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A.1.  Základné informácie  
 
1.1 Názov prevádzkovateľa  BUKOCEL 
1.2 Právna forma akciová spoločnosť 
1.3 Druh žiadosti Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona 

o IPKZ 
áno 

1.4 Adresa sídla 
prevádzkovateľa  

Hencovská 2073 
093 02 Hencovce 

1.7 Štatutárny zástupca,  
funkcia v spoločnosti 

Ing. Jaroslav Fic  – predseda predstavenstva  
Ing. Erik Kadlec – člen predstavenstva 
Ing. Marián Želínsky   – člen predstavenstva  

1.8 IČO 36 445 461 
1.9 Kód OKEČ (NACE), NOSE-

P 
211112/713,  
104.11 

1.10 Výpis z obchodného registra 
alebo z inej evidencie 

 Príloha č. 1 Áno  

1.11 Splnomocnená kontaktná 
osoba  

Ing. Peter Krauspe – vedúci oddelenia OŽP,  
Tel: 057 441 3017,  
Mobil: 0918 910 442 
fax: 057 441 2581,  
e-mail: krauspe@bukoza.sk 

 
A.2   Typ  žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia  
 
2.1 Typ žiadosti  Zmena už vydaného IP  č. 5131-16268/2007/Haj/570470306  zo dňa 

25.05.2007  v znení neskorších rozhodnutí:  
   
Č. 5860-25744/Wit/5704070306/Z1 zo dňa 03.08.2007 
Č. 6047-34812/2007/Haj/570470306/Z2 zo dňa 05.11.2007 
Č. 877-2618/2008/Wit/570470306/Z3 zo dňa01.02.2008 
Č. 6139-34972/2008/Haj/570470306/Z5 zo dňa21.10.2008 
Č. 8615-34195/2008/Haj/570470306/Z6 zo dňa21.10.2008 
Č. 8161-40887/2008/Haj/570470306/Z5 zo dňa 01.12.2008 
Č. 8074-38134/2008/Wit/570470306/Z7 zo dňa 01.12.2008 
Č. 98-8842/2010/Mik/570470306/Z9 zo dňa 30.04.2010 
Č. 5694-17537/2010/Haj/570470306/Z10 zo dňa 09.06.2010 
Č. 917-4947/2012/Haj/570470306/Z11 zo dňa 17.02.2012 
Č. 6252-19711/2012/Haj/570470306/Z15 zo dňa 18.07.2012 
Č. 3868-30894/2012/Haj/570470306/Z12 zo dňa 15.11.2012 
Č. 733-2112/2013/Hut/570470306/Z18 zo dňa 28.01.2013 
Č. 718-2251/57/Haj/2013/570470306/Z19 zo dňa 06.02.2013 
Č. 392-2073/2013/wit/570470306/Z17 zo dňa 06.02.2013 
Č. 861-15060/2013/Haj/570470306/Z16 zo dňa 12.06.2013 
Č. 5143-20372/2013/Wit,Haj/570470306/Z21 zo dňa  
     19.08.2013 
Č. 137-11461/wit/570470306/ZK22 zo dňa 17.04.2014 
Č. 5957-32793/2014/Wit/570470306/ZK23 zo dňa 18.11.2014 

2.2. Prebiehajúce konania podľa 
§ 3 ods.3 zákona 39/2013 
Z.z. o IPKZ  

1. Správne konanie vo veci predĺženia termínu realizácie Náhradný 
varáka č. 6 do 30.06.2016 
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2.3 Zoznam povolení , o ktoré 

v rámci zmeny IP žiada 
Zmena č.1 
1. povolenie na zmenu IP v zmysle §3 ods.2 a § 20 ods.1 
zákona o IPKZ. – časť I. B bod1 na zvýšenú kapacitu výroby 
bielenej buničiny v množstve 499 t/deň, zároveň sa mení časť 
II., ods. A, bod 3 ( body 3.1,  3.2, 3.4 )  v texte  
a zároveň zrušiť pôvodné rozhodnutie 5053-23556/ Haj/2013/  
57047 0306 / Z20 zo dňa 09.09.2013 
 
Zmena č. 2  
2a.  povolenie na zmenu IP v zmysle § 3, ods. 3 bod b 1.2 a § 
22 ods. 1 zákona o IPKZ –  emisné limity pre vypúšťanie 
odpadových vôd  
mení sa časť 
 II. Podmienky povolenia  
B. Emisné limity 
Bod 2.1.3 sa mení  -  v texte  
Dopĺňa o body  2.1.7 – 2.1.11  
 
A zároveň sa ruší pôvodné rozhodnutie č. 733- 2112/2013/Hut 
/570470306/Z18 zo dňa 28.01.2013 a zároveň sa ruší 
rozhodnutie 5694-17537/2010/Haj/570470306/10 zo dňa 
09.06.2010 pre jeho neaktuálnosť.  
 
Zmena č. 3 
3. povolenie na zmenu IP v zmysle § 22 ods. 3 – zmena časti II. 
B. Emisné limity  
3.1.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hluk 
produkovaný prevádzkou neprekročil nasledujúce prípustné 
hodnoty   určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí: 
 v texte   
 
Zmena č. 4  
4. povolenie na zmenu IP v zmysle § 3 ods. 3 bod b 1.2 a § 22 
ods. 1 zákona o IPKZ  
Predmetom zmeny je nasledovné:  
v časti II. Podmienky povolenia 
B . Emisné limity 
2. Kontrola vypúšťaných odpadových vôd   
2.1  sa mení nasledovne  - v texte  
 
Zároveň sa ruší pôvodné rozhodnutie  č. 733- 2112/2013/Hut 
/570470306/Z18 zo dňa 28.01.2013 o ekotoxicite ako pri zmene 
č.2  
 
Zmena č. 5  
 
5. zmena IP v zmysle § 26, ods.1,  písm. e zákona o IPKZ  
Predmetom sú nasledovné zmeny  
V časť II Podmienky povolenia  
ods. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania 
prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do 
informačného systému 
v bode 6. Podávanie správ  
( rušia sa pôvodné texty )  
Dopĺňajú sa nové znenia bodov:  
6.3  
6.6 
6.7 
6.8  
 V texte  
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  Zmena  č. 6 

 
zmena IP v zmysle § 3, ods. 3 písm. a) bod 8 zákona o IPKZ sa 
navrhuje zmena  
časti II Podmienky povolenia 
B1 Emisné limity  
1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia  - V texte  
Zároveň sa ruší rozhodnutie 5694-17537/2010/Haj/570470306 
/10 zo dňa 09.06.2010 pre jeho neaktuálnosť .  
 
Zmena č. 7.  
Podľa § 3 ods. 3 bod a 1 zákona 39/2013 Z.z.  
Zmena IP Výroba buničiny – doplnenie o prevádzky, ktoré boli 
v rozhodnutí IP Výroba energií 
3.1.  Odber povrchovej vody - Hať a čerpacia stanica na ( SO 
100 ) 
3.2.  Sedimentácia a filtrácia povrchovej vody  - Vodáreň ( SO 
102 )  
3.3.  Chemická úpravňa vody  ( ďalej len CHÚV ) ( SO 316 )  
3.4. Výroba pitnej vody 
 
Zmena č. 8 
Podľa § 3 ods. 3, bod a  
Zmena IP Výroba buničiny – dať ustanovenia z rozhodnutia č. 
č. 3868-30894/2012/Haj/570470306/Z12 zo dňa 15.11.2012   
O fluidnom kotle KDO1 a pôvodné rozhodnutie zrušiť  za 
účelom zníženia počtu rozhodnutí o zmene pôvodného 
rozhodnutia . 
 
Zmena č. 9  
Podľa §3 ods.3 bod a3 zákona o IPKZ  
Do tejto zmeny doplniť body rozhodnutia č. 718-2251 
/57/2013/Haj/570470306/Z19 zo dňa 06.02.2013 a následne 
pôvodné rozhodnutie zrušiť  
 

 
2.  Informácie o povo ľovanej prevádzke 
  

2.1 Názov prevádzky Výroba buničiny   
2.2 Variabilný symbol  570470306 
2.3 Adresa prevádzky Hencovská 2073 

093 02 Hencovce  
2.4 Umiestnenie prevádzky Prešovský samosprávny kraj 

okres Vranov nad Topľou 
katastrálne územie obce Kučín  

2.5 Počet zamestnancov  341 
2.6 Dátum začatia a predpokladaného ukončenia 

činnosti prevádzky 
začatie prevádzky - 1955 
ukončenie - nie je určené 

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

6. Ostatné prevádzky 
6.1. a) Priemyselné podniky zamerané 
na výrobu buničiny z dreva alebo 
z iných vláknitých materiálov 

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

bez limitu 

2.9 Projektovaná hodnota vyššie uvedeného 
rozhodovacieho parametra 

499 t Bielenej papierenskej buničiny v  
 t  / deň   

2.10 Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba 
(hod.) 

