude náplňová kolóna, cez ktorej spodnú časť bude cirkulovaná voda prepadajúca z hornej časti. V 
cirkulujúcej vode budú zachytené pary etanolu zo vstupujúceho plynu. Ten bude postupovať do hornej časti 
pračky, kde bude sprchovaný čistou vodou, ktorá z neho vyperie posledné zvyšky etanolu. 
Oxid uhličitý bude vypúšťaný do atmosféry, avšak nemá v nadväznosti na Kjótsky protokol charakter plynného 
odpadu, lebo nebude prekročené množstvo, ktoré biomasa spotrebovala pre svoj rast a ktoré bude z ovzdušia 
využité pre jej ďalšiu cyklickú produkciu. 
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d. 

1.1 Zložka životného prostredia Ovzdušie 

1.2 
Všeobecná charakteristika a technický opis 
technológie a techniky *)

 

 PC 04 – Destilácia a odvodnenie liehu 

 zdroj K4 
V PS 44 budú inštalované tri stojaté oceľové nadzemné 
zmenové zásobníky 3-T-4401 až 3-T-4403, každý o objeme 
120 m³, určené pre dennú výrobu, kedy sa jeden bude plniť 
a druhý vyprázdňovať, resp. bude prázdny. Po naplnení 
zásobníku sa odoberie vzorka etanolu a po chemickej 
analýze bude etanol prečerpaný do skladu liehu (PC 07). 
Tretí zásobník (3-T-4403) bude slúžiť na nevyhovujúci 
produkt. Z tohto zásobníka bude možné nevyhovujúci etanol 
prečerpať späť do PS 41 Rektifikácia na opätovné 
predestilovanie.  
Na potrubí produktu bude inštalovaný chladič etanolu 3-E-
4401 a meracia trať.  
Pary odchádzajúce zo zmenových tankov pri ich dýchaní a 
plnení budú po ich ochladení v chladiči odplynov 3-E-4402 
vypúšťané do atmosféry. Chladením zachytený produkt 
bude spätne vracaný do zásobníkov. 

1.3 Doba a stav realizácie technológie a techniky V štádiu projektovej prípravy 

1.4 Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia 
Obmedzenie úniku VOC (etanolu) podľa vyhlášky MŽP SR č. 

410/2012 Z.z. v znení vyhl. MŽP SR č. 270/2014 Z.z.., príl. č. 3 

1.6 
Nakladanie so zachytenými emisiami alebo 
produkovaným zostatkovým znečistením 

Pary odchádzajúce zo zmenových tankov pri ich dýchaní a 
plnení budú po ich ochladení v chladiči odplynov 3-E-4402 
vypúšťané do atmosféry. Chladením zachytený produkt bude 
spätne vracaný do zmenových zásobníkov. 

1.7 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej 
technológii a technike 

nepredpokladajú sa ďalšie zariadenia 

*) 

Únikom pár etanolu je zamedzené prepojením zmenových zásobníkov a zásobníkov etanolu v sklade produktov.  
Odplyny odchádzajúce z tankov (zásobníkov) pri ich dýchaní vplyvom zmien okolitej teploty budú minimalizované 
inštaláciou tankov s plávajúcou strechou, k tomuto odplyny z týchto nádrží budú vedené cez spätné kondenzátory 
(ochladené až na teplotu max. + 2°C) a skondenzované odplyny budú vracané späť do zásobníkov. 

 

e. 

1.1 Zložka životného prostredia Ovzdušie 

1.2 
Všeobecná charakteristika a technický opis 
technológie a techniky *)

 

 PC 05 – Separácia lignínu 

 zdroj K5 
Suspenzia z tanku zbytku záparovej kolóny 3-T-4001  (PS 
40 Destilácia) bude prečerpávaná do tanku výpalkov 3-T-
5101 (o objeme 1779 m

3
) v prevádzkovom celku PC 05 

Separácia lignínu. Tento prevádzkový celok je umiestnený 
čo najbližšie budúcej jednotke energetického zhodnotenia 
(kotolni). 
Separácia tuhej zložky – lignínu bude vykonávaná na 
dekantačných odstredivkách 3-Z-5102, 3-Z-5103, 3-Z-5104, 
3-Z-5105, 3-Z-5106, 3-Z-5107. Cieľom tohto systému je 
získať z vodnej suspenzie, ktorá obsahuje cca 10 hm. % 
lignínu, tuhý lignín s obsahom sušiny cca 40 hm. %.  
Tuhá lignínová frakcia, lignínový koláč, bude z 
dekantačných odstrediviek (centrifúg) vypúšťaná na pásové 
dopravníky systému vysypávania lignínu 3-Z-5201A,B,C. 
Súčasťou systému bude váha snímajúca priebežne 
hmotnosť dopravovaného lignínu. Dopravníky 3-Z-
5201A,B,C budú vyústené nad zberný dopravník 3-Z-5202, 
ktorým bude koláč lignínu dopravovaný nad násypku 3-G-
5201.  
Násypka lignínu bude na výstupe vybavená prepínacou 
klapkou, ktorá umožní výber požadovanej trasy dopravy 
lignínu. Štandardne bude lignín z násypky dopravovaný 
pomocou dopravníku 3-Z-5203 do nakladacej jamy lignínu. 
Odtiaľ bude lignín dopravovaný na spaľovanie (do sekcie 
výroby energie - Energocentra). Ďalšou možnosťou 
transportu bude využitie mobilného dopravníka k doprave 
lignínu na skládku.  
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1.3 Doba a stav realizácie technológie a techniky V štádiu projektovej prípravy 

1.4 Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia minimalizácia pachových emisií 

1.6 
Nakladanie so zachytenými emisiami alebo 
produkovaným zostatkovým znečistením 

Tekutá frakcia separovaných výpalkov (fugát) bude zbieraná 
do tanku fugátu výpalkov 3-T-5103 (o objeme 90 m

3
). Sčasti 

bude použitá na prípravu roztoku polyelektrolytov (3-Z-5101) a 
sčasti odíde späť do tanku separovaných výpalkov 3-T-4002 v 
PS 40 Destilácia.  
Odplyny z PS 51 a PS 52 budú odvádzané ventilátorom 3-L-
1501 na biofilter 3-F-5101 a následne do atmosféry. Plocha 
biofiltra bude 10 x 15 m, výška 1,8 m, užitočný objem 100 m

3
. 

1.7 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej 
technológii a technike 

nepredpokladajú sa ďalšie zariadenia 

*) 

Uzavretá plynotesná konštrukcia anaeróbneho reaktora aj jeho doplnkových zariadení by mala eliminovať emisie 
pachových látok a sírovodíka, rovnako tak aj riešenie čistenia vzdušniny na biofiltri. 
Predpokladané zdroje emisií pachových látok sú uzavreté a vzdušnina je odťahovaná z ich vnútorného priestoru 
ventilátorom (vytváranie podtlaku zabraňuje úniku fugitívnych emisií do ovzdušia) do dezodorizačného 
kompostového biofiltra k odstráneniu pachových látok z uvedených vzdušnín. Systém čistenia vzdušnín je 
založený na biochemickom princípe. Medzi dezodorizačné opatrenia je zahrnuté aj zavedenie anaeróbne 
spracovaných odpadových vôd pod hladinu v koncovej prevzdušňovacej nádrži s využitím sifónového efektu, kde 
sú po anaeróbnom procese pachové látky obsiahnuté v predčistených OV v oxickom prostredí nádrže čiastočne 
oxidované a absorbované. Ďalej bude zavedený pod hladinu koncovej prevzdušňovacej nádrže výstup vzdušniny 
z biofiltra, ako druhého stupňa dezodorizácie. 

f. 

1.1 Zložka životného prostredia Ovzdušie 

1.2 
Všeobecná charakteristika a technický opis 
technológie a techniky *)

 

 PC 07 – Sklad a expedícia produktov 

 zdroj K7A Skladovací zásobník etanolu 3-T-7001 

 zdroj K7B Skladovací zásobník etanolu 3-T-7002 

 zdroj K7C Skladovací zásobník etanolu 3-T-7003 

 zdroj K7D Zásobníky pribudliny etanolu 3-T-7004, 5 

 zdroj K7E Zásobníky denaturačného činidla – ETBE 

 zdroj K7F Zásobníky denaturačného činidla benzín 
Sklad etanolu zahŕňa tri skladovacie zásobníky bezvodého 
etanolu (3-T-7001, 3-T-7002, 3-T-7003), každý o objeme 
3300 m

3
. Bude sa jednať o nadzemné stojaté nádrže s 

pevnou strechou s vnútorne inštalovanými plávajúcimi 
strechami, umiestnené budú v oceľovej havarijnej nádrži. 
Ďalej budú v sklade umiestené dva nadzemné skladovacie 
zásobníky na pribudlinu (ťažké alkoholy z rektifikácie), každý 
o objeme 80 m

3
 (3-T-7004 a 3-T-7005), umiestnené budú v 

spoločnej havarijnej nádrži o objeme 80 m
3
. Súčasťou 

skladu a expedície produktov budú skladovacie nádrže 
denaturačného činidla a to dve podzemné nádrže pre 
skladovanie etyltercbutyléteru (3-T-7203, 3-T-7204) a dve 
nadzemné skladovacie nádrže denaturačnej zmesi B1 (3-T-
7201 a 3-T-7202), každá o objeme 30 m

3
. Nádrže budú 

ležaté, dvojplášťové s monitorovaným medziplášťovým 
priestorom. 
Na potrubie bioetanolu, denaturovaného alkoholu a 
pribudliny budú inštalované metrologicky typovo schválené 
a overené meracie sústavy. 

1.3 Doba a stav realizácie technológie a techniky V štádiu projektovej prípravy 

1.4 Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia 
Obmedzenie úniku VOC (etanolu) podľa vyhlášky MŽP SR č. 

