SLOVMAG, a.s. Lubeník, 049 18 Lubeník 236

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia
č. 3631/434/OIPK/470070205/2005/Pe v znení neskorších zmien zo dňa 05.05.2006

v prevádzke

„Výroba magnezitového slinku v šachtových peciach a rotačnej peci“
prevádzkovateľa
SLOVMAG, a.s. Lubeník,
049 18 Lubeník 236,
okres Revúca

Vypracoval: SLOVMAG, a.s. Lubeník
Dátum: 14.07.2016

Zmenu integrovaného povolenia žiadame z dôvodu:
a) zosúladenia integrovaného povolenia s Vykonávacím rozhodnutím Komisie z 26.
marca 2013, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT)
podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných
emisiách na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého, č. 2013/163/EÚ, a
b) zosúladenia aktuálneho technického stavu zariadení s doteraz platným integrovaným
povolením.
A.
1
2
3
5
6
7
8
9
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B.

ÚDAJE IDENTIFIKUJÚCE PREVÁDZKOVATEĽA
Názov prevádzkovateľa
Právna forma
Adresa sídla prevádzkovateľa
www adresa
Štatutárny zástupca,
funkcia v spoločnosti
IČO
Kódy NACE, NOSE-P
Výpis z obchodného registra alebo z inej
evidencie
Splnomocnená kontaktná osoba

Ing. Jaroslav Ganaj, technický riaditeľ

TYP ŽIADOSTI
Typ žiadosti
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SLOVMAG, a.s. Lubeník
Akciová spoločnosť
049 18 Lubeník 236
www.slovmag.sk
Ing. Ján Galovič, predseda predstavenstva
Ing. Daniel Fedoriak, člen predstavenstva
31 686 184
104.11.
Oddiel: Sa, vložka č.402/S

Zoznam súhlasov a povolení
o ktoré sa v rámci zmeny IP
žiada

Podstatná zmena vydaného integrovaného povolenia
1. Konanie podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ na
prehodnotenie a aktualizáciu podmienok povolenia z dôvodu uverejnenia vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2013/163/EÚ (ďalej aj „rozhodnutie Komisie“).
2. Žiadosť podľa § 22 ods. 6 a § 24 ods. 5 a 6 zákona o
IPKZ o určenie EL odchýlnych od BAT, vypracovaná
podľa Usmernenia MŽP SR pre uplatnenie § 22 ods. 6
zákona o IPKZ (uvedená v prílohe tejto žiadosti o zmenu
IP).
3. Žiadosť o zmeny technologických zariadení v zmysle §
3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ.
4. Žiadosť o určenie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania v zmysle § 3
ods.3 písm. a) bod 10 zákona o IPKZ.
5. Žiadosť o schválenie východiskovej správy v zmysle §
8 zákona o IPKZ
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C.

ZOZNAM A POPIS SUROVÍN, POMOCNÝCH MATERIÁLOV, LÁTOK
A ENERGIÍ, KTORÉ SA V PREVÁDZKE POUŽÍVAJÚ ALEBO VYRÁBAJÚ
Bez zmeny

D.

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
Bez zmeny

E.

OPIS MIESTA PREVÁDZKY A CHARAKTERISTIKA STAVU ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA V TOMTO MIESTE
Bez zmeny

F.

OPIS A CHARAKTERISTIKA POUŽÍVANEJ ALEBO NAVRHOVANEJ
TECHNOLÓGIE A ĎALŠÍCH TECHNÍK NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU
EMISIÍ, A AK TO NIE JE MOŽNÉ, NA OBMEDZENIE EMISIÍ.
Bez zmeny

G.

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

H.

OPIS A CHARAKTERISTIKA POUŽÍVANÝCH ALEBO PRIPRAVOVANÝCH
OPATRENÍ A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ NA MONITOROVANIE
PREVÁDZKY A EMISIÍ DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Bez zmeny
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I.