490  Bielenej papierenskej buničiny v  
t  / deň , 8 300 – 8 500 hod. 

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

4. Chemický priemysel 
4.18.1 Výroba celulózy a jej derivátov 
vrátane spracovania odpadov na 
produkty z tejto výroby  
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Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povoleni a Výroba buni činy:  
 
Žiadosť o zmenu IP Výroba buničiny podávame z dôvodu požadovaných zmien, ktoré vyplynuli z 
vykonávanej kontroly plnenia si povinností IP Výroba buničiny,  opísaných v Správe z kontroly č 
18/2014/p zo dňa 30.04.2014, ktorá bola prerokovaná dňa 15.05.2014 a z prehodnotenia vydaných 
doplnkov IP  Výroba buničiny, ktoré sú často neaktuálne  a za účelom zníženia počtu dodatkov 
základného IP pre Výrobu buničiny :  
 
Zmena  č. 1. 
 
Rozhodnutím IŽP Košice č 5073-23556/2013/Haj/570470306/Z 20 zo dňa 09.09.2013 bol vydaný súhlas 
na zvýšenú kapacitu výroby buničiny na 499 t a.s. bielenej papierenskej buničiny na deň, pričom ostatné 
časti IP boli bez zmeny.   
Navrhujeme text o výrobnej kapacite dať do novej zmeny a pôvodný doplnok 5073-
23556/2013/Haj/570470306/Z20 zo dňa 09.09.2013 zrušiť.   
 
Zmena č. 2 
Aktualizácia IP Výroba buničiny vyplynula  z vykonanej kontroly plnení ustanovení IP Výroba buničiny,  
ktoré boli opísané v Správe  z kontroly č.18/2014/P zo dňa 30.04.2014 v časti:  Ďalšie zistenia:  
 
Rozhodnutím IŽP Ke č. 733-2112/2013/Hut/570470306/Z18 zo dňa 28.01.2013 , ktorej predmetom bola 
zmena podľa § 8, ods.2 písm. b, bod 1 zákona IPKZ ( ešte pôvodného zákona ) – boli doplnené 
ustanovenia ohľadom stanovenia ekotoxicity.  Boli vykonané dve stanovenia s negatívnym výsledkom  
a ďalšia požiadavka je uskutočniť meranie pri zmene charakteru výroby alebo zmene povolenia 
vypúšťania OV  
Navrhujeme zmeniť bod 2.1.9  zabezpečiť meranie ekotoxicity pri zmene charakteru výroby  a do novej 
zmeny IP doplniť body  2.1.7 – 2.1.11  
z  uvedeného rozhodnutia do nového rozhodnutia a pôvodné rozhodnutie č. 733-2012/2013/Hut/ 
570470306 /Z18 zo dňa 28.01.2014 zrušiť.   
 
Zmena č.3 
Aktualizácia IP Výroba buničiny v zmysle Správy z kontroly č.18/2014/P zo dňa 30.04.2014  - ohľadom 
hluku produkovaného prevádzkou,  aby prevádzkovateľ neprekročil prípustné hodnoty   určujúcich veličín 
hluku vo vonkajšom prostredí.  
 
Zmena 4 
V zmysle prílohy č. 6 NV  č. 755/2004 Z.z. sa početnosť kontrolných stanovení vzoriek vypúšťaných 
odpadových vôd vzťahuje na výšku poplatkov. Vzhľadom k tomu, že výška poplatkov spoločnosti je  do 
165 967 Eur je postačujúce uskutočniť 12 kontrolných odberov vzoriek  
 
Zároveň v časti II. IP Výroba buničiny  
B. Emisné limity  
2 . Limitné hodnoty ..... vo vypúšťaných vodách – sú určené ukazovatele, ktoré je potrebné analyzovať.  
 
U niektorých ukazovateľov sú analýzami zistené hodnoty blízko medze stanovenia resp. hodnoty sú 
v môžu byť analyzované v ním podobných ukazovateľov: 
Cl-  - priemerná hodnota 0,108 mg/l  a zároveň je analyzovaný ukazovateľ chloridy  
N – NH4 – priemerná hodnota je  0,19 mg/l  - limitná hodnota je 2 mg/l  a  zároveň je analyzovaný 
ukazovateľ Ncelk. v hodnotách do 1,5  mg/l pri limite 8 mg/l.  
Chloroform – priemerná hodnota je 0,0167 µg/l 
Sulfán a S2- – dlhodobo sú stanovované hodnoty na úrovni medze stanovenia uvedenej metódy 
Fenoly – priemerná hodnota je 0,0405 mg/l  
Tenzidy – priemerná hodnota je 0,078 mg/l  
Bis(2-etylhexyl)-ftalát, dibubutylftalát – stanovené v hodnotách 0,15  µg/l 
Naflatén – stanovované hodnoty sú po 0,004 mg/l s stanovujú sa ako súčasť PAU.  
 
Z  uvedených dôvodov navrhujme jednak zmeniť frekvenciu stanovenia hlavných ukazovateľov 
znečistenie BSK5, CHSKCr, AOX, NL na 12 x rok  a periódu stanovenia 1 x mes.,  jednak vyňať zo 
sledovania spomínané ukazovatele ( Cl-, N-NH4, chloroform, sulfán, S2-, , fenoly, tenzidy,  Bis(2-etylhexyl)-
ftalát, dibubutylftalát  a v rámci zjednotenia odberov navrhujeme u ukazovateľa PAL-A zvýšiť počet 
stanovení na  12 x za rok.  
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V BRef dokumente č. 2014/687/EU pre výrobu buničiny je podmienkou monitorovania AOX 1 x za 
mesiac – vzhľadom k uvedenej požiadavke navrhujme zrušiť podmienku zabezpečovať vykonávanie 
rozborov prostredníctvom správcu toku. Správca toku vykonáva rozbory odpadových vôd v ukazovateli 
AOX 12 x rok k výpočtu poplatkov a 12 x rok pre uvedenú podmienku. Navrhujeme vykonávať rozbor 
AOX len 12 x rok k výpočtu poplatkov – čiže uvedenú podmienku zrušiť. 
Uvedenou zmenou dôjde k šetreniu nákladov.  
 
Zmena č.5  
Uvedená zmena vyplynula zo správy z kontroly  č. 18/2014/P zo dňa 30.04.2014 v bode 3   
 V časti II. Podmienky povolenia 
 I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať 
do informačného systému 
6. Podávanie správ .... 
 
Zmena č.6  
Rozhodnutím IŽP Košice č. 5694-17537/2010/Haj/570470306/Z10 zo dňa 09.06.2010 boli určené 
podmienky: 
časti II Podmienky povolenia 
B1 Emisné limity  
1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sú neaktuálne  
a  
časti II. Podmienky povolenia 
pričom bod 1.2.1 sa nahradil novým znením 
2.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov 
odpadových vôd  tak , ako je uvedené v tabuľke.  
Vzhľadom na neaktuálnosť bodu B 1 a požadované zmeny navrhujeme do nového IP a zároveň 
neaktuálny je bod  2.1 frekvencia a perióda  odberu vzoriek, ktorý navrhujeme zmeniť v rámci zmeny 4.  
Z uvedeného navrhujeme rozhodnutie  5694-17537/2010/Haj/ 570470306 /Z10 zo dňa 09.06.2010 zrušiť  
 
Zmena č. 7. 
 