410/2012 Z.z.., príl. č. 3 
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1.6 
Nakladanie so zachytenými emisiami alebo 
produkovaným zostatkovým znečistením 

Únikom etanolu bude zamedzené prepojením parných 
priestorov cisterien a skladovacích tankov pri plnení a parných 
priestorov kontrolných zásobníkov v destilácie a zásobníkov 
etanolu v sklade produktov.  
Odplyny odchádzajúce zo skladovacích zásobníkov pri ich 
dýchaní vplyvom zmien okolitej teploty budú minimalizované 
inštaláciou skladovacích zásobníkov etanolu s plávajúcou 
strechou. Odplyn z týchto nádrží ako aj odplyn z nádrží 
denaturačných činidiel bude vedený cez spätné kondenzátory 
– 3-E-7001,2,3,4 a 3-E-7201,2.  
Chladiče odplynov – kondenzátory  budú chladené na cca 2°C 
pomocou chladiaceho média pripraveného v chladiacej 
kompresorovej jednotke 3-Z-7001.  
Skondenzované odplyny budú vracané späť do zásobníkov. 

1.7 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej 
technológii a technike 

nepredpokladajú sa ďalšie zariadenia 

*) 

Únikom pár etanolu bude zamedzené prepojením parných priestorov cisterien a skladovacích tankov pri plnení a 
parných priestorov kontrolných zásobníkov v destilácii a zásobníkov etanolu v sklade produktov.  
Odplyny odchádzajúce z tankov (zásobníkov) pri ich dýchaní vplyvom zmien okolitej teploty budú minimalizované 
inštaláciou tankov s plávajúcou strechou, k tomuto odplyn z týchto nádrží ako aj odplyny z nádrží denaturačného 
činidla a pribudliny budú vedené cez spätné kondenzátory do atmosféry ochladené až na teplotu max. + 2°C 
a skondenzované odplyny budú vracané späť do zásobníkov. 

 
 

2. Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií 
(koncové technológie) 

 

2.1 Zložka životného prostredia neaplikované 

2.2 
Všeobecná charakteristika a technický opis 
technológie a techniky 

 neaplikované 

2.3 
Doba a stav realizácie technológie 
a techniky 

neaplikované 

2.4 Stručné zdôvodnenie technológie a techniky neaplikované 

2.6 
Prínosy z hľadiska ochrany životného 
prostredia 

neaplikované 

2.7 Účinnosť technológie a techniky neaplikované 

2.8 
Nakladanie so zachytenými emisiami alebo 
produkovaným zostatkovým znečistením 

neaplikované 

2.9 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu 
k uvedenej technológii a technike 

neaplikované 
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H OPIS A CHARAKTERISTIKA POUŽÍVANÝCH ALEBO NAVRHOVANÝCH 
OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADOV A NA PREDNOSTNÉ 
ZHODNOCOVANIE ODPADOV VZNIKAJÚCICH V PREVÁDZKE  

 

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

1.1 Zložka životného prostredia Odpady 

1.2 Doba a stav realizácie opatrenia Návrh programu odpadového hospodárstva 

1.3 
Opis opatrenia na predchádzanie vzniku 
odpadov a na prednostné zhodnocovanie 
odpadov 

Viď. prílohu č. G-1-1 POH (návrh) 

1.4 
Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska 
ochrany životného prostredia 

Predchádzanie vzniku odpadu a obmedzeniu vzniku ostatných a 
nebezpečných odpadov sú organizačne opatrenia, ktoré sa príjmu 
skôr, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom a však 
u odpadov vznikajúcich v závislosti od objemu výroby nie je 
možné túto požiadavku priamo úmerne uplatniť. 

1.5 Účinnosť opatrenia Nie je 

1.6 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu 
k uvedenému opatreniu 

 

 
 

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

2.1 Zložka životného prostredia Odpady 

2.2 Doba a stav realizácie opatrenia Plniť úlohy pre zhodnocovanie. 

2.3 
Opis opatrenia na predchádzanie vzniku 
odpadov a na prednostné zhodnocovanie 
odpadov 

So všetkými odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie a užívania 
stavby, sa bude nakladať v súlade s všeobecne záväznými 
právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve 

2.4 
Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska 
ochrany životného prostredia 

Nie je 

2.5 Účinnosť opatrenia Nie je 

2.6 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu 
k uvedenému opatreniu 

Náklady na odvážaný odpad  
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I OPIS A CHARAKTERISTIKA POUŽÍVANÝCH ALEBO PRIPRAVOVANÝCH 
OPATRENÍ A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ NA MONITOROVANIE PREVÁDZKY 
A EMISIÍ DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  

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

1.1 
Zložka životného prostredia alebo sledovaná 
oblasť

 Ovzdušie 

1.2 Miesto vypúšťania emisií nerelevantné 

1.3 Lokalizácia merania / odberu vzoriek nerelevantné 

1.4 Spôsob merania / odberu vzoriek nerelevantné 

1.5 Frekvencia /merania odberu vzoriek nerelevantné 

1.6 Podmienky merania /odberu vzoriek nerelevantné 

1.7 Sledované veličiny nerelevantné 

1.8 Metóda merania /odberu vzoriek  nerelevantné 

1.9 Analytické metódy nerelevantné 

1.10 Technické charakteristiky meradiel nerelevantné 

1.11 Vlastné meranie /dodávateľ  nerelevantné 

1.12 Miesto vykonania analýz / laboratórium nerelevantné 

1.13 Autorizácia / akreditácia k meraniu nerelevantné 

1.14 
Spôsob zaznamenávania, spracovania 
a ukladania údajov 

nerelevantné 

1.15 Pripravované zmeny v monitorovaní nerelevantné 

 

2. Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií 
do životného  prostredia 

2.1 
Zložka životného prostredia  
alebo sledovaná oblasť

 Ovzdušie 

2.2 Lokalizácia merania / odberu vzoriek Výduchy technologického zariadenia do atmosféry 

2.3 Spôsob merania / odberu vzoriek Ručne, diskontinuálne 

2.4 Frekvencia merania / odberu vzoriek 
Prach z biomasy                          1 x za 1 rok 
Etanol,  VOC                         1 x za 1 rok 

2.5 Podmienky merania / odberu vzoriek Bude vypracovaný technologický postup 

2.6 Sledované veličiny TZL, etanol, VOC, pachové látky 

2.7 Metóda merania / odberu vzoriek Bude vypracovaný technologický postup 

2.8 Analytické metódy Podľa platnej legislatívy a noriem 

2.9 Technické charakteristiky meradiel Podľa noriem a predpisov 

2.10 Vlastné meranie /dodávateľské  Bude stanovené v realizačnej dokumentácii 

2.11 Autorizácia / akreditácia k meraniu Podľa noriem a predpisov 

2.12 
Spôsob zaznamenávania, spracovania 
a ukladania údajov 

Protokol o autorizovanom meraní, archivácia v priebehu skúšobnej 
prevádzky 

2.13 Stav realizácie opatrení a monitorovania nezačaté 

2.14 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu 
k monitorovaniu 

súčasť pripravovanej stavby  
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2.1 
Zložka životného prostredia  
alebo sledovaná oblasť

 Odpadové vody  

2.2 Lokalizácia merania / odberu vzoriek 
a) výpusť z nádrže predčistených odpadových vôd v PC 09 
b) čerpacia šachta dažďovej kanalizácie 
c) šachta odlučovača ropných látok 

2.3 Spôsob merania / odberu vzoriek ručne 

2.4 Frekvencia merania / odberu vzoriek 
Ad a) 1 x za mesiac 
Ad b) 1 x za 6 mesiacov 
Ad c) 1 x za mesiac 

2.5 Podmienky merania / odberu vzoriek Bude vypracovaný technologický postup 

2.6 Sledované veličiny CHSK, BSK, NL, NEL, N, teplota, pH 

2.7 Metóda merania / odberu vzoriek Bude stanovené v realizačnej dokumentácii 

2.8 Analytické metódy Podľa platnej legislatívy a noriem 

2.9 Technické charakteristiky meradiel Bude stanovené v realizačnej dokumentácii 

2.10 Vlastné meranie /dodávateľské  Bude stanovené v realizačnej dokumentácii 

2.11 Autorizácia / akreditácia k meraniu Podľa noriem a predpisov 

2.12 
Spôsob zaznamenávania, spracovania 
a ukladania údajov 

Protokol o meraní, archivácia v priebehu skúšobnej prevádzky 

2.13 Stav realizácie opatrení a monitorovania bude dohodnutý s prevádzkovateľom ČKOV 

2.14 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu 
k monitorovaniu 

súčasť pripravovanej stavby 

J ROZBOR POROVNANIA PREVÁDZKY  S NAJLEPŠOU DOSTUPNOU 
TECHNIKOU  

1. Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou 
dostupnou technikou 

Sledovaný parameter  

alebo riešenie 

Hodnota parametra alebo 
riešenia prevádzky 

Hodnota parametra alebo 
riešenie  pre najlepšiu 

dostupnú techniku 

Zdôvodnenie  rozdielov 
/návrh opatrení a termín 

1.1 Technologické a 
technické riešenie 

1.1.1 Managment výrobného 
procesu a prevádzky 

BAT Bežné čistenie odpadových vôd a odpadových plynov, Systémy managementu v 
chemickom priemysle 

• zavedenie transparentnej 
hierarchie zodpovednosti 
personálu (osobnej 
zodpovednosti), zodpovední 
pracovníci podávajú správu 
priamo na vrcholovému 
manažmentu 
• prípravu a publikovanie výročnej 

správy o environmentálnej 
výkonnosti 
• stanovení vnútorných (lokálne 
alebo podnikovo špecifických) 

environmentálnych cieľov, ich 
pravidelné preskúmanie a 
publikovanie vo výročnej správe 
• pravidelné vykonávanie auditu 
na zabezpečenie súladu s 

princípmi“ISO“ a „EMS“  
• pravidelné monitorovanie 
výkonnosti a pokroku v 

dosahovaní cieľov politiky EMS 
• priebežné hodnotenia rizík aby 

bola identifikované možné  
nebezpečenstvo 
• pravidelné vykonávanie 
kritického rozboru procesov 