ROZBOR POROVNANIA
TECHNIKOU

PREVÁDZKY

S NAJLEPŠOU

DOSTUPNOU

V nižšie uvedenej tabuľke je uvedené plnenie požiadaviek na BAT uvedených v rozhodnutí Komisie č. 2013/163/EÚ.
Číslo
opatrenia
rozhodnutia
Komisie

55.

56.

61.

Požiadavka BAT

V rámci BAT sa majú pravidelne monitorovať a merať procesné
parametre a emisie podľa príslušných európskych noriem a v
prípade, že európske normy nie sú k dispozícii, podľa noriem
ISO, vnútroštátnych alebo iných medzinárodných noriem,
ktorými sa zabezpečia údaje na ekvivalentnej vedeckej úrovni
vrátane:
(a) Kontinuálne meranie procesných parametrov preukazujúce
stabilitu daného procesu, napr. teplota, obsah O2 , tlak, prietok
(b) Monitorovanie a stabilizovanie kľúčových procesných
parametrov (t. j. plnenie paliva a surovín, pravidelné
dávkovanie a prebytok kyslíka)
(c) Kontinuálne alebo periodické merania emisií CO

Na zníženie spotreby tepelnej energie sa má v rámci BAT
používať kombinácia týchto techník:
(a) Aplikovanie vylepšených a optimalizovaných pecných
systémov a bezproblémového a stabilného procesu
prebiehajúceho v peci cestou týchto techník:
I. optimalizácia procesnej kontroly,
II. regenerácia tepla z odpadových plynov z pece a
chladičov.
(b) Využívanie palív, s vlastnosťami s priaznivým vplyvom na
spotrebu tepelnej energie.
(c) Obmedzenie prebytku vzduchu

Na zníženie množstva emisií plynných zlúčenín (CO) z
odpadových plynov z procesov pálenia v peciach sa v rámci
BAT majú používať tieto primárne techniky (samostatne alebo
v kombinácii):
(a) Starostlivý výber a kontrola látok plnených do pece s
cieľom znížiť prekurzory látok znečisťujúcich životné
prostredie, t. j. výber surovín s nízkym obsahom organických
látok
(b) Využitie opatrení, resp. techník na optimalizáciu procesu s
cieľom zabezpečiť bezproblémový a stabilný proces
prebiehajúci v peci blízko stechiometrickej úrovne potrebného
vzduchu

Plnenie požiadavky
(plnená / neplnená / nie je
relevantná)

(a) Kontinuálne meranie teploty,
tlaku: plnená
(b) Monitorovanie plnenia paliva a
surovín, pravidelné dávkovanie:
plnená
(b) Monitorovanie prebytku kyslíka:
plnená
(b) Stabilizovanie procesu výpalu:
plnená
(c) plnená

(a) I. Optimalizácia procesnej
kontroly: plnená
(a) II. Regenerácia tepla z
dopadových plynov: nie je
relevantná
(b) plnená
(c) plnená

(a) plnená
(b) plnená

Komentár k plneniu / neplneniu

(a) Kontinuálne sú merané procesné parametre (tlak, teplota, množstvo primárneho a
sekundárneho vzduchu, množstvo paliva).
(b) Množstvo paliva je monitorované plynomerom, dávkovanie suroviny je prevádzané
pravidelne každú hodinu.
(b) Obsluha pecí zabezpečuje meranie obsahu kyslíka v spalinách 2 krát za zmenu.
(b) Monitorované procesné parametre sú využívané k stabilizácii procesu.
(c) Vykonávané sú periodické merania emisií CO.