Pre BUKOCEL, a.s. boli vydané tri rozhodnutia o integrovanom povolení pre prevádzky :  
IP pre Rotačnú pec vápna 
IP pre prevádzku Výroba buničiny  
IP pre prevádzku Výroba energií 
V tom čase súčasťou IP pre Výrobu energií bolo aj vodné hospodárstvo  
SO 100 – hať a čerpacia stanica – odber vody z rieky Ondava  
SO 102 – vodáreň – príprava filtrovanej priemyselnej vody  
SO 316 – chemická úprava vody  - príprava dekarbonizovanej, demineralizovanej a napájacej vody pre 
jednotlivé kotly K1, K2, regeneračný kotol a fluidný kotol KDO1. 
Od roku 2010  vznikla spoločnosť  BUKÓZA ENERGO, a.s., ktorej vznik bol oznámený listom na ŽP 
Košice, OIPK. Aj keď v IP Výroby energií  sú začlenené uvedené časti prevádzok v skutočnosti ich 
prevádzkuje BUKOCEL, a.s. Hencovce.  
Zároveň problémom je, že Hať a čerpacia stanica je v IP Výroba energií ale súhlas na odber povrchovej 
vody  z rieky Ondava má BUKOCEL, a.s. v rozhodnutí IP Výroba buničiny.   
Vzhľadom k príprave veľkej zmeny IP Výroba buničiny a pripravovanej zmeny IP Výroba energií 
( preskúmanie a podanie žiadosti na IŽP Ke, OIPK je stanovené na termín 16.03.2015 ) žiadame 
o začlenenie uvedených prevádzok pod IP Výroba buničiny a vyňatie z IP Výroba energií.  
 
Zmena 8  
Rozhodnutím č. 3868-30894/2012/Haj/570470306/Z12 zo dňa 15.11.2012 bolo vydané rozhodnutie na 
zmenu IP Výroba buničiny,- súhlas na prevádzkovanie fluidného kotla KDO1, na zmenu používaných 
palív, súhlas na stanovenie limitov pre nový kotol KDO1 a schválenie STPPaTOO pre fluidný kotol KDO1.  
Navrhujeme aby ustanovenia tohto rozhodnutia sa dali do nového IP a pôvodné rozhodnutie za účelom 
zníženia počtu doplnkov zrušiť.  
 
Zmena č. 9 
 
Rozhodnutím č. 718-2251/57/2013/Haj/570470306/Z19 zo dňa 06.02.2013 bol vydaný súhlas na zmenu 
používania surovín – 
Zmena bodu 2.8.2  používanie Bioextraktu 55 ( zmes hydroxidu sodného, lignínu, hemicelulózy 
a buničinového extraktu o sušine 70 % ), 
Zmena bodu 3.2 Podmienka pre používania surovín, média, energií, výrobky – doplnené o Bioextrakt 55 
Zmena časti II Podmienky povolenia doplnenie o bod 3.12.  
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Zmena časti II. Podmienky povolenia A bod 4.2, sa mení doplnením – schválením STPPaTOO pre 
RKIII 
 
Navrhujeme uvedené body tohto rozhodnutia doplniť do novej zmeny a pôvodné rozhodnutie č. 718-
2251/57/2013/Haj/570470306/Z19 zo dňa 06.02.2013 za účelom zníženia počtu zmien pôvodného IP.   
   
Text nového rozhodnutia o IP po zmene:  
 
V časti I. Údaje o prevádzke  
B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochran u ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke 
1. Charakteristika prevádzky mení nasledovne: 
 
Prevádzka Výroba buničín s technicky odhadovanou kapacitou 499 t bielenej buničiny za deň, ktorá bola 
uvedená do prevádzky v roku 1955, slúži na výrobu bielenej papierenskej buničiny sulfátovým spôsobom 
zo štiepok listnatého dreva.  
 
Rozdelenie Výroby buni činy na prevádzky je nasledovné: 
 
PS Drevosekáreň 
PS Varňa,  
PS Pracia linka s kyslíkovou delignifikáciou,  
PS Bieliareň,  
PS Príprava bieliacich roztokov, 
PS Sušiaci stroj,  
PS Vakuová odparka,  
PS Regeneračný kotol, 
PS Kaustifikácia,  
PS Mechanická čistiareň odpadových vôd  
PS Biologická čistiareň odpadových vôd,  
 
Bod 2.8.2 Regenerácia chemikálií a výroba pary 
 

Regenerácia chemikálií  a výroba energie vo forme pary o teplote 450 oC a tlaku 4,2 MPa sa 
vykonáva v stavebne uzavretom objekte PS Regeneračný kotol. Regeneračný kotol o menovitom výkone 
82,86 t.h-1 je parný kotol 2. triedy, vysokotlakový, vodotrubkový, s prirodzeným obehom vody 
s inštalovanými piatimi horákmi na čierny lúh, štyrmi stabilizačnými horákmi na ťažký vykurovací olej 
a štyrmi štartovacími horákmi na zemný plyn naftový. V procese spaľovania zahusteného čierneho lúhu 
v regeneračnom kotle, dochádza k horeniu a tepelnému rozkladu jeho organického podielu a premene 
anorganických podielov a pridávaného síranu sodného Na2SO4 na sulfid sodný (Na2S) a uhličitan sodný 
(Na2CO3).  

Čierny lúh z PS Odparka je po zahustení vo vakuovej odparke na sušinu 56 – 60 % je 
dopravovaný do nádrže o objeme35 m3. Na ďalšie zvýšenie sušiny sa môže používať Bioextrakt ( zmes 
hydroxidu sodného, lignínu, hemicelulózy a buničinového extraktu o sušine 70 % ),, ktorý je stáčaný do 
zásobnej nádrže z autocisterny. Takto zahustený čierny lúh po zmiešaní s  Na2SO4 v zmiešavacej nádrži 
regeneračného kotla o objeme 10 m3 je prečerpávaný do kaskádovej odparky vyhrievanej horúcim 
vzduchom na zahusťovanie na  požadovanú sušinu do 65 %.  Zahustený čierny lúh je dopravovaný 
pomocou vstrekovacích čerpadiel cez sekundárny ohrievač lúhu a vstrekovacie dýzy horákov do 
regeneračného kotla.  

Spaľovací vzduch je nasávaný vzduchovým ventilátorom z pracovného prostredia haly 
regeneračného kotla a po ohriatí v  parných ohrievačoch vzduchu a  teplom spalín v dvoch laminérových 
ohrievačoch vzduchu je odvádzaný do regeneračného kotla. Vo vzduchovodovom systéme je rozdelený 
na primárny vzduch privádzaný do spodnej časti kotla cez otvory priamo nad lôžkom kúreniska a 
sekundárny vzduch cez registre bočných stien hornej časti spaľovacej komory.  

Tepelná energia, ktorá vzniká spálením organického podielu sušiny čierneho lúhu, je využívaná 
pre ohrev kotlovej vody vo varných trubkách, zmesi vody a pary prúdiacej v šotových trubkách vrchnej 
časti kúreniska, na prehrievanie pary v predhrievači, ohrev vody v bubnoch a zavodňovacích trubkách, 
ohrev vody  v ekonomizéri a ohrev spaľovacieho vzduchu v laminéroch.  
 Roztavený anorganický podiel (obsahujúci Na2CO3 a Na2S), ktorý po spálení organickej sušiny 
vyteká vo forme taveniny o teplote 800 – 1 200 °C z  regeneračného kotla tromi výtokovými žľabmi, je 
odvádzaný do rozpúšťacej nádrže vybavenej dvomi miešadlami umiestnenými pod výtokovými žľabmi. 
Rozpúšťaním taveniny v slabom bielom lúhu v rozpúšťacej nádrži vzniká zelený lúh (vodný roztok 
Na2CO3 a Na2S), ktorý je odvádzaný na  kaustifikáciu.  
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Spaliny z procesu spaľovania čierneho lúhu sú odvádzané cez dvojkomorový, trojsekciový 

elektrický odlučovač typu HKE s maximálnym objemovým prietokom 273 840 m3.h-1 s garantovanou 
výstupnou koncentráciou TZL 50 mg.Nm-3 do ovzdušia komínom o výške 120 m. Odlúčené TZL tvorené 
síranom sodným  (Na2SO4) sú z dna elektrického odlučovača dopravované pomocou vyhrabávača a 
dopravníkov do zmiešavacej nádrže na zahusťovanie čierneho lúhu. 
 