(výrobných a čistenie 
odpadových tokov) vzhľadom k 

Bude zavedené 

Súlad s BAT 
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Sledovaný parameter  

alebo riešenie 

Hodnota parametra alebo 
riešenia prevádzky 

Hodnota parametra alebo 
riešenie  pre najlepšiu 

dostupnú techniku 

Zdôvodnenie  rozdielov 
/návrh opatrení a termín 

1.1 Technologické a 
technické riešenie 

ich spotrebe energie, vzniku 
odpadov a vplyvom do viacerých 
prostredia 
• zavedení vhodného školiaceho 
programu pre personál a smerníc 

pre partnerov (dodávateľskej 
firmy) zaoberajúcich sa v podniku 
otázkami zdravotnými, 
bezpečnosti práce a životného 
prostredia  

•  zavedenie  dobrej  praxe 
údržby 

1.1.2 Výroba etanolu 2G Technologické riešenie výroby 
etanolu 2G z biomasy a riadenie 
procesu sa navrhuje vzhľadom 
na požadovanú úroveň ochrany 
životného prostredia a ekonomiku 
procesu a je podložené overenou 
licenčnou technológiou. 
Pre dodávky technologického 
zariadenia sú vypísané výberové 
konania a výber je vykonávaný 
na základe dosahovaných 
parametrov overených na 
referenčnej jednotke 
Tým je zabezpečené použitie 
najlepšie dostupné techniky 

Technológia jednotky na 
výrobu bezvodného 
etanolu 2. generácie 
bude realizovaná 
prevádzkovo overenou 
technológiou na základe 
licenčného procesu pre 
technológiu vlastnej 
výroby etanolu 2G 
(mechanická predúprava 
vstupnej biomasy, jej, 
termická termické 
spracovanie, hydrolýza, 
fermentácia, destilácia 
a odvodnenie etanolu ) a 
zvolený proces s 
maximálnou 
optimalizáciou 
hospodárenia s vodou a 
energiami. 
Riešenia ostatných časti 
výroby sú spracované 
projektantom v súlade s 
dobrou inžinierskou 
praxou. 

Pre technológiu výroba 
etanolu 2G bol zvolený 
prevádzkovo overený 
proces s referenciami z 
realizované výroby, 
kedy odplyny z 
prevádzkových celkov 
hydrolýza, fermentácia 
a destilácie sú pred 
uvoľnením do 
atmosféry vypraté 
vodou, odpadové vody 
sú v maximálnej miere 
vrátené do procesu. 
Následne sú všetky 
odpadové vody 
energeticky využité na 
bioplynovej stanici. 
 

1.1.3 
až 

1.1.5 

Čistenie odplynov BAT dokument „Nakladanie s odpadovými vodami a odpadovými plynmi v chemickom 
priemysle“(02/2002) 

1.1.3 Čistenie odplynov 
(VOC) 

Kondenzácie VOC látok v plyne 
je v súlade s manažmentom 
separácie uvedenom v  
BREF "Bežné čistenie 
odpadových plynov v chemickom 
priemysle" 
 

Na odplynenie 
skladovacích zásobníkov 
etanolu, off spec. 
alkoholov a denaturačné 
činidlo je použitý systém 
ochladenie odplynov 
chladivom z chladiacej 
jednotky až na úroveň 
blízku 2 ° C a 
skondenzovanej odplyny 
sú vracané späť do 
zásobníkov 

Súlad s BAT a s BREF 
"Bežné čistenie 
odpadových plynov v 
chemickom priemysle“ 

1.1.4 Čistenie odplynov 
(TZL) 

Separácia prachových častíc je  v 
súlade s manažmentom 
separácie uvedenom v BREF 
"Bežné čistenie odpadových 
plynov v chemickom priemysle" 

Na odplynenie 
skladovacích zásobníkov 
surovín a výrobkov, ktoré 
sú suché s obsahom 
prachových častíc, sú 
inštalované filtre s 
tkaninovými rukávmi a 
pneumatickým oklepom  

Súlad s BAT a s BREF 
"Bežné čistenie 
odpadových plynov v 
chemickom priemysle“ 

1.1.5 Čistenie odplynov 
(kvapaliny) 

Zachytávanie kvapalín z odplyní 
v pračke odplynov je v súlade s 
manažmentom separácie 
uvedenom v BREF "Bežné 
čistenie odpadových plynov v 
chemickom priemysle 

Mokré odplyny z 
technológie obsahujúce 
strhnuté kvapalné látky 
(etanol, alkoholy) sú 
vedené do pračky 
odplynov, kde sú 

Súlad s BAT a s BREF 
"Bežné čistenie 
odpadových plynov v 
chemickom priemysle“ 
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Sledovaný parameter  

alebo riešenie 

Hodnota parametra alebo 
riešenia prevádzky 

Hodnota parametra alebo 
riešenie  pre najlepšiu 

dostupnú techniku 

Zdôvodnenie  rozdielov 
/návrh opatrení a termín 

1.1 Technologické a 
technické riešenie 

 strhnuté kvapaliny 
zachytené v pracej  vode. 

1.1.5 Čistenie odplynov 
(pachové látky) 

Použitie biofiltrov a systém 
odorizácie je v súlade s 
manažmentom separácie 
uvedenom v BREF "Bežné 
čistenie odpadových plynov v 
chemickom priemysle 

Všetky odplyny zo 
separácie lignínu sa 
ventilátorom odvádzajú 
na biofilter a následne do 
atmosféry. 
Rovnako tak odplyny 
v technológii BPS. 

Súlad s BAT a s BREF 
"Bežné čistenie 
odpadových plynov v 
chemickom priemysle 

1.1.6 Skladovanie LVOC BREF: Referenčný dokument BAT: Veľkoobjemové organické chemikálie (06/2002) 

Veľkoobjemové organické 
chemikálie (LVOC) majú byť 
skladované tak, aby sa  
minimalizovali úniky do ovzdušia, 
napr. inštaláciou, plávajúcej 
strechy, selektívnych membrán 
do skladovacích nádrží, 
kondenzáciou, absorpciou, 
skrápaním, vysokoteplotným 
spaľovaním, katalytickou 
oxidáciou alebo spaľovanie na 
poľných horákoch. 

Produkt – etanol , je 
skladovaný v troch 
skladovacích nádržiach, 
každá bude vybavená  
plávajúcou strechou 
a spätným chladičom,. 
Skladovanie  LVOC je 
plnené o kondenzáciu, jej 
použitie bude 
vyhodnotené v ďalšom 
stupni projektovej 
dokumentácie podľa 
konkrétnych podmienok 
dodávky zariadenia 

Súlad s BAT a s BREF: 
„Referenčný dokument 
BAT: Veľkoobjemové 
organické chemikálie 
(06/2002)“ 

1.1.7 Bioplynová stanica– 
energetické využitie 
odpadových vôd 

BREF: Nakladanie s odpadovými vodami a odpadovými plynmi v chemickom priemysle 
(02/2002) 

Vhodnými technikami pre  
biologické čistenie OV sú  
- procesy  anaeróbneho čistenia 
ako je katalytický kontaktný 
proces, UASB proces, atď. 
- procesy aeróbneho čistenia ako 
je proces s dokonale 
premiešaným aktivovaným 
kalom, s membránovým bio- 
reaktorom, s biologickými filtre, 
s expandovanou vrstvou kalu, 
nehybnou vrstvou kalu, biofilter,  
- nitrifikácia / denitrifikácia 
- centrálne biologické čistenie OV 
 

BPS rieši  energetické 
využitie odpadových vôd  
z výroby etanolu s 
vysokým obsahom 
organických látok ich 
spoločným spracovaním 
v procese anaeróbnej 
fermentácie na bioplyn a  
zabezpečenie 
predčistenia týchto OV 
na úroveň zvyškového 
znečistenia umožňujúce 
dočistenie uvedených OV 
na aeróbnej ČKOV 
Chemko Strážske. 
Technológiu riešia  
PS 90 Akumulácia a 
príprava OV 
PS 91 Anaeróbna 
digescia 
PS 92 Bioplynové 
hospodárstvo. 

Súlad s BAT a s BREF: 
„Nakladanie s 
odpadovými vodami a 
odpadovými plynmi v 
chemickom priemysle 
(02/2002)“ 
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Sledovaný parameter  

alebo riešenie 

Hodnota parametra 
alebo riešenia 

prevádzky 

Hodnota parametra alebo 
riešenie  pre najlepšiu 

dostupnú techniku 

Zdôvodnenie  rozdielov 
/návrh opatrení a termín 

1.2  Parametre spotreby  surovín 
a materiálovej bilancie 

Nie je Nie je  

1.3 Parametre spotreby vody Nie je Nie je  

1.4 Parametre spotreby energií 
a energetickej účinnosti 

Nie je Nie je  

1.5 Ďalšie parametre Nie je Nie je  

2. Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami 

2.1 Znečisťovanie ovzdušia 
 

P .č. 
Zdroj emisií /  

miesto 
vypúšťania 

Znečisťujúca 
látka alebo 
ukazovateľ 

znečisťovania 

Druh indikátora 
– parametra 

najlepšej 
dostupnej 
techniky 

Hodnota parametra 
pre najlepšiu 

dostupnú techniku 
 

Skutočná 
alebo 

projektovaná 
hodnota 

parametra 
 

Zdôvodnenie  
rozdielov / návrh 
opatrení a termín 

 