(a) I. Optimalizácia procesnej kontroly je vykonávaná riadiacim systémom Honeywell, ktorý
sústreďuje všetky namerané hodnoty (teploty v peci, tlaky, množstvá vzduchov, množstvá
paliva), ktoré porovnáva s optimálne zadanými parametrami a riadi chod pecí podľa zadaných
parametrov.
(a) II. Nie je možné inštalovať systém na regeneráciu tepla z odpadových plynov, nakoľko by
došlo k ochladeniu spalín pod rosný bod (cca 80 oC), a tým aj ku kondenzácii vlhkosti v
látkovom filtri Amertherm, ktorý tvorí koncový stupeň oprášenia spalín z RP a ŠP. Tým by
bola ohrozená jej odlúčivosť a prevádzková spoľahlivosť.
(b) Ako palivo je využívaný zemný plyn naftový (ZPN), ktorý má priaznivý vplyv na spotrebu
tepelnej energie. Jej hodnoty sú v súlade s hodnotami spotreby tepelnej energie spojenej s
BAT (6 - 12 GJ/t), nakoľko skutočnosť za rok 2014 na sintrovej prevádzke predstavuje 7,328
GJ/t.
(c) Obsluha pecí zabezpečuje meranie koncentrácie kyslíka 2 krát za zmenu prenosným
analyzátorom a na základe zistených údajov prostredníctvom riadiaceho systému vykonáva
zmeny v optimálnom nastavení chodu ŠP.

(a) Podľa protokolu z akreditovanej analýzy magnezitovej suroviny je celkový obsah
organického uhlíka pod hranicou stanoviteľnosti ( < 0,10 %).
(b) Na optimalizáciu procesu je využívaný riadiaci systém, ktorý reguluje množstvo vzduchu
na základe okamžitej spotreby zemného plynu. Proces sa optimalizuje aj na základe výsledkov
merania koncentrácie kyslíka, ktoré zabezpečuje obsluha pecí 2 krát za zmenu prenosným
analyzátorom.

63. (a)

Výber surovín s nízkym obsahom organických látok

plnená

(a) Podľa protokolu z akreditovanej analýzy magnezitovej suroviny je celkový obsah
organického uhlíka pod hranicou stanoviteľnosti ( < 0,10 %).

63. (b)

Optimalizácia procesnej kontroly

plnená

Na optimalizáciu procesu je využívaný riadiaci systém Honeywell, ktorý reguluje množstvo
vzduchu na základe okamžitej spotreby zemného plynu. Proces sa optimalizuje aj na základe
výsledkov merania koncentrácie kyslíka, ktoré zabezpečuje obsluha pecí 2 krát za zmenu
prenosným analyzátorom.

63. (c)

Kontrolované, stále a kontinuálne dávkovanie palív

plnená

Kontrolované, stále a kontinuálne dávkovanie paliva (ZPN) je zabezpečené.

64.

Na minimalizovanie počtu núdzových vypnutí z dôvodu
zvýšeného množstva CO pri využívaní elektrostatických
odlučovačov (ESP) sa v rámci BAT majú používať tieto
techniky:
(a) Riadenie núdzových vypnutí z dôvodu zvýšeného množstva
CO s cieľom znížiť prestoje ESP
(b) Kontinuálne merania obsahu CO prostredníctvom
monitorovacích zariadení s krátkym reakčným časom, ktoré sú
umiestnené v blízkosti zdroja emisií CO.

nie je relevantná

Požiadavka na kontinuálne monitorovanie CO sa neuplatňuje, nakoľko ŠP a RP sú
odprašované látkovým filtrom Amertherm a nie elektrostatickým odlučovačom.
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OPIS A CHARAKTERISTIKA ĎALŠÍCH PRIPRAVOVANÝCH OPATRENÍ
V PREVÁDZKE, NAJMÄ OPATRENÍ NA HOSPODÁRNE VYUŽÍVANIE
ENERGIÍ, NA PREDCHÁDZANIE HAVÁRIÁM A NA OBMEDZOVANIE ICH
PRÍPADNÝCH NÁSLEDKOV

J.

Bez zmeny

K.

OPIS ĎALŠÍCH HLAVNÝCH ALTERNATÍV NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA
PREVÁDZKY, AK BOLI VYPRACOVANÉ A KTORÉ PREVÁDZKOVATEĽ
AKCEPTUJE
Bez zmeny

L.