Bod 2.9. Fluidný kotol KDO1 dop ĺňa sa nový text z Rozhodnutia č. 3868-30894/2012/Haj/570470306 
/Z12 zo dňa 15.11.2012 
 
        Fluidný kotol KDO1 ( ďalej tiež KDO1 ) s menovitým tepelným výkonom 24 MW, ktorý vyrába teplo 
vo forme vysokotlakovej pary o teplote cca 445 °C, tlaku 4,0 MPa, v množstve 30 t.h-1 , je konštrukčne 
riešený na spaľovanie biomasy v pohyblivej inertnej vrste na pevnom rošte so vzduchovými tryskami. Ako 
inert sa používa škvara o sypnej hmotnosti 900 – 1100 kg.m3. 
       V prednej stene kotla sú inštalované dva plynové zapaľovacie horáky na zemný naftový plyn (ďalej 
len ZPN ) o výkone 2,5 MW. V bočných stenách sú inštalované prestupy na palivo pre sekundárny a 
terciálny vzduchy. Strop je membránovy  prechádza do zadnej steny kotla a je radený ako prvý stupeň 
predhrievača pary. Predhrievač pary je dvojstupňový, pričom do potrubia medzi obidvoma stupňami je 
inštalovaná zástreková  hlava pre reguláciu teploty zástrekom napájacej vody. 
Ohrievak vody (EKO) je odparovací, trojstupňový. Za ekom nasleduje 3. ťah kotla, v ktorom je umiestený  
štvorcestný ohrievak vzduchu (LUVO).  
      Spaľovací vzduch je nasávaný pomocou vzduchového ventilátora cez sací kanál a parný ohrievač 
pod kotol do rebrových vzduchových kanálov a ďalšia časť vzduchu je rozdelená po oboch stranách kotla  
a rozdelená do dvoch stupňov sekundárneho vzduchu a jedného terciálneho vzduchu. Biomasa je 
dávkovaná nakladačom do hlbinného zásobníka, ktorý je opatrený triedičom biomasy. Nadrozmerná 
biomasa je vynášaná dopravníkom na časť skládky biomasy. Nadrozmerná biomasa sa znovu na 
pojazdnej drvičke. 
       Biomasa a inert sú skladované na skládke paliva o rozmere 23,5 x 25 m na spevnenej zastrešenej 
betónovej ploche o veľkosti 542 m2 opatrenej z troch strán betónovou stenou do výšky 3,1 m. Vápno je 
skladované v zásobníku vápna o objeme 10 m3. 
       Spaliny z KDO1 sú dvojstupňovo čistené v mechanickom multicyklónovom odlučovači typu SVA 36-
400/02, ktorý tvorí prvý stupeň čistenia a rukávovom filtri PULS-JET, ktorý tvorí druhý stupeň čistenia. 
Pred filtrom je inštalovaný rotačný valec o priemere 0,6 m naplnený keramickými guľami, ktorý slúži na 
drvenie väčších kusov tuhých častíc. Po vyčistení sú spaliny vypúšťané do ovzdušia komínom o výške 
100 m.  
 
Bod 3. Nakladanie s vodami sa mení nasledovne: ( doplnené z IP Výroba energií ) 
 
3.1.  Odber povrchovej vody  - Ha ť a čerpacia stanica na ( SO 100 ) 
 
Za účelom vzdutia hladiny rieky v priestore čerpacej stanice inštalovaná hať. Na  technologické  účely sa  
požíva  upravená  povrchová  voda,  ktorá  je  čerpaná z  rieky Ondava na čerpacej stanici tromi  
čerpadlami  typu VF 400 o výkone 750 l.s-1. Dve čerpadla sa používajú na čerpanie povrchovej vody pre 
technologické účely a jedným čerpadlom do rozvodu požiarnej vody celého areálu. V prípade  potreby pri  
značnom  zakalení  vody  sa  na  jej  čírenie  používajú  koagulanty  (napr.  APIFLOC 70S20)  a  
flokulanty  (napr.  SEDIFLOC 1720). 
 
3.2.  Sedimentácia a filtrácia povrchovej vody  - V odáreň ( SO 102 )  
  
Povrchová voda dopravovaná z  čerpacej  stanice   je  prečerpávaná  do  prevádzky vodáreň do dvoch 
sedimentačných   nádrží  o  objeme  2 x 1 000 m3,  z  ktorých  po  usadení  nečistôt  je  odvádzaná  do 
zbernej nádrže o objeme 500 m3.  Zo  zbernej  nádrže sa voda prečerpáva sa filtruje na pieskových  
Carry filtroch.  
Po sedimentácii a filtrácii je časť vody čerpaná do rozvodu filtrovanej vody a časť je čerpaná na 
prevádzku Chemická úprava vody  
 
3.3.  Chemická úprav ňa vody  ( ďalej len CHÚV ) ( SO 316 )  
 
Na prevádzke CHÚV prefiltrovaná voda určená na  technologické  účely,  okrem  tzv. požiarnej  vody  
určenej  na  protipožiarne  zabezpečenie, sa ďalej prečerpáva do dvoch  číriacich  reaktorov  typu CN II,   
kde  sa číri pridávaním chloridu železitého a dekarbonizuje  pridávaním  20  % - ného hydroxidu  
vápenatého. Voda z  číriacich reaktorov sa po prefiltrovaní (5 filtrov pre 1 reaktor) prečerpáva do 
podzemnej zásobnej nádrže dekarbonizovanej vody, kde sa zmiešava s vratnou oteplenou 
dekarbonizovanou vodou  z technologického  procesu.  
          Chlorid železitý je skladovaný   v   dvoch   oceľových    zvnútra   pogumovaných  nádržiach   o  
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 objeme   2 x 25 m3, umiestnených na streche haly CHÚV. Povrch strechy  opatrený  plechovou  
izoláciou s asfaltovou lepenkou, je vyspádovaný na manipulačnú plochu sťahovacieho miesta opatreného 
kyselinovzdornou výmurovkou s odtokom do záchytnej vane o objeme 50 m3, ktorá je opatrená prepadom 
do chemickej  kanalizácie  napojenej na  BČOV. V prípade poškodenia niektorej z nádrží je jej obsah 
prečerpaný do oceľovej  zvnútra pogumovanej  havarijnej  nádrže  o  objeme  80 m3  umiestnenej pri 
stene haly CHÚV, vedľa manipulačnej plochy sťahovacieho miesta. Plocha pod havarijnou nádržou, 
manipulačná plocha sťahovacieho miesta a záchytná vaňa pod manipulačnou plochou sťahovacieho  
miesta  sú opatrené kyselinovzdornou dlažbou.  
         Hydroxid vápenatý o  koncentrácii  34 - 40 %  je  skladovaný  v oceľovej   nádrži o objeme 140 m3, 
v prípade poškodenia nádrže skladovaná látka pretekala na manipulačnú plochu sťahovacieho miesta 
opatreného kyselinovzdornou výmurovkou s odtokom do záchytnej vane o objeme 50 m3, ktorá je 
opatrená prepadom do chemickej  kanalizácie  napojenej na  BČOV.    
           Zmäkčená voda  sa vyrába z dekarbonizovanej vody prečerpávanej z podzemnej  zásobnej 
nádrže na katexové filtre v tzv. „Na cykle“,  počas ktorého dochádza k výmene katiónov vápnika a horčíka 
za katióny sodíka, a tým k poklesu tvrdosti vody.  Na regeneráciu katexu v „Na cykle“ sa používa NaCl 
skladovaný v podzemnej betónovej nádrži o objeme 340 m3.  Regeneráciou sa z katexu vytesnia ióny  
Ca2+ a Mg2+ a nahradia sa Na+ iónmi. Prípadný nadbytok regenerantu (NaCl) sa z katexu vytesní 
premývaním vodou.   
          Demineralizovaná voda  potrebná  pre  napájanie uhoľných kotlov  sa  pripravuje z  
dekarbonizovanej  vody  v  dvoch  stupňoch   demineralizácie.  Prvým  stupňom  je  jej filtrácia  cez filtre 
s náplňou H+ katexu, druhým stupňom je  filtrácia  cez  filter  s náplňou silne zásaditého OH- anexu, 
počas ktorej dochádza k neutralizácii voľných minerálnych kyselín a súčasne sa odstraňujú z vody SiO2 a 
CO2. Regenerácia H+ katexu sa vykonáva   prietokom 8 % - nej kyseliny chlorovodíkovej (HCl) cez 
ionexovú  náplň v trvaní cca 45 minút, regenerácia  OH- anexu prietokom 4 % - ného hydroxidu sodného  
(NaOH)  v  trvaní  cca  60  minút.  
         HCl  ako  24 % - ný   roztok a NaOH  ako 48 % - ný  roztok sú skladované v dvoch oceľových 
zvnútra pogumovaných zásobných nádržiach o objeme 80 m3 plnených maximálne     do objemu 70 m3 

umiestnených na streche haly CHÚV, ktoré sú protihavarijne zabezpečené ako zásobné nádrže  na 
chlorid železitý (FeCl3).  
 