1 K1A-1 TZL 
 EL150 / 20 mg/m

3 

< 200 / > 200 g/h 
10 mg/m

3
 

Parameter je 
vyhovujúci 

2 K1A-2 TZL 
 EL 150 / 20 mg/m

3 

< 200 / > 200 g/h 
10 mg/m

3
 

Parameter je 
vyhovujúci 

3 K1B TZL 
 EL150 / 20 mg/m

3 

< 200 / > 200 g/h 
10 mg/m

3
 

Parameter je 
vyhovujúci 

4 K2 Etanol  
EL150 / 100 mg/m

3 

< 500 / > 500 g/h 
50 mg/m

3
 

Parameter je 
vyhovujúci 

5 K3 Etanol  
EL150 / 100 mg/m

3 

< 500 / > 500 g/h 
120 mg/m

3
 

Parameter je 
vyhovujúci 

6 K4 VOC  
EL 150 / 100 mg/m

3 

< 500 / > 500 g/h 
150 mg/m

3
 

Parameter je 
vyhovujúci 

7 K5 pachové látky  - - - 

8 K7A Etanol  
EL150 / 100 mg/m

3 

< 500 / > 500 g/h 
150 mg/m

3
 

Parameter je 
vyhovujúci 

9 K7B Etanol  
EL150 / 100 mg/m

3 

< 500 / > 500 g/h 
150 mg/m

3
 

Parameter je 
vyhovujúci 

10 K7C Etanol  
EL150 / 100 mg/m

3 

< 500 / > 500 g/h 
150 mg/m

3
 

Parameter je 
vyhovujúci 

11 K7D VOC  
EL 150 / 100 mg/m

3 

< 500 / > 500 g/h 
150 mg/m

3
 

Parameter je 
vyhovujúci 

12 K7E VOC  
EL 150 / 100 mg/m

3 

< 500 / > 500 g/h 
150 mg/m

3
 

Parameter je 
vyhovujúci 

13 K7F VOC  
EL150 / 100 mg/m

3 

< 500 / > 500 g/h 
150 mg/m

3
 

Parameter je 
vyhovujúci 

2.2 Znečisťovanie vody a pôdy 
 

P. č. 
Zdroj emisií /  

miesto 
vypúšťania 

Znečisťujúca 
látka alebo 
ukazovateľ 

znečisťovania 

Druh indikátora 
– parametra 

najlepšej 
dostupnej 
techniky 

Hodnota parametra 
pre najlepšiu 

dostupnú techniku 
 

Skutočná alebo 
projektovaná 

hodnota 
parametra 

 

Zdôvodnenie  
rozdielov / návrh 

opatrení 
a termín 

 

 Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je Nie je 

K OPIS A CHARAKTERISTIKA ĎALŠÍCH PRIPRAVOVANÝCH OPATRENÍ 
V PREVÁDZKE, NAJMÄ OPATRENÍ NA HOSPODÁRNE VYUŽÍVANIE ENERGIÍ, 
NA PREDCHÁDZANIE HAVÁRIÁM A NA OBMEDZOVANIE ICH PRÍPADNÝCH 
NÁSLEDKOV  

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

1.1 
Všeobecná charakteristika a podrobný 
technický opis opatrenia 

Nie je 

1.2 Doba a stav realizácie opatrenia Nie je 
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1.3 
Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy 
z hľadiska ochrany životného prostredia 

Nie je 

1.4 
Úspory surovín, vody, pomocných materiálov 
a ďalších látok za rok 

Nie je 

1.5 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu 
k opatreniu 

Nie je 

2 Opatrenia na hospodárne využitie energie  

2.1 
Všeobecná charakteristika  a podrobný 
technický opis opatrenia  

Nie je 

2.2 Doba a stav realizácie opatrenia Nie je 

2.3 
Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy 
z hľadiska ochrany životného prostredia 

Nie je 

2.4 Úspora palív (GJ.rok
-1

) Nie je 

2.5 Úspora energie (GJ.rok
-1

) Nie je 

2.6 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu 
k opatreniu 

Nie je 

3 Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov  

P. 
č. 

Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov 

1 
Dodržiavanie technologických predpisov a havarijných plánov, ktoré sú vypracované a platné v spoločnosti 
Chemko a.s. Slovakia 

2 Pre predchádzanie haváriám budú  pracovnici a obsluha jednotlivých zariadení pravidelne školení.  

3 
Ďalšou súčasťou bezpečnostných opatrení je pravidelná kontrola a údržba všetkých technologických 
zariadení 

4 

V prípade vzniku havarijnej udalosti (mimoriadnej udalosti) na prevádzke „Výroba etanolu 2G“ sú už prijaté  
opatrenia v podniku prevádzkovateľa  (organizačno-technické), navrhnuté a zavedené tak, aby : 

 informovali o vzniku havarijnej udalosti príslušné zložky podniku, 
 zabránili  ďalšiemu zlyhaniu zariadení a chybám obsluhy, 
 zabránili vzniku situácie spôsobujúcej nebezpečenstvo  vzniku ZPH, alebo jej eskalácii, 

 znížili možné následky ZPH na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.   

5 

Prostredie je stanovené protokolom P-01-2015 o predbežnom o predbežnom určení vonkajších vplyvov.  
Protokol je prílohou  č. J-1(utajovaná skutočnosť žiadosti).  V priestoroch, v ktorých budú protokolom stanovené 
zóny, budú tieto vyznačené bezpečnostnými tabuľkami, s uvedením ich rozsahu, respektíve doby trvania (plnenie, 
stáčanie atď.). 
Písomný dokument  o ochrane pred výbuchom  je spracovaný podľa požiadaviek  nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 393/2006 z.z. „O  minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo 
výbušnom prostredí“ pre novu výrobnú jednotku „Výroba etanolu 2G“ v Strážskom.  
Dokument je prílohou č. J-2 (utajovaná skutočnosť tejto žiadosti). 

6 

Posúdenie rizika podľa §6 zákona č. 128/2015 Z.z. 
Pre stavbu Výroba etanolu 2G bolo v 09/2015 spracované posúdenie rizika podľa zákona 128/2015 Z.z..  Na 
základe realizovaných posúdení a zhodnotení individuálnych rizík a spoločenského rizika na novej prevádzke 
„Výroba etanolu 2G“ v podniku  v Strážskom je možné konštatovať nasledovné závery : 
 hodnoty akceptovateľnosti individuálneho rizika pre jednotlivca (nie zamestnanca dotknutého podniku) 

k celkovej výslednej hodnote - 1×10
-6

 udalostí.rok
-1

 (ktorá je stanovená zákonom  č. 128/2015 Z.z.)  
nepresahuje hranice podniku a sú preto plne akceptovateľné. 

 z F-N krivky vyplýva, že aj spoločenské riziko novej prevádzky je taktiež plne akceptovateľné, pretože 
vypočítané hodnoty tohto rizika sa nachádzajú výrazne pod priamkou  1.0 x 10

-4  
x N

-2
 udalostí.rok

-1 
(ktorá je 

stanovená zákonom č. 128/2015 Z.z.  pre nový podnik). 
Z  hodnotenia následkov reprezentatívnych havarijných scenárov, vyplýva nasledovné zhrnutie :  
Na výslednú hodnotu individuálneho a spoločenského rizika na novej prevádzke „Výroba etanolu 2G“ majú hlavný 
vplyv havarijné scenáre a ich  následky spojené hlavne  s  tepelným a tlakovým účinkom  úniku paro - kvapalného 
etanolu z procesných zariadení v PC 04, kde koncentrácia DMV pre etanol dosiahne vzdialenosť až 331m. 
Spracovateľmi posúdenia rizika novej prevádzky „Výroba etanolu 2G“ bolo konštatované, že predmetná 
nová prevádzka nemá prakticky vplyv na súčasné hodnotenia individuálnych a spoločenských rizík v 
podniku, ktoré sú prezentované v aktuálnej Bezpečnostnej správe z mája 2015 prevádzku Chemko 
Slovakia. Zákon č. 128/2015 Z.z. požaduje doriešiť spracovanie informácií o susediacich podnikoch, ktorých 

registráciu zabezpečí MŽP SR. Až na  základe týchto informácií bude  možné objektívne zhodnotiť aj ohrozenia, 
ktoré pre novú prevádzku „Výroby etanolu 2G“ predstavujú susediace podniky.  
Posúdenie rizík je prílohou č. J-3 (utajovaná skutočnosť žiadosti) 

7 

Oznámenie 
Pre „Výrobu etanolu 2G“ bola  identifikované a stanovené celkové maximálne projektovaného  množstva jednej 
horľavej nebezpečnej látky  -  etanolu nachádzajúcej sa v skladovacích zásobníkoch na tejto novej prevádzke  
v celkovom maximálnom množstve 7 814 ton, ktoré takmer 40-krát prevyšuje prahovú hodnotu tejto nebezpečnej 
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P. 
č. 

Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov 

chemickej látky pre zaradenie do kategórie B podnikov.  Preto pre tuto výrobu bude podané „aktualizované 
oznámenie“ o jej zaradení do kategórie, keďže príslušné množstvo tejto nebezpečnej látky v podniku je tak 
významné. 
Toto aktualizované oznámenie o zaradení podniku napĺňa požiadavky nového zákona č. 128/2015 Z.z.  
V rámci spracovania tejto bezpečnostnej dokumentácie pre novú „Výrobu etanolu 2G“  bolo vypracované aj 
aktualizované „Oznámenie o zaradení podniku“, v ktorom sú uvedené aj všetky susediace podniky pracujúce s NL.  
Na základe tejto aktualizácie môže MŽP SR zaradiť príslušné podniky do registra podnikov, susediacich podnikov 
alebo ich skupín podľa §9 Domino efekt ods. 1 zákona č. 128/2015 Z.z. a až potom by bolo potrebné aktualizovať 
aj Bezpečnostnú správu [1], s čím však musí súhlasiť kompetentná štátna správa. 
Oznámenie je  prílohou č. J-4 (utajovaná skutočnosť žiadosti). 

8 
Bezpečnostná správa – aktualizácia 
príloha č. J-5. 

 

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

P. 
č. 

Opis opatrení systému vylúčenia rizík 

 

Popis ukončenia prevádzky zariadenia: 
Výrobné zariadenie bude priebežne udržiavané a  v čase ukončenia činnosti bude výrobné zariadenie v stave, 
ktorý bude vyhovovať miere opotrebenia  na toto zariadenie. 
 