NÁVRH PODMIENOK POVOLENIA (PODĽA ČLENENIA A OZNAČENIA V
SÚČASNOM POVOLENÍ)

I. Údaje o prevádzke:
B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
v prevádzke
2. Opis prevádzky:
Šachtové pece:
V tabuľke č. 2 žiadame o zmenu označenia OZ č. „2015a“, „2015b“ a „2015c“ na označenie „2009“ z dôvodu prepojenia zásobníkov zachytených úletov na OZ Amertherm.
Pôvodná tabuľka:
ČÍSLO
VÝDUCHU
PODĽA
NEIS

2015a

2015b

2015c

TECHNOLOGICKÉ ZA-

ODLUČOVACIE ZARIADENIE I

ODLUČOVACIE ZARIA-

KOMÍN

RIADENIE

STUPŇA

DENIE II STUPŇA

VÝŠKA V (m)

Zásob. zach. úle-

textilný filter FTE 1/10-

tov ZC30

rezerva, Amertherm

-

10

Zásob. zach. úle-

textilný filter FTE 1/10-

tov ZC30

rezerva, Amertherm

-

10

Zásob. zach. úle-

textilný filter FTE 1/10-

tov ZC63

rezerva, Amertherm

-

15
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Nová tabuľka:
ČÍSLO
VÝDUCHU
PODĽA
NEIS

TECHNOLOGICKÉ ZA-

ODLUČOVACIE ZARIADENIE I

ODLUČOVACIE ZARIA-

KOMÍN

RIADENIE

STUPŇA

DENIE II STUPŇA

VÝŠKA V (m)

-

29

-

29

-

29

textilný filter FTE 1/102009

Zásob. zach. úle-

rezerva, Amertherm

tov ZC30
Amertherm

2009

2009

Zásob. zach. úletov ZC30
Zásob. zach. úletov ZC63

textilný filter FTE 1/10rezerva, Amertherm
Amertherm
textilný filter FTE 1/10rezerva, Amertherm
Amertherm

Pôvodné znenie povolenia:
Rotačná pec
V časti „Rotačná pec“ žiadame o zmenu typu plynového horáka z „AVAN 010“ na
„UNITHERM“.
Pôvodné znenie povolenia:
Rotačná pec
V RP sa vypaľuje magnezitová surovina na magnezitový slinok. RP je dutý vodorovný valec
72 m dlhý, ktorý je zvnútra opatrený žiaruvzdornou výmurovkou. RP sa zaváža cez zásobník
umiestnený na studenom konci pece. Surovina sa otáčaním pece a pomocou šnekovníc posúva
cez štyri pásma (t.j. predohrievacie, páliace, slinovacie a chladiace pásmo). Teplota výpalu
v RP je 1420 až 1560 oC. Otáčanie pece zabezpečujú elektropohony. RP sa vykuruje zemným
plynom naftovým. Je v nej nainštalovaný plynový horák AVAN 010 s maximálnym inštalovaným príkonom 15,7 MW.
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Nové znenie povolenia:
Rotačná pec
V RP sa vypaľuje magnezitová surovina na magnezitový slinok. RP je dutý vodorovný valec
72 m dlhý, ktorý je zvnútra opatrený žiaruvzdornou výmurovkou. RP sa zaváža cez zásobník
umiestnený na studenom konci pece. Surovina sa otáčaním pece a pomocou šnekovníc posúva
cez štyri pásma (t.j. predohrievacie, páliace, slinovacie a chladiace pásmo). Teplota výpalu
v RP je 1420 až 1560 oC. Otáčanie pece zabezpečujú elektropohony. RP sa vykuruje zemným
plynom naftovým. Je v nej nainštalovaný plynový horák UNITHERM s maximálnym inštalovaným príkonom 20,759 MW.