3.4. Výroba pitnej vody 
 
        Voda odoberaná a z rieky Ondava čerpacou stanicou patriacou spoločnosti  Chemza, a.s. Strážske 
sa na pitné účely upravuje v objekte Vodáreň  filtráciou a chlórovaním sodným a akumuluje sa v  
zásobnej nádrži (vodojeme),  odkiaľ  dvomi čerpadlami je vedená do  potrubného  rozvodu  v dvoch 
vetvách, v južnej  pre  chemickú  časť  a  v severnej  pre  drevársku  časť  výrob  v areáli.  V  prípade  
značného  znečistenia  povrchovej  vody v  rieke Ondava  je  pitná  voda  odoberaná z rozvodu  
spoločnosti  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou.  
 
V časti II . Podmienky povolenia 
A. Podmienky prevádzkovania  
3.  Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky  
 
3.1. Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky na hodnoty maximálnych kapacít 
v zmysle časti I. bod B ods. 1  (  v množstve 499 t a.s. bielenej papierenskej buničiny / deň ) 
 
3.2. Prevádzkovateľ má povolené používať a skladovať drevnú hmotu na výrobu buničiny,  čierny výluh  
( rôznej sušiny), zelený lúh, biely luh, slabý luh, kyslík, peroxid vodíka, roztoky NaOH, kyselinu sírovú, 
roztok hydrosiričitanu sodného, roztok chlorečnanu sodného, roztok chlórdioxidu, oxid vápenatý, 
pomocné látky na výrobu buničiny ako dispergátory, biocidy, prípravky na úpravu látky, enzým,  prípravky 
na úpravu pH, koagulanty a flokulanty, Bioextrakt 55 ( zmes hydroxidu sodného, lignínu, hemicelulózy 
a buničinového extraktu o sušine 70 %) HCl, amoniakálnu vodu, soľanku, vápenné mlieko, roztok karbidu 
vápenatého, roztok chloridu železitého, chlórnan sodný v množstve potrebnom pre zabezpečenie 
výrobnej kapacity podľa  A 3.1. tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ je povinný pri ich používaní dodržiavať 
pokyny ich výrobcov. 
 
3.3. Prevádzkovateľ má povolené používať látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických 
zariadení výrobného cyklu a používajú sa k obsluhe objektov a zariadení, počas ktorej sa spotrebujú 
resp. zneškodňujú operatívne bez potreby dlhodobého uskladnenia ako sú prevodové oleje, hydraulické 
oleje, motorové oleje, ložiskové oleje, mazacie oleje, turbínové oleje, pohonné hmoty, brzdovú kvapalinu, 
plastické mazivá, źiaruvzdorné výmurovky, lepidlá, mikrobiocidy, protizáderové hmoty, odhrdzovače, 
farby, riedidlá, tesniace prostriedky, uvoľňovač hrdze, rôzne druhy čistiacich prostriedkov 
 
3.4. Prevádzkovateľ  má povolené používať nasledovné druhy palív, energií a médií: 
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Palivá:  
 
Zemný plyn naftový,  
ťažký vykurovací olej a podobné vykurovacie oleje,  
biomasu ako palivo,  
drevné vlákna z prvotnej výroby buničiny, ak sú spaľované v mieste vzniku,  
Média:  
stlačený vzduch – technologický a pre MaR 
elektrickú energiu – rôzneho napätia,  
pitnú vodu,  
povrchovú vodu,  
filtrovanú vodu,  
dekarbonizovanú vodu,  
demineralizovanú vodu,  
napájaciu vodu,  
technologickú paru rôznych tlakov.  
 
3.5. Prevádzkovateľ má povolené používať a skladovať priemyselne vyrábané chemikálie podobného 
určenia alebo zloženia ako sú uvedené v bodoch A 3.2 v časti II. tohto rozhodnutia za podmienky, že sú 
rovnako alebo menej nebezpečné. Prevádzkovateľ musí pri ich používaní dodržiavať pokyny ich 
výrobcov.   
 
3.6. Prevádzkovateľ má zakázané používať čistiace a odmasťovacie prostriedky na báza halogénových 
organických zlúčenín klasifikovaných podľa osobitného predpisu R vetou 40. 
 
Doplnené z IP 3836-30894/2012/Haj/570470306 zo dňa 15.11.2012  
 
3.7 Prevádzkovateľ je oprávnený spaľovať v kotle KDO1 biomasu ( podrvená kôra, lesná štiepka, piliny ) 
s obsahom vody Vtr maximálne 45 % hm. A obsahom vody v bezvodej vzorke Ad max. 10,0 % hm. 
S súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení.  
 
3.8 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať analýzu paliva ( biomasy ) 1 x za deň v ukazovateli obsah vody 
Wtr, 1 x za týždeň resp. pri každej novej várke paliva v ukazovateľoch obsah popola v bezvodej vzorke Ad 
a výhrevnosť Qi ( r ). 

 

3.9 Prevádzkovateľ má povolené používať ako zapaľovacie a stabilizačné palivo ZPN. 
 
3.10. Prevádzkovateľ má povolené vykonávať prevádzkové palivové skúšky na kotle KDO1 v trvaní max. 
10 dní za rok za účelom odskúšania inej biomasy ako je uvedené v bode 3.7 resp. zmes uhlia a biomasy. 
Pri prevádzkových palivových skúškach ma povolené používať palivá (tuhé palivá a biomasa), ktoré 
spĺňajú definíciu paliva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia a sú 
určené výrobcom na spaľovanie v kotle KDO 1. 
 
3.11 Počas vykonávania palivových skúšok Je prevádzkovateľ povinný dodržiavať podmienky 
integrovaného povolenia a zabezpečiť vykonanie oprávneného diskontinuálnych merania za účelom 
zistenia hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok S02, NOx, CO, TZL, TOC v spalinách. V prípade 
preukázania dodržania určených emisných limitov uvedených v bode B.1.1 integrovaného povolenia 
môže prevádzkovateľ uvedené palivo resp. zmes palív používať. 
 
3.12 Prevádzkovateľ je oprávnený do čierneho lúhu pridávať Bioextrakt 55 v množstve maximálne 30 % 
hmotnostných ( pomer 70 .30 ) za účelom zvýšenia sušiny používaného čierneho výluhu v regeneračnom 
kotle a tým aj účinnosti regeneračného kotla. 
 
V časti II. Podmienky povolenia  
A. Podmienky prevádzkovania sa dop ĺňa  
 
4.2  Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorej dochádza alebo môže dôjsť 
k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu ZL do ovzdušia iba v súlade:  
- so schválenými súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na 
zabezpečenie ochrany ovzdušia ( ďalej lej súbor STPP a TOO ) pre prevádzky : 
Vakuová odparka  
Regeneračný kotol  
Fluidný kotol KDO1  
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Príprava bieliacich roztokov  
Varňa  
Bieliareň  
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov 
zariadení a podmienkami užívania stavby 
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení 
- s projektom stavby  
 
4.3 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať súborov TPPa TOO pre všetky prevádzky v zmysle vyhlášky 
MŽP SR č. 231/2013 Z.z. s termínom do 30.06.2015  
  
V časti II. Podmienky povolenia  
B. Emisné limity  
1. Emisie zne čisťujúcich látok do ovzdušia ( sa mení pôvodný text a mení nasledovne )  
 
1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č. 1.  Emisné limity sú určené  

pre  nasledujúce znečisťujúce látky: 
      - oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež „NOx  ako NO2“), 
      - oxid uhoľnatý (ďalej tiež„CO“)   
      - tuhé znečisťujúce látky  (ďalej tiež „TZL“),    
      - oxid siričitý (ďalej tiež  „SO2“), 
      - anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl (ďalej tiež „HCl“), 
      - chlor a chlódioxid vyjadrený ako C- ( ďalej tiež Cl )  

- merkaptány, 
- zlúčeniny obsahujúce redukovanú síru vyjadrené ako H2S (ďalej tiež ,,S2- ako H2S“). 