 

Opatrenie: 
Údržba výrobného zariadenia podľa požiadaviek a nárokov na zariadenie z hľadiska bezpečnosti práce a 
minimalizácie vplyvu na životné prostredie.  
Pri rozhodnutí o ukončení výroby, bude zariadenie: 
- Po dobe životnosti predané na využitie ako  druhotná surovina. 
- Použiteľné časti budú rozobrané, zakonzervované a odpredané 
- Náplne a nevyužiteľné časti budú zneškodnené odbornou firmou 
- Stavebné objekty budú zakonzervované a ponúknuté na ďalšie využitie 

 

5 Opatrenia systému environmentálneho manažmentu   

P. č. Opis  opatrení systému environmentálneho manažmentu 

1 
Systém ochrany životného prostredia bude vychádzať z organizačnej štruktúry prevádzkovateľa a bude 
zabezpečovaný príslušnými odbornými pracovníkmi. Prevádzkovateľ má zavedený a certifikovaný manažérsky 
systém podľa normy ISO 14000. 

 

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

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

ŽP 
Časový horizont zmeny 

 Nie je Nie je Nie je 

 

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

P. č. Ďalšie doklady 

 nie sú 
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L OPIS SPÔSOBU UKONČENIA ČINNOSTI PREVÁDZKY A OPATRENÍ NA 
VYLÚČENIE RIZÍK PRÍPADNÉHO ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
ALEBO OHROZENIA ZDRAVIA ĽUDÍ POCHÁDZAJÚCEHO Z PREVÁDZKY PO 
UKONČENÍ JEJ ČINNOSTI A OPATRENÍ NA PRINAVRÁTENIE MIESTA 
PREVÁDZKY DO USPOKOJIVÉHO STAVU  

P. 
č. 

Opis ukončenia prevádzky a opatrení 

1 
Po ukončení činnosti prevádzky budú nespotrebovane suroviny a pomocne materiály (chemikálie) 
používané v súčasnom stave odvezené zmluvnými firmami v rámci príslušných oprávnení . 

2 
Odpady vzniknuté do ukončenia prevádzky budú zneškodnené, resp. zhodnotené zmluvnými firmami v rámci 
príslušných oprávnení. 

3 
Odpady, ktoré majú charakter komunálnych odpadov budú zneškodnené, resp. zhodnotené mestom, alebo 
oprávnenou organizáciou v súlade s VZN mesta Strážske. 

4 
Technologické zariadenia budú rozobrané dodávateľskými firmami a podľa stavu dané do ako druhotná surovina 
alebo odpredané k ďalšiemu využitiu 

5 Objekty budú vyčistené, zakonzervované a ponúknuté k odpredaji 

6 Areál bude zabezpečený proti vniknutiu cudzích osôb 
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M NÁVRH PODMIENOK POVOLENIA 

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

P. č.  Opis opatrenia  
Mesiac a rok 

realizácie 

1.1. 
Dodržiavať emisné limity základných znečisťujúcich látok určené orgánmi štátnej správy. 
Emisie odpadových plynov sú vedené od miesta vzniku cez odlučovacie zariadenia.  

Trvalé 

 
2. Určenie emisných limitov  

2.1 Zložka 
životného 
prostredia 

Zdroj emisií 
Miesto 
vypúšťania 

Znečisťujúca 
látka alebo 
ukazovateľ 

Navrhovaná hodnota 
/emisný limit 

/hmotnostný tok 

Mesiac a rok 
dosiahnutia P. č. 

1 

Ovzdušie 

Mechanická 
predúprava 
biomasy 

Aspirácia 
technologického 
zariadenia linky 

K1A-1 TZL
1
) 

150 / 20 mg/m
3 

< 200 / > 200 g/h
 2018 

2 Vetranie haly K1A-2 TZL
1
) 

150 / 20 mg/m
3 

< 200 / > 200 g/h
 2018 

3 Skladovanie Biomasy K1B TZL
3
) -

 
2018 

4 
Fermentácia  
– pračka CO2 (3-C-3201) 

K2 etanol
2
) 

150 / 100 mg/m
3 

< 500 / > 500 g/h
 2018 

5 
Destilácia  
– pračka etanolu (3-C-4301) 

K3 etanol
2
) 

150 / 100 mg/m
3 

< 500 / > 500 g/h
 2018 

6 
Zmenové zásobníky  
3-T-4401 až 3-T-4403 

K4 etanol
2
),

5
) 

150 / 100 mg/m
3 

< 500 / > 500 g/h 
2018 

7 Biofilter K5 
pachové 

látky
4)

 
- 2018 

8 
Skladovací zásobník etanolu  
3-T-7001 

K7A TOC
2
),

5
) 

150 / 100 mg/m
3 

< 500 / > 500 g/h
 2018 

9 
Skladovací zásobník etanolu  
3-T-7002 

K7B TOC
2
),

5
) 

150 / 100 mg/m
3 

< 500 / > 500 g/ 
2018 

10 
Skladovací zásobník etanolu  
3-T-7003 

K7C TOC
2
),

5
) 

150 / 100 mg/m
3 

< 500 / > 500 g/h 
2018 

11 
Skladovacie zásobníky pribudliny 
3-T-7004 a 3-T-7005 

K7D TOC
2
),

5
) 

150 / 100 mg/m
3 

< 500 / > 500 g/h 
2018 

12 
Skladovacie zásobníky ETBE  
3-T-7203, 3-T-7204 

K7E TOC
2
),

5
) 

150 / 100 mg/m
3 

< 500 / > 500 g/h 
2018 

13 
Skladovacie zásobníky benzínu  
3-T-7201 a 3-T-7202 

K7F TOC
2
),

5
) 

150 / 100 mg/m
3 

< 500 / > 500 g/h 
2018 

2.2. 
Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu 

P. č. 

2.2.1. 
Príloha č. 3, časť I., 1.skupina – TZL, 3. podskupina k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení vyhl. MŽP SR 
č. 270/2014 Z.z. platné od 1.1.2016 

2.2.2 
Príloha č. 3, časť I., 4.skupina ZL – organické plyny a pary, 3. a 4. podskupina k vyhláške  MŽP SR č. 410/2012 
Z.z. v znení vyhl. MŽP SR č. 270/2014 Z.z. platné od 1.1.2016 

2.2.3 Príloha č. 3, časť II. bod 1. k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení vyhl. MŽP SR č. 270/2014 Z.z. 

2.2.4 Príloha č. 3, časť II. bod 4. k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení vyhl. MŽP SR č. 270/2014 Z.z. 

2.2.5 

Vykonanie jednorazového merania emisií podľa § 2 ods. 3 písm. b) bodu 1 vyhl. MŽP SR č. 411/2012 Z.z. na 
účel zistenia výskytu znečisťujúcej látky v nečistenom odpadovom plyne podľa § 6 ods. 1 písm. b) uvedenej 
vyhl.. Ak sa v súlade s požiadavkou § 6 ods. 1 písm. a) vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení vyhl. MŽP SR č. 
270/2014 Z.z. jednorazovým meraní preukáže, že množstvo znečisťujúcej látky v nečistenom odpadovom plyne 
nemôže byť vyššie ako 10 % z hodnoty všeobecného emisného limitu počas prevádzkového stavu, na ktorý sa 
vzťahuje, všeobecný emisný limit sa pre dané zariadenie neuplatňuje. 
Odplyny odchádzajúci z tankov (zmenové zásobníky dennej výroby (3-T-4401 až 3-T-4403), skladovacie 
zásobníky etanolu (3-T-7001 až 3-T-7003), zásobníky pribudliny (3-T-7004 a 3-T-7005), zásobníky ETBE (3-T-
7203, 3-T-7204) a zásobníky benzínu (3-T-7201 a 3-T-7202)) pri ich dýchaní vplyvom zmien okolitej teploty 
budú minimalizované inštaláciou tankov s plávajúcou strechou, k tomuto odplyn z týchto nádrží ako aj odplyny 
z nádrží denaturačného činidla a pribudliny budú vedené cez spätné kondenzátory do atmosféry ochladené až 
na teplotu max. + 2°C a skondenzované odplyny budú vracané späť do zásobníkov. 
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3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník  

P. č. Opis opatrenia 
Mesiac a rok 
realizácie 

 Nevzťahuje sa  

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

P. č. Opis opatrenia 
Mesiac a rok 
realizácie 

4.1 
Prevádzkovať technologický proces tak, aby dochádzalo k minimálnemu vzniku odpadov 
a nakladať s nimi v zmysle príslušnej legislatívy. 