Tabuľka č. 5
V časti „Tabuľka č.5“ žiadame o vyradenie z povolenia OZ č. „2028c“ z dôvodu, že zariadenie s názvom „baliace zariadenie sypkých hmôt aj OZ“ sú dlhodobo mimo prevádzky.
Pôvodná tabuľka:
ČÍSLO
VÝDUCHU
PODĽA
NEIS

TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE

2025

Expedícia 1

2026

Expedícia 2

2028c

Baliace zariadenie sypkých hmôt

2027

Olejované rotafrity (RO linky)

2028a
2028b

Plnenie obalov
(begovačka)
Plnenie automobilových cisterien a
železničných vagónov

ODLUČOVACIE ZARIADENIE I
STUPŇA

textilný filter
FV 12/300
textilný filter
FV 12/300
textilný filter FTErezerva, FV 12/300
textilný filter
FV 8/200
textilný filter
FPAT 51
textilný filter
FV 37

KOMÍN VÝŠKA V (m)

20
25
10
25
13,7
13,5
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Nová tabuľka:
ČÍSLO
VÝDUCHU
PODĽA
NEIS

TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE

2025

Expedícia 1

2026

Expedícia 2

2028c

Baliace zariadenie sypkých hmôt

2027

Olejované rotafrity (RO linky)

2028a
2028b

Plnenie obalov
(begovačka)
Plnenie automobilových cisterien a
železničných vagónov

ODLUČOVACIE ZARIADENIE I
STUPŇA

textilný filter
FV 12/300
textilný filter
FV 12/300
textilný filter FTErezerva, FV 12/300
textilný filter
FV 8/200
textilný filter
FPAT 51
textilný filter
FV 37

KOMÍN VÝŠKA V (m)

20
25
10
25
13,7
13,5

a v časti B opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
v prevádzke, v bode 2. Opis prevádzky briketovacia linka (zmena integrovaného povolenia
č.j.: 1942-11322/2013/Pet,Kri/470070205/Z2) žiadame o zmenu názvov odlučovacieho systému z:
2018-1 Herding – delta 2 flex 1500 24/9
2018-2 Herding – delta 2 flex 1500 16/9
2018-3 Herding – delta 2 flex 1500 20/9
na:
2018-1 BHF ½ / 1800/40K
2018-2 BHF ½ /1800 /30K
2018-3 BHF ½ /1800/30K
a zároveň žiadame aby bol vykonaný prepis označenia odprašovacích zariadení z dôvodu, že
zásobník sulfitu (3 m3), vyprázdňovacia stanica DEP 1 je odprašovaná OZ č.2018-3 nie OZ
č.2018-4
Pôvodné označenie
ČÍSLO
VÝDUCHU
PODĽA
NEIS

2018-1

2018-2
2018-3

TECHNOLOGICKÉ
ZARIADENIE

ODLUČOVACIE
ZARIADENIE

zásobník materiálu (50 m3)
č.8, č.9, dopravné trasy (F4)
váhy (F5)

Herding – delta
2 flex 1500 24/9

briketovacia
linka, zásobník
zlomkov (3m3)

Herding – delta
2 flex 1500 16/9
Herding – delta
2 flex 1500 20/9

KOMÍN VÝŠKA V
(m)

ČÍSLO
VÝDUCHU
PODĽA PREVÁDZKOVEJ DOKUMENTÁCIE

)1

18-1

)1

18-2

)1

18-3

8

(F6)
zásobník sulfitu
(3m3), vypráz2018-4
dňovacia stanica
DEP 1
zásobník materiálu (50 m3)
č.10
zásobník prachu
(50m3)č.11
1
) – výduch do pracovného prostredia
Nové označenie
ČÍSLO
ZARIADENIA

2018-1

2018-2

2018-3

2018-4

Herding TLF D
750-6/9 VBA

)1

18-4

WAMFLO
FNW2J14

)1

-

WAMFLO
FNW2J14

)1

-

KOMÍN VÝŠKA V
(m)

ČÍSLO
VÝDUCHU
PODĽA PREVÁDZKOVEJ DOKUMENTÁCIE

)1

18-1

)1

18-2

)1

18-3

)1

-

)1

-

)1

-

TECHNOLOGICKÉ
ZARIADENIE

ODLUČOVACIE
ZARIADENIE

zásobník materiálu (50 m3)
č.8, č.9, dopravné trasy (F4)