 
      Tabuľka č. 1 ( mení sa tabuľka v zmysle z rozhodnutia 861-15060/2013/Haj/5704703006/Z16  
       z 12.06.2013 )  
 

Zdroj emisií 
 

Miesto 
vypúš ťania 

emisií* 

Znečisťujúca 
látka 

Emisný limit    
[[[[mg.m -3]]]] 

Vzťažné 
Podmienky 

regeneračný kotol komín č.03 
výška 120 m 

TZL 
NOx  ako NO2 

SO2 

S2- ako H2S 

100 
300 
450 
  10 

1) 

varňa  
 

komín č. 06,07 
výška 15 m 

       S2- ako  H2S 
       Merkaptany 

10  

20 
2), 6) 

odparka komín č. 05 
výška 14 m S2- ako H2S 10 1),6) 

- príprava bieliacich roztokov 
 (ClO2) 

komín č. 13  
výška 20 m 

HCl 
Cl 

30 
5 

2) 

bieliareň – výduch z práčky 
odpadových plynov  do ktorej 
sú zaústené výduchy z vaní 
filtrov č.1, č.3, č.5   

komín   č. 08 
výška 35 m 

HCl 
Cl 

30 
5 

3),4),5) 

Fluidný kotol KDO1 Komín č. 04 
Výška 100 m  

TZL 
NOx 
CO 

TOC 

30 
350 
150 
20 

1) 

      číslo miesta vypúšťania emisií je z evidencie Národného inventarizačného emisného systému  
 
1) Hmotnostná  koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné 

stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC) a referenčný obsah kyslíka  11 % objemových. 
2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne po prepočítaní  

na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC). 
3) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní  

na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC). 
            4) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku HCl v odpadovom plyne 300 g.h-1 a vyššom. 

      Od 01.01.2016 emisný limit platí pri hmotnostnom toku HCl v odpadovom plyne 200 g.h-1  
      a vyššom. 

            5)  Emisný limit platí do 31.12.2015 pri hmotnostnom toku Cl v odpadovom plyne 50 g.h-1 a vyššom. 
      Od 01.01.2016 platí emisný limit pre Cl 3 mg.m-3 pri hmotnostnom  toku Cl v odpadovom plyne 
      25 g.h-1 a vyššom. 
6)    Emisný limit platí po realizácii spaľovania CNCG plynov v rotačnej peci vápna najneskôr od 1.1.2015 
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1.2 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať, že žiadna 
jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu. 
 
1.3. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity ustanovené v bode B 1.1 časť II. Tohto  
rozhodnutia počas skutočnej prevádzky okrem dôb nábehu, zmeny výrobno-prevádzkového režimu 
a odstavovania zdroja prevádzky určených v schválených Súborov TPP a TOO a v súlade s technickými 
a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení. Tento čas je možné aktualizovať iba po 
predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.  
 
bod 2.  Limitné hodnoty ukazovate ľov znečistenia vo vypúš ťaných odpadových vodách 
a osobitných vodách sa mení nasledovne: 
 
2.1.3 Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách nesmú prekročiť limitné hodnoty 
určené v tabuľke: 
 
Zdroj emisií: priemyselné odpadové vody 
Miesto vypúšťania: Výusť č. 1 – do vodného toku Ondava riečnom kilometri 48,65, pravobrežne   
Ukazovateľ : znečistenie  Limitné koncentračné 

hodnoty ( mg/l )  
Bilančné hodnoty 

(  kg/deň ) (   t/rok ) 
Nerozpustné látky, sušené pri 
105 °C    NL 

50 1 728,0 630,72 

Biochemická spotreba kyslíka 
s potlačením nitrifikácie              
BSK5 (ATM )  

45 1 555,2 567,48 

Chemická spotreba kyslíka 
dichromanom  CHSKCr 

300 10 368 3 784,32 

Celkový dusík   Ncelk 8,0 276,48 100,92 
Celkový fosfor  Pcelk 2,0 69,12 25,23 
Adsorbovateľné organicky 
viazané halogény    AOX 

2,0 69,12 25,23 

Nepolárne extrahovateľné 
látky ( IČ )   NELIČ 

0,2 6,91 2,52 

PAU 0,005 0,1728 0,0631 
 
2.1.4 Povolené množstvá vypúšťaných vôd ako aj ich limitné koncentračné hodnoty musia byť dodržané 
v ktorom koľvek intervale počas 24 hod.  
 
2.1.5 Limitné koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa považujú za dodržané , ak ani v jednej 
zlievanej vzorke nie sú prekročené určené limitné koncentračné hodnoty, plaí to ja pre kvalifikovanú 
bodovú vzorku. 
 
2.1.6 Prevádzkovateľ je povinný odvádzať vody povrchového odtoku spôsobom uvedeným v bode 3.4 
časti I A tohto rozhodnutia 
 
Dopĺňajú sa body ( z rozhodnutia č. 733- 2112/2013/Hut /570470306/Z18 zo dňa 28.01.2013, ktoré 
navrhujeme zrušiť )  
 
2.1.7 Prevádzkovateľ je povinný vykonať skúšky ekotoxicity na vodných organizmoch v súlade  s prílohou 
č. 6 C k nariadeniu vlády SR 296/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého 
stavu vody ( ďalej len NV SR č. 296/2010 Z.z. ) 
 
2.1.8 Prevádzkovateľ je povinný pri prekročení indikatívnej hodnoty ekotoxicity zabezpečiť indikáciu látok, 
spôsobujúcich prekročenie indikatívnej hodnoty ekotoxicity v súlade s prílohou č.6 časť C k NV SR 
296/2010 Z.z. a uskutočniť potrebné opatrenia. 
 
2.1.9 Skúšku ekotoxicity je prevádzkovateľ povinný vykonať minimálne dvakrát za rok po zmene 
charakteru výroby alebo zmene povolenia na vypúšťanie odpadových vôd 
 
2.1.10  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stanovenie na vodných organizmoch, ktorá má indikatívny 
význam, s využitím parametra indikatívna skúška toxicity, TOXind, ktorej indikatívna hodnota je 30% 
účinku. Prevádzkovateľ je povinný použiť na skúšanie organizmy minimálne troch trofických úrovní podľa 
druhu znečistenia. Pokiaľ výsledky v dvoch po sebe idúcich odberoch budú negatívne na všetkých troch 
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trofických úrovniach, prevádzkovateľ nie je v ďalšom období povinný vykonávať skúšky, kým 
nedôjde k zmene povolenia alebo zmene výroby. Ak sa preukáže, že voda je toxická, prevádzkovateľ je 
povinný vykonať ďalšie potrebné analýzy na zistenie toxických látok.  
 
2.1.11 Prevádzkovateľ je povinný výsledky skúšok ekotoxicity predložiť IŽP Košice a Slovenskému 
vodohospodárskemu podniku, š.p. OZ Košice.  
 
( doplnené Zo správy z environmentálnej kontroly z roku 2014 ) 
 
2.1.12 Prevádzkovateľ je povinný skladovať odvodnené kaly ( zmes vlákien a kalov) z MČOV na 
betónovej ploche opatrenej izolačnou fóliou 
 
2.1.13  Prevádzkovateľ je povinný manipulovať s odvodneným kalom ( zmes vlákien a kalov ) tak, aby 
nedochádzalo k znečisťovaniu spevnených a nespevnených plôch. 
 
2.1.4. Prevádzkovateľ je povinný v prípade znečistenia spevnených a nespevnených plôch odvodneným 
kalom ( zmes vlákien a kalov ) z MČOV bezodkladne zabezpečiť vyčistenie týchto plôch.  
   