 

 
5. Podmienky hospodárenia s energiami  

P. č. Opis podmienky 
Mesiac a rok 
realizácie 

 Nie sú  

 
6. Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov  

P. č. Opis opatrenia 
Mesiac a rok 
realizácie 

6.1 Pravidelné školenia zamestnancov na jednotlivých pracoviskách 
Priebežne 

počas roka 
6.2 Pravidelná údržba strojného zariadenia a odlučovacích zariadení 

6.3 Dodržiavanie technických a  prevádzkových parametrov prevádzky 

6.4 Dodržiavanie platných smerníc a predpisov „Výroby etanolu 2G“  

6.5 Represívne opatrenia  

   

 
 
7. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania 

P. č. Opis opatrenia 
Mesiac a rok 
realizácie 

 Nie sú  

 
 
8. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky 

P. č. Opis opatrenia 
Mesiac a rok 
dosiahnutia 

 Nie sú  

 
 
9. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať 

a poskytovať do informačného systému 

P. č. Opis monitorovania a evidencie údajov 

9.1. V zmysle vyhlášky č.137/2010 Z.z. 

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

P. č. Opis požiadavky alebo opatrenia 
   Predpokladá sa skúšobná prevádzka v dĺžke trvania 6 - tich mesiacov 

 
  



      
 

 
Vydané    05/ 2016     60/69                Zak. č   2-04900 
Revízia :   4 

N OZNAČENIE ÚČASTNÍKOV KONANIA, KTORÍ SÚ PREVÁDZKOVATEĽOVI 
ZNÁMI, PRÍPADNE CUDZÍ DOTKNUTÝ ORGÁN, AK JESTVUJÚCA 
PREVÁDZKA MÁ ALEBO NOVÁ PREVÁDZKA MÔŽE MAŤ CEZHRANIČNÝ 
VPLYV  

 

P. 
č. 

Zoznam účastníkov konania 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

 

 Chemko, a.s. Slovakia, sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava ( prevádzka: Priemyselná 720,  072 22 Strážske) 

 ENERGOCHEMIKA TRADING .a.s., sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava 

 Ekologické služby, s.r.o. Priemyselná 720 ,  072 22 Strážske  

 Mesto Strážske, MSÚ Strážske, nám. Alexandra Dubčeka č.300,  072 22 Strážske 

 Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Slobody 1,  071 01 Michalovce  

 Okresný úrad, Košice  Odbor starostlivosti o životné prostredie Košice, Komenského 52,  04001 Košice 

 Okresný úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 040 01 Košice 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Chalúpku 5,  071 01 Michalovce 

 Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia,  Rumanova 14,  040 53 Košice 

 Obec  Pusté Čemerné, Pusté Čemerné 4, 072 22 Strážske 

TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske 

JAVELIN s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske 

MV SR, Krajské riaditeľstvo HaZZ, Košice 

Technická inšpekcia, pracovisko Košice 

Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie Slobody 1,  071 01 Michalovce  

Ing. Jaromír Šňupárek autorizácia ČKAIT č. 1100059, osvedčenie SKSI č. H-1041 *11:4-1 * - splnomocnenie 
na zastupovanie nižšie uvedených projektantov ( riadok 19 – 35 )  
Ing. Libuše Pilařová autorizácia ČKAIT č.0008450 M +420 602 328 601, M +420 315 621 252 * - 
splnomocnenie na zastupovanie nižšie uvedených projektantov ( riadok 19 – 35 ) 

Ing. Pavel Průcha, ČKAIT 0202014, osvedčenie SKSI č. H-1019*I1:4-1*  

doc. Ing. Hana Gattermayerová, Csc., ČKAIT 0003577, osvedčenie SKSI č. H-1035*13:3-1* 

Ing. Martin Felix, ČKAIT 0202015, osvedčenie SKSI č. H-1037*I3:3-1* 

Ing. Pavol Koba,  autorizácia SKSI č. 4320 

Ing. Miroslav Miháč autorizácia SKSI č. 1762*Z*14  

Ing. Radek Paier, ČKAIT 0202015 

Ing. Štefan Choma autorizácia SKSI č. 1176*Z*14  

Ing. Dušan Slováček, autorizácia SKSI č. 1057*14 

Ing. Jiří Hájek,ČKAIT 1005317, 

Ing. Marek Slosarčik číslo osvedčenia 117/2011 

Ing. Vladislav Džubák oprávnenie č. 40-2014-07-10. 

Ing. Andrej Čaládi, osobitné oprávnenie č. 01/2012/Mx, Vk, To 

Ing. Viera Miháliková autorizácia SKSI č. 2051 

Ing. František Kielkowski, osvedčenie SKSI r.č. H-1064*14:5-3* 

Ing. Miroslav Knápek, osvedčenie SKSI r.č. H-1062*12:2-1* 

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35     
Bratislava 
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O STRUČNÉ ZHRNUTIE ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH V PÍSMENÁCH A) 
AŽ K) VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÝM SPÔSOBOM NA ÚČELY 
ZVEREJNENIA  

 

P. 

č. 
Zhrnutie 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investor: ENERGOCHEMICA TRADING a. s. 

sídlo: Pribinova 25 , 811 09 Bratislava  
IČO: 46 798 072 

 

Účel,  kapacita výroby, zamestnaci 

VÝROBA ETANOLU 2G“ zabezpečí výrobu etanolu druhej generácie v lokalite Strážske. Hlavným produktom 
bude bezvodný etanol spĺňajúci kvalitatívne parametre normy EN 15 376. Vedľajším produktom bude frakcia 
lignínu – rigidná zložka celulózovej a hemicelulózovej štruktúry, ktorá ako tuhá látka bude z procesu separovaná. 
Lignín bude dodávaný do „„Bioteplárne“, ktorá bude vybudovaná pre tento účel vybudovaná v bezprostrednej 
blízkosti výroby etanolu 2G, ako samostatná prevádzka. Druhým vedľajším produktom procesu bude bioplyn 
z energetického využitia odpadových vôd.  

Výroba etanolu 2G je prevádzka tvorená komplexom prevádzkových celkov/súborov, stavebných a inžinierskych 
objektov umiestnených na ploche v kú. Strážske, v súčasnosti nevyužívanej, ktorá sa nachádza vedľa uzavretého 
areálu CHEMKO Strážske.  

 Kapacita výroby: 

 v celkovom množstve výrobku  t/rok 55 000 

 v spracovaných surovinách (biomasa) t/rok 369 600 

 vo vedľajších výrobkoch: 
Lignínová frakcia (60%ná vlhkosť)  t/rok  319 840 
Bioplyn     m

3
/rok 12 mil. 

Pribudlina     t/rok 168 
Počet zamestnancov                                76 zamestnancov 

Prevádzka je navrhnutá tak, aby zaručovala flexibilné operácie s rôznymi vstupnými surovinami a aby výťažnosť 
etanolu bola maximálna.  

Surovina - je biomasa, tento pojem pre účely tohto projektu znamená rôzne typy biomasy (slamy pšeničná, 
repková), kukuričné kôrovie či cielene pestované energetické rastliny pre energetické účely.  

 Technológia výroby: 

Navrhnutá technológia minimalizuje ekologické dopady na životné prostredie v množstve produkovaných 
odpadov, ktoré budú v súlade s požiadavkami dodržaní limitov znečisťujúcich látok. 

Časť odpadových vôd je využitá späť v procese čím dôjde k zníženiu spotreby úžitkovej vody a množstva 
odpadových vôd v technologickom procese. 

Odpadové vody budú využité pri výrobe bioplynu. 

Základom technológie je premena hemicelulózy  a celulózy na kvasiteľné cukry, ktoré v ďalšom kroku sú 
kvasením prevedené na lieh (etanol) a oxid uhličitý. Premena prebieha vo vodnom prostredí pomocou enzýmov 
pri hydrolýze a procese scukrení biomasy (celulózy a hemicelulózy) 

Etanol je čistený v destilačnom procese. 

Nezreagovaná časť z biomasy  a voda (výpalky)  je odstredená. Pevná fáza (lignín) je spaľovaná  v zariadení 
Bioteplárne“(samostatná stavba) kvapalná fáza (fugát) spolu s ostatnými vodami ide do jednotky na výrobu 
bioplynu. 

Primárnou surovinou je biomasa  a pomocnými surovinami sú procesná voda, enzýmy, kvasinky , močovina,. 

Z energetického hľadiska je okrem elektrickej energie spotrebovávaná para a chladiaca voda. 
 Všetky inštalované zariadenia sú vybavené potrebnými zariadeniami pre minimalizáciu emisií škodlivín do 

ovzdušia. 

Emisie do ovzdušia: 

Zdrojom plynných emisií budú tuhé znečisťujúce látky z filtrov zo skladovania a spracovania biomasy. Zariadenia 
sú vybavené filtrami minimalizujúcimi emisie TZL. 

Únikom etanolu a ostatných prchavých organických látok je zamedzené prepojením parných priestorov cisterien 
a skladovacích tankov pri stáčaní a  zaradením spätných kondenzátorov. 

Vedením odplynov  zo spracovania lignínu do biofiltra sa likvidujú pachové látky v nich obsiahnuté. 

Odpadové vody: 
Odpadové vody z technologického procesu budú použité na výrobu bioplynu. 

Tuhé odpady: 

Tuhé odpady budú bežné odpady z výrob podobného charakteru. Odpady  budú zneškodňované oprávnenými 
spoločnosťami. 
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P. 

č. 
Zhrnutie 

 Lokalita sa nachádza v Košickom kraji, v severnej časti východoslovenskej nížiny. 

Areál výroby etanolu 2G  je situovaný  cca 1 km od okrajových domov mesta Strážske a cca 3 km od okrajových 
domov obce Pusté Čemerné, vpravo od štátnej cesty I. triedy I/18 Strážske – Vranov nad Topľou. 

Plocha určená na výstavbu je v súčasnosti nevyužívaná, nachádza sa mimo uzavretý areál CHEMKO Strážske, 

medzi ulicami Mierová a Priemyselná ‐parkovisko pred areálom CHEMKO Strážske a je ohraničené plotom 

spoločnosti zo severnej strany. Územie je rovinaté, bez zástavby a bez existujúcich inžinierskych sietí. Pred 
plánovanou zástavbou neboli plochy poľnohospodársky využívané. 

Inžiniersko – technické napojenie novej prevádzky na územie úzko súvisí so prevádzkou Chemko Strážske, 
z ktorého budú napojené: 

Elektrická energia - zásobovanie elektrickou energiou pre novú prevádzku Výroby etanolu 2G bude riešené zo 
siete VN 6,3 kV napojením z existujúcej rozvodne R6 v existujúcej časti prevádzky Chemko, v objekte. 42020. 

Vodovod -  areál výroby etanolu 2G bude zásobovaný z prevádzky Chemko pitnou vodou a to iba pre sociálne 
účely napojením v objekte  42001 AB Chemko. Potrubie, na ktoré sa výroba etanolu pripája  je oceľové DN 50. 