Herding – delta
2 flex 1500 24/9
BHF ½ /
1800/40K
Herding – delta
2 flex 1500 16/9

váhy (F5)

briketovacia
linka, zásobník
zlomkov (3m3)
(F6)
zásobník sulfitu
(3m3), vyprázdňovacia stanica
DEP 1

BHF ½ /1800
/30K
Herding – delta
2 flex 1500 20/9
BHF ½
/1800/30K
Herding TLF D
750-6/9 VBA
Prepojené na
filter F6
WAMFLO
FNW2J14

zásobník materiálu (50 m3)
č.10
zásobník prachu WAMFLO
(50m3)č.11
FNW2J14
1
) – výduch do pracovného prostredia
-
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II. B. Emisné limity
V podmienke B.1.2 integrovaného povolenia Emisné limity (ďalej len EL) pre technologické uzly: ŠP č. 1 až 6 a RP - výduch č. 2009
úpravňa vstupnej suroviny – výduchy č.1001, 1002
ŠP výduchy č. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016
RP výduchy – 2291, 2292
úpravňa slinkov – výduchy č. 2030, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
príprava žiaruvzdorných hmôt a expedícia – výduch č. 2025, 2026, 2027, 2028a,
2028b
žiadame o nasledovné emisné limity:

ZL

Súčasne platný
limit
[mg.m-3]

Navrhovaný variant
[mg.m-3]
- pre emisie odvedeného prachu z prašných operácií (iných
ako proces pálenia v peciach) 10 mg.m-3

TZL

50

- pre emisie prachu z odpadových plynov z procesov spaľovania v peciach 35 mg.m-3

SOx
NOx
CO

400
1500
neurčený

400
1500
4000

Podmienku 1.2.1 Emisné limity pre znečisťujúce látky v odpadových plynoch platia
pre koncentrácie prepočítané na obsah kyslíka 11 0/0 objemu žiadame
zmeniť na 1.2.1 Emisné limity pre znečisťujúce látky v odpadových plynoch platia
pre koncentrácie prepočítané na suché spaliny pri štandardných stavových podmienkach
a po prepočte na referenčný obsah kyslíka 10 % obj.

II. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje,
ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému.
V bode 1.2.1 Výduch č. 2009 – RP a ŠP č. 1 až 6
Pre periodické merania emisií TZL, NOX, SO2 a CO žiadame stanoviť frekvenciu merania
raz ročne počas bežných prevádzkových podmienok zdroja v súlade s kapitolou 1.4.1 rozhodnutia Komisie.
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M.

OZNAČENIE
ÚČASTNÍKOV
KONANIA,
KTORÍ
SÚ
PREVÁDZKOVATEĽOVI ZNÁMI, PRÍPADNE CUDZÍ DOTKNUTÝ ORGÁN,
AK JESTVUJÚCA POVOĽOVANÁ PREVÁDZKA MÁ ALEBO NOVÁ
PREVÁDZKA MÔŽE MAŤ CEZHRANIČNÝ VPLYV
 Obec Lubeník, starosta obce, 049 18 Lubeník
 Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie

N.

STRUČNÉ ZHRNUTIE ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH V
PREDCHÁDZAJÚCICH
BODOCH
VŠEOBECNE
ZROZUMITEĽNÝM
SPÔSOBOM NA ÚČELY ZVEREJNENIA
Vzhľadom na typ žiadosti odporúčame zverejniť celú žiadosť okrem príloh.

O.

PREHLÁSENIE

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:
(zástupca organizácie)

Dátum : _________________

Vypísať meno podpisujúceho:

Ing. Jaroslav Ganaj

_______

Pozícia v organizácii:

technický riaditeľ

_______
Pečiatka alebo pečať podniku:
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Príloha:
Žiadosť podľa § 22 ods. 6 zákona o IPKZ o určenie emisných limitov odchýlnych od BAT
podľa Usmernenia MŽP SR pre uplatnenie § 22 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. z 31. januára
2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane príloh
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