V časti II. Podmienky povolenia  
B. Emisné limity 
bod 3 Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie  sa  mení nasledovne: ( v zmysle správy z environmentálnej 
kontroly z roku 2014 )  
 
Prevádzkovateľ je povinný  zabezpečiť, aby hluk produkovaný prevádzkou  neprekročil nasledujúce 
prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí: 
 
pre kategóriu územia IV.  – územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov,  
výrobné zóny, priemyselné priemyselné parky, areály závodov nasledovne: 
pre deň ( 06:00 – 18:00 hod. ) LAeq,d.p  = 70 dB 
pre deň ( 18:00 – 22:00 hod. ) LAeq,d.p  = 70 dB 
pre deň ( 22:00 – 06:00 hod. ) LAeq,d.p  = 70 dB 
 
pre kategóriu územia II . – priestor pre oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, 
priestor pred oknami chránených školských budov, zdravotníckych zariadení a iných  chránených  
objektov , rekreačné územie nasledovne: 
pre deň ( 06:00 – 18:00 hod. ) LAeq,d.p  = 50 dB 
pre deň ( 18:00 – 22:00 hod. ) LAeq,d.p  = 50 dB 
pre deň ( 22:00 – 06:00 hod. ) LAeq,d.p  = 45 dB 
 

V časti II. Podmienky povolenia   
I. Požiadavky na spôsob a podmienky monitorovania p revádzky a údaje, ktoré treba evidova ť 
a poskytova ť do informa čného systému 
2. Kontrola vypúš ťaných odpadových vôd  

 
Bod 2.1 sa mení nasledovne: ( Z uvedeného navrhujeme rozhodnutie  5694-17537/2010/Haj/ 570470306 
/Z10 zo dňa 09.06.2010 zrušiť pre neaktuálnosť a z rozhodnutia č. 733- 2112/2013/Hut /570470306/Z18 zo 
dňa 28.01.2013 sú ustanovenia v bode bod 2.  Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných 
odpadových vodách a osobitných vodách sa mení nasledovne ) : 

 
2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov 
odpadových vôd tak ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:  

 
Zdroj emisií: Priemyselné odpadové vody  
Miesto vypúšťania: Výusť č. 1 – do vodného toku Ondava v riečnom kilometri 48,65 
Miesto odberu vzoriek : na odtoku za Parshalovým žľabom okrem vzorky na stanovenie NEL ( na ukazovateľ 
NELIČ sa vzorka na stanovenie sa odoberá za koalescenčným odlučovačom ropných látok )  
Ukazovateľ znečistenia Frekvencia  Podmienky merania Metóda analýzy / 

technika 
BSK5 /ATM) , CHSKCr, NL, AOX   12 x rok 

perióda  
1 x za mesiac 

 

1),2),3) 4) 

PAU, NCelk, Pcelk, NELIČ, chloridy ( Cl- )  
sírany ( SO4

2- ), RL105, RL550 , PAL- A  
12 x rok 

perióda 1 x za 1 mesiac 
1),2),3) 4) 

TOXind 2 x rok 1),2),3) 4) 
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1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade 
s požiadavkami STN  
2)  8 hodinová zlievaná vzorka získaná  zlievaním objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných 
v intervale zlievania 1 hodinu rovnakým dielom, v čase od 6:00 – 14:00 hod, u ukazovateľov AOX a NELIČ 

bude vykonávaná bodová vzorka 
 
2a) u ukazovateľa AOX zabezpečiť kontrolné odbery na stanovenie AOX 1 x za mesiac ( rozbory, ktoré 
vykonáva k určeniu poplatkov  )  
 
3) Odbery vzorky bude vykonávaný počas plnej prevádzky  
 
4) Odporúčané metódy:  

 
BSK5 (ATM) - Stanovenie kyslíka pred 5–dňovou inkubáciou a po nej v tme pri 20 ºC s prídavkom 

alyltiomočoviny (ATM) na inhibíciu nitrifikácie v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke podľa 
STN EN 1899-1:2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch 
(BSKn).  
Časť 1: Zrieďovacia a očkovacia metóda s prídavkom alyltiomočoviny (75 7369).  

CHSKCr - Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke 
podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (75 73 68). 
Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej 
nefiltrovanej vzorke podľa technickej normy ISO 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej 
spotreby kyslíka (CHSK). Skúmavková metóda pre malé objemy vzoriek.  

NL          - Gravimetrické stanovenie po filtrácií cez filtre zo sklených vlákien s veľkosťou pórov 1,0 µm, 
sušenie pri 105 ° C – pod ľa technickej normy STN EN 872 : 1999 Kvalita vody. Stanovenie 
nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklených vlákien.  

Ncelk - Stanovenie dusíka metódou katalytickej mineralizácie po redukcii s Devardovou zliatinou 
homogenizovanej nefiltrovanej vzorke – podľa technickej normy STN ISO 10048: 1996 Kvalita 
vody. Stanovenie dusíka. Katalytická mineralizácia po redukcii Devardovou zliatinou (75 7435).  

            - Stanovenie dusíka po oxidácii na oxidy dusíka s chemiluminiscenčnou detekciou v  
homogenizovanej nefiltrovanej vzorke - podľa technickej normy STN EN 12260: 2004 Kvalita 
vody. Stanovenie dusíka. Stanovenie viazaného dusíka (TNb) po oxidácii na oxidy dusíka (75 
7458).  

- Stanovenie dusíka po oxidačnej mineralizácii s peroxodisíranom v homogenizovanej nefiltrovanej 
vzorke - podľa technickej normy podľa technickej normy STN EN ISO 11905-1: 2000 Kvalita 
vody. Stanovenie dusíka. Časť 1: Metóda oxidačnej mineralizácie s peroxodisíranom (75 
7456). 

- Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke a výpočet sumy: 
NKjeld + N-NO3 + N-NO2 – podľa technickej normy STN EN 25663: 1998 Kvalita vody.  

- Stanovenie dusíka podľa Kjeldahla. Metóda po mineralizácii so selénom (75 7436).  
Pcelk - Celkový fosfor Pcelk Spektrofotometrické stanovenie s molybdénanom amónnym po kyslej 

mineralizácii v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke – podľa technickej normy STN EN 
ISO6878: 2005 Kvalita vody. Stanovenie fosforu. Spektrometrická metóda s molybdénanom 
amónnym (75 7465)  

AOX -    Stanovenie organických halogénových zlúčenín ako chloridy mikrocoulometricky po adsorpcii na 
aktívnom uhlí a spálení v prúde kyslíka – podľa technickej normy STN EN ISO 9562: 2005 
Kvalita vody. Stanovenie adsorbovateľných organicky viazaných halogénov (AOX) (75 7532).  

Cl-       Odmerné argentometrické stanovenie – podľa technickej normy STN ISO 9297: 2000 Kvalita 
vody. Stanovenie chloridov. Argentometrické stanovenie s chrómanovým indikátorom (Mohrova 
metóda) 75 7464.  

SO4
2- - Gravimetrická metóda s chloridom bárnatým – podľa technickej normy STN ISO 9280: 1998 

Kvalita vody. Stanovenie síranov. Gravimetrická metóda s chloridom bárnatým (75 7442).  
           - Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy STN EN ISO 

10304-2: 1998 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených aniónov iónovou kvapalinovou 
chromatografiou. Časť 2: Stanovenie bromidov, chloridov, dusičnanov, dusitanov, 
ortofosforečnanov a síranov v odpadových vodách (75 7447).  

- Stanovenie kapilárnou izotachoforézou – podľa technickej normy STN 75 7430: 1997 Kvalita 
vody. Izotachoforetické stanovenie chloridov, dusičnanov, síranov, dusitanov, fluoridov a  

RL550 - Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke (veľkosť pórov filtra 0,85 – 1,0 ěm) po žíhaní pri 
550 °C– pod ľa technickej normy STN 83 0540-3: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor 
odpadových vôd. Stanovenie celkových nerozpustených a rozpustených látok.  
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RL105 - Nerozpustené látky NL Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklených vlákien 

s veľkosťou pórov 1,0 ěm, sušenie pri 105 oC –podľa technickej normy STN EN 872: 1999 
Kvalita vody. Stanovenie nerozpustených látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklených vlákien 
(75 7365).  

            - Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 – 1,0 ěm, 
sušenie pri 105 oC – podľa technickej normy STN 83 0540-3: 1982 Chemický a fyzikálny 
rozbor odpadových vôd. Stanovenie celkových nerozpustených a rozpustených látok.  

PAU - Extrakcia L/L do dichlórmetánu/HPLC s fluorescenčnou detekciou (EPA 550) Termická extrakcia, 
GC/MS (EPA 8275A) GC/FID  

AOX - Stanovenie organických halogénových zlúčenín ako chloridy mikrocoulometricky po adsorpcii na 
aktívnom uhlí a spálení v prúde kyslíka – podľa technickej normy STN EN ISO 9562: 2005 
Kvalita vody. Stanovenie adsorbovateľných organicky viazaných halogénov (AOX) (75 7532).  

PAL-A - Spektrofotometrické stanovenie aniónových tenzidov meraním indexu látok aktívnych na 
metylénovú modrú – podľa technickej normy STN EN 903: 1999 Kvalita vody (75 7560).  