Procesné vody - výroba etanolu 2G bude zásobovaná z prevádzky Chemko procesnými vodami:  

- PW1 - vyčistená voda z ČKOV, ktorá  bude privádzaná z objektu č. 31059,alternatívne je možné použiť PW2 

- PW2 - čerstvá (dekarbonizovaná) voda vyrábaná v existujúcej CHÚV vedená z rozdeľovača v objekte  42020  

Požiarny vodovod – zdrojom požiarnej vody je existujúci rozvod požiarnej vody v prevádzke Chemko na ktorý 

bude výroba etanolu 2G napojená v napojovanom bode určenom správcom siete, pred existujúcou armatúrnou 
šachtou s napojením na potrubie DN 500. Potreba požiarnej vody 169,2 l/s. 

Para - areál bude zásobovaný parou dodávanou zo zariadenia  „Bioteplárne“ rsp TP2 ,s.r.o.. Bude dodávaná 

para  

- vysokotlaková – z rozdeľovača R7  potrubím DN 250 o tlaku 2,1 MPa g a o teplote min. 245 °C.  

- stredotlaková – z rozdeľovača R6 potrubím   DN 450 o tlaku  0,75 MPa g a o teplote min. 210 °C.  

Odvod dažďových vôd - dažďové vody budú odvádzané do existujúcej vnútro areálovej kanalizácie prevádzku 
Chemko, kde správca kanalizácie určil bod napojenia na potrubie dažďovej kanalizácie DN 1 200. 

Odpadové vody z bioplynovej stanice  – budú čerpané na ČKOV Chemko kanalizáciou technologických 
odpadových vôd k ďalšiemu dočisteniu. 

 Stavba je navrhnutá s dôrazom na použitie techník dosahujúcich minimalizáciu ekologických dopadov na životné 
prostredie. V prevádzke „Výroby etanolu 2G“ nebude dochádzať k prekračovaniu ekologických limitov emisií 
škodlivín do životného prostredia 
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P PREHLÁSENIE 

 

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia. 

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné. 
 
 
 
 
                                                                                                    
 
 
 
 
1. Podpísaný: ..............................................          Dátum  :  ........................... 

Chemko, a.s. Slovakia 
Ing. Michal Bočko 
Člen predstavenstva 

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

Chemko, a.s. Slovakia 
Ing. Igor Plitko 
Člen predstavenstva 

 

Pečiatka alebo pečať 
podniku: 
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PRÍLOHY 

Zoznam príloh 
 

Príloha 
číslo 

Názov prílohy 

  

P1 Zoznam použitých skratiek,  značiek a jednotiek 

  

P2 Utajované skutočnosti -  prílohy: 
B-3-1 Kapitola 3.1 Opis prevádzky – technologické uzly 

B-3-2 Bloková schéma výroby (2-04900-D-00-041101_r0a) 

B-3-2a Materiálová bilancia 

Kap. J  

J-1 Protokol o predbežnom určení vonkajších vplyvov Číslo výkresu Rev 

J-1-1 P-01-2015-r0 - Protokol - Etanol 2G Strážske 2-04900 - G - 00 - 022001 0 

J-1-2 P-01-2015-r0 - Tabuľky vlastnosti látok 2-04900 - G -   -   0 

J-1-3 Dispozícia vonkajších vplyvov - Podlažie ±0,00m 2-04900 - G - 01 - 211211 0 

J-1-4 Dispozícia vonkajších vplyvov - Rezy A-A, B-B 2-04900 - G - 01 - 211212 0 

J-1-5 Dispozícia vonkajších vplyvov 2-04900 - G - 04 - 211211 0 

J-1-6 Dispozícia vonkajších vplyvov 2-04900 - G - 07 - 211211 0 

J-1-7 Dispozícia vonkajších vplyvov 2-04900 - G - 09 - 211211 0 

J-2 Dokumentácia ochrany pred  výbuchom (DOPV) 

J-2-1 Dokument o ochrane pred výbuchom 

 Príloha 1-Situačný výkres 

 Príloha 2_Vonkajšie vplyvy - viď príloha J-1 

 Príloha 3_KBU 

 Príloha 4-Autorizácie a osvedčenia 

J-3 Posúdenie rizika podľa zákona 128/2015 Z.z. 

J-3-1 Posúdenie rizika podľa §6 zákona č. 128/2015 Z.z. 

 Príloha 1 –KBÚ Etanolu 

 Priloha 2 - Zoznam hodnotených NL 

 Príloha 3 - Grafické prílohy 

 Príloha 4 - Autorizácie a osvedčenia 

J-4 Oznámenie podľa zákona 128/2015 Z.z. 

J-4-1 Oznámenie o zaradení podniku podľa §5 zákona č. 128/2015 Z.z. 

 Príloha 1 - Grafické prílohy 

 Príloha 2 - Tabuľky k oznámeniu 

 Príloha 3 - Výpočty k oznámeniu 

 Príloha 4 - Susediace podniky 

 Príloha 5 - Autorizácie a osvedčenia 

J-5 Bezpečnostná správa - aktualizácia 

z P4 Dokumentácia pre stavebné povolenie 

časti 

B - Súhrnná technická správa + Príloha 1 (PBR) a príloha 2 (Protokol vplyvov – viď J – 1) 

D – Bloková schéma – viď  príloha P2 - B-3-2 

G – Prevádzkové súbory 

  

P3 Prílohy k jednotlivým kapitolám žiadosti (nepodliehajúce utajeniu) 

Kap. A  

A-1 Doklady k identifikácii 

A-1-1 
Výpis z obchodného registra, resp. iný doklad (živnostenský list) – l x originál, ostatné kópie 
Chemko a.s. Slovakia 

A-1-2 
Výpis z obchodného registra, resp. iný doklad (živnostenský list) – l x originál, ostatné kópie 
Energochemika Trading, a.s.  

A-1-3 Prehlásenie o spolupráci pri realizácii projektu stavebníka a prevádzkovateľa 

A-1-4 Sdelenie stavebníka stavebnému úradu Strážske 

A-2 Plnomocenstvo 

A-2-1 Overená kópia plnej moci k podaniu žiadosti o IPKZ ENERGOCHEMIKA TRADING/ Technoprojekt 



      
 

 
Vydané    05/ 2016     65/69                Zak. č   2-04900 
Revízia :   4 

Príloha 
číslo 

Názov prílohy 

A-2-2 Overená kópia plnej moci k podaniu žiadosti o IPKZ CHEMKO .a.s. Slovakia /Technoprojekt 

A-3 Vlastnícke vzťahy 

A-3-1 Kópie výpisov z katastra nehnuteľností pre pozemky určené k výstavbe 

A-3-2 Doklady potvrdzujúce vlastníctvo alebo právo užívania k prevádzke a k pozemkom 

  

A-4 Záverečné stanovisko MŽP SR a dokumentácia EIA 

A-4-1 Záverečné stanovisko MŽP SR číslo 2637/2015-3.4/bj 

A-4-2 Dokumentácia EIE (09/2014) 

A-4-3 Spôsob plnenia podmienok „Záverečného stanoviska k zámeru „Biorafinéria na spracovanie biomasy s 

kombinovanou vysoko účinnou výrobou elektriny, tepla, etanolu, etylénu a etylénoxidu„,  ktoré bolo vydané 
Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 z. Z. O posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pod  číslom  2637/2015-
3.4/b. a to  pre „Výrobu etanolu 2G“. 

A-5 Územné rozhodnutie 

A-5-1 Územné rozhodnutie č. D2015/001997/282 vydané SÚ Mesta Strážské, právoplatnosť 29.10.2015 

A-5-2 Súhlas na umiestnenie zdroja znečistenia ovzdušia (OÚ Michalovce, OSŽP) zo dňa 8.9.2015 

A-5-3 
Spôsob plnenia podmienok „Rozhodnutia“ o umiestnení stavby „Výroba etanolu 2G“ 

vydaného dňa 19.10.2015  pod č. D2015/001997/282 Mestský úradom Mesta Strážske 

A-5-4 Mesto Strážske, Rozhodnutie 2015/1924/272-ŽP zo dňa  5.10.2015 , ktorým sa vydáva súhlas na výrub  

Kap. B  

B-1 Situácie  a pohľady 

B-1-1 Zákres do katastrálnej mapy, (2-04900-C-00-034001) 

B-1-2 Situačný výkres, (2-04900-C-00-032001) so zákresom ochranného pásma komunikácie  a vlečky 

B-1-3 Výkres širších vzťahov M 1:10 000, (2-04900-C-00-031001) 

B-1-4 Celkový pohľad a farebné riešenie, (2-04900-D-00-041003) 

 
B-2 Technologická schéma  prevádzkových súborov Číslo výkresu Rev 

 Technologická schéma - PS10, PS15 2-04900 - G - 01 - 211101 0 

 Technologická schéma - PS20, PS21, PS22 2-04900 - G - 02 - 211101 0 

 Technologická schéma - PS23 2-04900 - G - 02 - 211102 0 

 Technologická schéma - PS24 2-04900 - G - 02 - 211103 0 

 Technologická schéma - PS30, PS33 2-04900 - G - 03 - 211101 0 

 Technologická schéma - PS30 2-04900 - G - 03 - 211102 0 

 Technologická schéma - PS31 2-04900 - G - 03 - 211103 0 

 Technologická schéma - PS32 2-04900 - G - 03 - 211104 0 

 Technologická schéma - PS40 2-04900 - G - 04 - 211101 0 

 Technologická schéma - PS40 2-04900 - G - 04 - 211102 0 

 Technologická schéma - PS41 2-04900 - G - 04 - 211103 0 

 Technologická schéma - PS42, PS43 2-04900 - G - 04 - 211104 0 

 Technologická schéma - PS44 2-04900 - G - 04 - 211105 0 

 Technologická schéma - PS51, PS52 2-04900 - G - 05 - 211101 0 

 Technologická schéma - PS60 2-04900 - G - 60 - 211101 0 

 Technologická schéma - PS61 2-04900 - G - 61 - 211101 0 

 Technologická schéma - PS61 2-04900 - G - 61 - 211102 0 

 Technologická schéma - PS61 2-04900 - G - 61 - 211103 0 

 Technologická schéma - PS62 2-04900 - G - 62 - 211101 0 

 Technologická schéma - PS63 2-04900 - G - 63 - 211101 0 

 Technologická schéma - PS63 2-04900 - G - 63 - 211102 0 

 Technologická schéma - PS63 2-04900 - G - 63 - 211103 0 

 Technologická schéma - PS64 2-04900 - G - 64 - 211101 0 

 Technologická schéma - PS65 2-04900 - G - 65 - 211101 0 

 Technologická schéma - PS65 2-04900 - G - 65 - 211102 0 

 Technologická schéma - PS66 2-04900 - G - 66 - 211101 0 

 Technologická schéma - PS70, PS71 2-04900 - G - 07 - 211101 0 

 Technologická schéma - PS72 2-04900 - G - 07 - 211102 0 

 Bloková schéma VNR 2-04900 - G - 83 - 211101 0 

 Technologická schéma 1 2-04900 - G - 09 - 211101 0 

 Technologická schéma 2 2-04900 - G - 09 - 211102 0 

B-3-3 
Súhrnná tabuľka s údajmi o nádržiach, v ktorých sa vyskytujú látky škodlivé vodám a súvisiace údaje o 
záchytných a  havarijných nádržiach 