Tox - Stanovenie účinku – podľa technickej normy:  
            - STN 83 8303 Skúšanie nebezpečných vlastností odpadov. Ekotoxicita. Skúšky akútnej toxicity 

na vodných organizmoch a skúšky inhibície rastu rias a vyšších kultúrnych rastlín  
            - STN EN ISO 8692 Kvalita vody. Skúška inhibície rastu sladkovodných rias s jednobunkovými 

zelenými riasami (75 7740)  
            - STN EN ISO 6341 Kvalita vody. Stanovenie inhibície pohyblivosti Daphnia magna Straus 

(Cladocera, Crustacea). Skúška akútnej toxicity (75 7742)  
            - STN EN ISO 7346-1 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných 

rybách Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae). Časť 1: Statická 
metóda (75 7720)  

            - STN EN ISO 7346-2 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných 
rybách Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae). Časť 2: Semistatická 
metóda (75 7720)  

            - STN EN ISO 7346-3 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných 
rybách Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae). Časť 3: Prietoková 
metóda (75 7720)  

            - STN EN ISO 11348-1 Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody na svetelnú 
emisiu Vibrio fischeri (Skúška luminiscenčných baktérií). Časť 1: Metóda používajúca čerstvo 
pripravené baktérie (75 7745)  

            - STN EN ISO 11348-2 Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody na svetelnú 
emisiu Vibrio fischeri (Skúška luminiscenčných baktérií). Časť 2: Metóda používajúca 
dehydratované baktérie (75 7745)  

            - STN EN ISO 11348-3 Kvalita vody. Stanovenie inhibičného vplyvu vzoriek vody na svetelnú 
emisiu Vibrio fischeri (Skúška luminiscenčných baktérií). Časť 3: Metóda používajúca baktérie 
sušené vymrazovaním (75 7745)  

-  STN EN ISO 20079 Kvalita vody. Stanovenie toxického účinku zložiek vody a odpadovej vody na 
Lemna minor (žaburinku). Skúška inhibície rastu  

 
V integrovanom povolení sa nahrádza výraz nebezpečné látky výrazom škodlivé a obzvlášť škodlivé látky. 
 
Zmena  č.5  

 

V časti II. Podmienky povolenia  
I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prev ádzky a údaje, ktoré treba evidova ť 
a poskytova ť do informa čného systému 
6. Podávanie správ  
 
mení sa bod 6.3 nasledovne: ( doplnené v zmysle správy z environmentálnej kontr oly z roku 2014  )  
 
6.3 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26, 
ods.1 písm e) zákona č. 39/20013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne najneskôr do 31. marca nasledujúceho 
kalendárneho roku.    
 
Mení sa bod 6.6. nasledovne: 
 
6.6.  Prevádzkovateľ je povinný podať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v súlade so 
všeobecným záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 31. januára nasledujúceho 
kalendárneho roka príslušnému  Okresnému úradu, odbor starostlivosti o ŽP a na IŽP Košice.  
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Mení sa bod 6.7 nasledovne:  
 
6.7.  Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka 
predkladať na IŽP Košice  a príslušnému Okresnému úradu , odbor starostlivosti o ŽP v písomnej forme 
správu o množstve odobratej povrchovej vody z vodného toku Ondava o množstve a kvalite vypúšťaných 
odpadových vôd do vodného toku Ondava, vrátane porovnania súladu zistených hodnôt s limitmi c bodoch 
A., B 2.1.1 a B 2.1.3 časť II. Tohto rozhodnutia 
 
Mení sa bod 6.8 nasledovne: 
 
6.8.  Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka  
Slovenskému hydrometeorologickému ústavu Bratislava oznamovať údaje o odberoch povrchových vôd 
z vodného toku Ondava a o množstve a kvalite vypúšťaných odpadových vôd do toku Ondava  

 
Zmena č. 6  

 
V časti II Podmienky povolenia B.  Emisné limity sa pô vodné znenie podmienky č. 1.1.   

 
Tabuľka č. 1 ( mení sa tabuľka v zmysle z rozhodnutia 861-15060/2013/Haj/5704703006/Z16 
z 12.06.2013 )  

 

Zdroj emisií 
 

Miesto 
vypúš ťania 

emisií* 

Znečisťujúca 
látka 

Emisný limit    
[[[[mg.m -3]]]] 

Vzťažné 
Podmienky 

regeneračný kotol komín č.03 
výška 120 m 

TZL 
NOx  ako NO2 

SO2 

S2- ako H2S 

100 
300 
450 
  10 

1) 

varňa  
 

komín č. 06,07 
výška 15 m 

       S2- ako  H2S 
       Merkaptany 

10  

20 
2), 6) 

odparka komín č. 05 
výška 14 m S2- ako H2S 10 1),6) 

- príprava bieliacich roztokov 
 (ClO2) 

komín č. 13  
výška 20 m 

HCl 
Cl 

30 
5 

2) 

bieliareň – výduch z práčky 
odpadových plynov  do ktorej sú 
zaústené výduchy z vaní filtrov č.1, 
č.3, č.5   

komín   č. 08 
výška 35 m 

HCl 
Cl 

30 
5 

3),4),5) 

Fluidný kotol KDO1 Komín č. 04 
Výška 100 m  

TZL 
NOx 
CO 

TOC 

30 
350 
150 
20 

1) 

      číslo miesta vypúšťania emisií je z evidencie Národného inventarizačného emisného systému  
 
1) Hmotnostná  koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné 

stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC) a referenčný obsah kyslíka  11 % objemových. 
2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne po prepočítaní  

na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC). 
3) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní  

na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa,  teplota 0 oC). 
            4) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku HCl v odpadovom plyne 300 g.h-1 a vyššom. 

      Od 01.01.2016 emisný limit platí pri hmotnostnom toku HCl v odpadovom plyne 200 g.h-1  
      a vyššom. 

             5)  Emisný limit platí do 31.12.2015 pri hmotnostnom toku Cl v odpadovom plyne 50 g.h-1 a vyššom. 
      Od 01.01.2016 platí emisný limit pre Cl 3 mg.m-3 pri hmotnostnom  toku Cl v odpadovom plyne 
      25 g.h-1 a vyššom. 
6)    Emisný limit platí po realizácii spaľovania CNCG plynov v rotačnej peci vápna najneskôr od 1.1.2015 
 
 
1.2 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať, že žiadna 
jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu. 
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1.3. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity ustanovené v bode B 1.1 časť II. Tohto  
rozhodnutia počas skutočnej prevádzky okrem dôb nábehu, zmeny výrobno-prevádzkového režimu 
a odstavovania zdroja prevádzky určených v schválených Súborov TPP a TOO a v súlade s technickými 
a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení. Tento čas je možné aktualizovať iba po 
predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.  
 
Ostatné časti IP ostávajú nezmenené  
 
J)         Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou t echnickou 
 
Porovnanie prevádzky Výroba buničiny s Vykonávacím rozhodnutím komisie z 26. septembra 2014, ktorým 
sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných 
technikách (BAT) pri výrobe buničiny, papiera a lepenky pod č. 2014/687/EÚ  - bref dokument 
 
N) Označenie ú častníkov konania, ktorí sú prevádzkovate ľovi známi, prípadne cudzí dotknutý 

orgán, ak jestvujúca povo ľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže ma ť 

cezhrani čný vplyv  

 
Prevádzka nemá cezhraničný vplyv.  

Účastníci konania: Obecný úrad Kučín, Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, 
Obecný úrad Hencovce, Obecný úrad Kučín,  
 

P) Prehlásenie 
 
Ing. Peter Krauspe  - vedúci oddelenia OŽP  
 
Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu povolenia. 
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné. 
 
 
Podpísaný:                                                            Dátum  : 12.02.2014                       
(zástupca organizácie) 
 
Vypísa ť meno podpisujúceho :     Ing . Jaroslav Fic                   Ing. Erik Kadlec     
 
Pozícia v organizácii:                predseda predstavenstva a.s.,        člen predstavenstva a.s.     
     
 

 
 
 
 
Prílohy: Výpis z or okresného súdu v Prešove 
             Porovnanie prevádzky s najlepšou dostupnou technickou   

   Potvrdenie o úhrade správneho poplatku  

Pečiatka alebo pečať 
podniku: 
 
 