B-3-4 Zariadenia používajúce prchavé organické látky 
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Príloha 
číslo 

Názov prílohy 

Kap. C  
C-1 Súbor kariet bezpečnostných údajov (bezpečnostných listov) 

1a Močovina  (v pevnom stave) 

1b Močovina  (roztok ) 

2a Hydroxid sodný NaOH  tekutý 50 

2b Hydroxid sodný NaOH  tekutý 20 

4 Antifoam (odpeňovač)  

5 Enzýmový roztok kvapalina (10 - 15%) 

6 Kvasnice_Lipera 

7 Kyselina sírová  

8 Kyselina solná 31-36 

9 VITHANE
TM 

 mikronutrient 

10 Flokulačné činidlo Tillflock 675 

11 Chlorid sodný NaCl, tabletovaná soľ 

12 Fosforečnan sodný  

13 Siričitan sodný  

14 Chlorid železitý  

15 Chlornan sodný  

16 NALCO(R) 73199 

17 NALCO STABREX(R) ST40 

19 Kvapalný dusík N2 

20 KBU  Denaturačné činidlo ETBE  

21 KBU  Benzíny  

22 Pribudlina  

23 KBU_Etanol 

24 Zemný plyn (alt. k bioplynu) 

Kap. D  

D-1 Rozptylové štúdie 

D-1-1 RŠ_02_2015_Biorafineria (EIA) 

D-1-2 RŠ_06_2015_Výroba etanolu 2G 

D-2 Odborný posudok 

D-2-1 

Odborný posudok podľa §19 zákona o ovzduší 137/2010 Z.z.  o ovzduší pre  „Výrobu etanolu 2G“ 
spracovaný Ing. Katarínou Kyseľovou, doc. RNDr. PhD. dňa 30.11.2015  
Odborný posudok a podľa §17 odst. 1 písm. a) zákona 137/2010 Z.z., o ovzduší spracovaný Ing. Viliam 
Carach PhD dňa 8.2.2016 

D-2-2 Technicko prevádzkové parametre (TPP)  

D-2-3 Technicko organizačné opatrenia (TOO) 

D-3 OV – vyjadrenie EKS  

D-3-1 Ekologické služby 

D-4 Hlukové štúdie 

D-4-1 BIORAFINERIA - hluková štúdia_FEB_2015 

D-4-2 BIORAFINERIA - hluková štúdia_DOPLNOK_01_SEPT_2015 

D-4-3 BIORAFINERIA - dopravná štúdia - hluk, emisie  

Kap. E  

E-1 Východisková správa 

E-1-1 Biorafinéria - východisková správa,  September 2015 ( v zmysle §8 ZÁK. 39/2013) 

E-1-2 Biorafinéria - súhrnný prehľad lab skúšok zemín_September_2015 

Kap. F Prílohy nie sú 

Kap. G  

G-1 POH 

G-1-1 Program odpadového hospodárstva (návrh) 

Kap. H Prílohy nie sú 

Kap. I Prílohy nie sú 

  

P4 Dokumentácia pre stavebné konanie 

 Zoznam – viď dokument 2-04900-00-90206_r0_Celkový zoznam dokumentácie DSP 

 

B - STS + príloha 1 a príloha 2,  
D - Bloková schéma)  
G - Prevádzkové súbory  
podliehajú  utajovaným skutočnostiam – viď príloha P2 
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PRÍLOHA P1   ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK,  ZNAČIEK A JEDNOTIEK 

 
SKRATKY 

 

AB Administratívna budova 

BAT Najlepšia dostupná technológia 

BB BIG- BAG vrecia 0,5T a 1T 

BREF 
Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách (Best available technique 
refference document 

BS Bezpečnostná správa 

BSK Biochemická spotreba kyslíka 

B1 Označenie pre zmes benzínu 

CAS Registračné číslo chemickej zlúčeniny 

CCTV Kamerový systém 

CIP Systém pre čistenie zariadenia 

ČKOV Čistiarenský komplex odpadových vôd Chemko 

DIČ Daňové identifikačné číslo organizácie 

DOPV Dokumentácia ochrany pred výbuchom 

DPS Dokumentácia pre stavebné povolenie 

EKV Elektronická kontrola vstupu 

EL Emisný limit 

EN Európska norma 

EPS Elektrická požiarna signalizácia 

EMS Systém riadenia vplyvu na životné prostredie 

GJ Giga Joule 

GR Generálny riaditeľ 

CHSK Chemická spotreba kyslíka 

CHZ Chladiace zariadenie 

HN Havarijná nádrž 

I Iné 

IČO Identifikačné číslo organizácie 

IPKZ Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania 

ISO Systém riadenia procesov 

KBU Karta bezpečnostných údajov 

MaR Meranie a regulácia 

MP  Medziprodukt 

MTP M tepelný príkon 

MWel Inštalovaný elektrický výkon 

MWh Mega Watthodina 

Mwtep Inštalovaný tepelný výkon  

MŽP Ministerstvo životného prostredia 

N Kategória odpady -Nebezpečný 

NA Nákladný automobil 

NL (TSS) Parameter pre vyjadrenie obsahu nerozpustných látok 

TN Obsah celkového dusíka 

NPK Najvyššia prípustná koncentrácia (P–priemerná, M – maximálna) 

NR Národná rada 

O Kategória odpadu - Ostatný 

O2ref  Referenčný obsah kyslíka 

OKEČ Odvetvová klasifikácia ekonomických činností 

OPR  Obmedzený prevádzkový režim 

OV Odpadové (odpadné)  vody 

OČ Obchodná činnosť 

P Produkt 

PC Prevádzkový celok 
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PRÍLOHA P1   ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK,  ZNAČIEK A JEDNOTIEK 

 

PS Prevádzkový súbor 

POH Program odpadového hospodárstva 

BPS Bioplynová stanica 

PW1 Označenie prevádzkovej vody - vyčistená voda z ČKOV 

PW2 Označenie prevádzkovej vody - čerstvá (dekarbonizovaná) voda z CHÚV Chemko 

PZTS Poplachový a tiesňový elektronický systém 

RP Redukčný plán pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá 

S Surovina 

SHZ Stabilné hasiace zariadenie 

SIŽP  Slovenska inšpekcia životného prostredia 

SK Štruktúrovaná kabeláž 

SO  Stavebný objekt 

SP Spotreba 

SR Slovenská republika 

SRTP Systém riadenia technologického procesu 

SSZ Severo-severo-západ 

STO Skládka tuhých odpadov 

ŠL Škodlivá látka 

ŠZÚ Štátny zdravotný ústav 

TO Technologická odstávka 

TOO Technicko organizačné opatrenia (TOO) 

TPP Technicko prevádzkové parametre (TPP) 

TUV Teplá úžitková voda 

TZL Tuhé znečisťujúce látky 

VNR Vonkajšie nadzemné rozvody 

VOC  Prchavé organické látky 

ZL Znečisťujúce látky 

ZZOv Zdroj znečisťovania ovzdušia 

ŽC Železničné cisterny 

ŽP Životné prostredie 

ZNAČKY 

C2H5OH Etanol 

Cl Chlór 

CO Oxid uhoľnatý 

CO2 Oxid uhličitý 

ETBE Denaturačné činidlo 

FeCl3 Chlorid železitý 

H2S Sírovodík 

H2SO4 Kyselina sírová 

CH4N2O Močovina  

N2 Dusík 

Na2SO3 Siričitan sodný 

Na3PO4 Fosforečnan sodný 

NaCl Chlorid sodný 

NALCO Obchodný názov prípravku pre úpravu vôd 

NaOCl Chlornan sodný  

NaOH Hydroxid sodný 

NH4 Amoniak 

NO2 Oxid dusičitý 

NOx Oxidy dusíka 

NOx-NO2  Oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý 

O2 Kyslík 

TOC Celkový organický uhlík 



      
 

 
Vydané    05/ 2016     69/69                Zak. č   2-04900 
Revízia :   4 

PRÍLOHA P1   ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK,  ZNAČIEK A JEDNOTIEK 

 

VOC Prchavé organické látky 

 

 

JEDNOTKY 

°C Stupeň Celzia 

dB Decibel 

g/mol Molová hmotnosť 

ppm Parts per million je spôsob vyjadrenia zlomku – milióntinu – celým číslom 

h Hodina 

kPa Kilo Pascal  

kPag Kilo Pascal gravitačný 

kVA Kilovolt ampér 

m Meter 

m
3
 Meter kubický 

MPa Mega Pascal 

MPag Mega Pascal gravitačný 

MW Megawatt 

pH Parameter udávajúci koncentráciu vodíkových iónov 

t Tona 

t/h Ton za hodinu 

V Volt 
 


