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Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia číslo: 
6258-29339/2012/Máň, Šim/370590104/Z14-SP zo dňa 17.10.2012 
pre prevádzkovateľa Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., 
Zlaté Moravce pre prevádzku: Výroba tehliarskych výrobkov 
Zlaté Moravce  

 
 
A)  Údaje identifikujúce prevádzkovateľa   
       
       1. Názov alebo obchodné meno : 
          Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., Zlaté Moravce 
     
      2. Právna forma : 
          spoločnosť s ručením obmedzením 
    
      3. Sídlo (adresa) 
          Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o. 
          Tehelná  
          953 01  Zlaté Moravce 
    
     4. Adresa pre doručovanie pošty (ak sa líši od predchádzajúcej) 
         Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o. 
          Tehelná 5  
          953 01  Zlaté Moravce 
 
     5. Štatutárny zástupca a jeho funkcia 
           Josef Kotek, konateľ  
         Ing. Luděk Bárta, konateľ 
 
     6. Splnomocnená kontaktná osoba kontakt na ňu (telefón, mail atď.) 
         Milan Drienovský, riaditeľ závodu, Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce,  
         tel.: 037 640 90 21  
         e-mail: milan.drienovsky@wienerberger.com 
 
         Ing. Veronika Částová, technik energetiky a životního prostředí 
         tel. +420 383 826 213, mobil: +420 725 881 477 
         e-mail: veronika.castova@wienerberger.com 
 
     7  IČO 
       31 418 821 
 
     8  kód OKEČ (NACE), NOSE-P : 
       26.40,  104.11 
       104.11 Výroba sadry, asfaltu, betónu, cementu, skla, vlákien, tehál, krytiny alebo  
                    keramických výrobkov ( priemysel minerálnych výrobkov vrátane spaľovania 
                    palív.   
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B)       Typ žiadosti 
 
1.  Údaj o aký typ žiadosti sa jedná (jestvujúca prevádzka, nová prevádzka, zmena  
      v prevádzke, zmena už vydaného integrovaného povolenia) 
      Jestvujúca prevádzka       
      Skriňové podávače – žiadosť o zmenu integrovaného povolenia na základe súhlasu 

vydaného Obvodným úradom životného prostredia Nitra a žiadosť o vydanie súhlasu 
na zmenu STPP a TOO  

      Zmena už vydaného integrovaného povolenia  číslo:  3361/OIPK/445/04-Má/370590104 
      zo dňa 26.11. 2004 pre závod Zlaté Moravce, upraveného, zmeneného a doplneného 

rozhodnutiami: 
 č. 4051/OIPK/1549/06-Má/370590104/Z2 zo dňa 26.9.2006  
 č. 1232-11065/2008/Máň,šim/370590104/Z3-SP zo dňa 01.04.2008  
 č. 963- 31181/2008/Máň/370590104/Z4 zo dňa 23.9.2008   
 č. 6722- 332016/2008/Šim/370590104/SkP zo dňa 29.9.2008   
 č. 3733 - 24669/2009/Máň/370590104/Z5 zo dňa 24.7.2009  
 č. 4664 - 23989/2009/Máň/370590104/Z6 zo dňa 17.7.2009  
 č. 7397- 29386/2009/Šim/370590104/KR zo dňa 14.9.2009   
 č. 15-14/2010/Raf/370590104/Z7 zo dňa 7.1.2010. 
 č. 7916 - 42657/2009/Šim/370590104/Z8-SP zo dňa 30.12.2009  
 č. 4994 - 22011/2010/Maň/370590104/Z9 zo dňa 19.7.2010  
 č. 6344 - 30873/2010/Maň/370590104/Z10 zo dňa 20.10.2010  
 č. 7130 - 27864/2010/Šim/370590104/Z11 zo dňa 22.9.2010  
 č. 1059 - 3107/2011/Maň/370590104/Z12 zo dňa 2.2.2011 
 č. 1091 - 6929/2012/Máň/370590104/Z13 zo dňa 6.3.2012 
 č. 6258 - 29339/2012/Máň, Šim/370590104/Z14-SP zo dňa 17.10.2012 
 č. 820 - 2159/2013/Šim/370590104/Z15 zo dňa 25.1.2013 
 č. 3072-13077/2013/Máň/370590104/Z16 zo dňa 17.5.2013  

 
2. Zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada 
• v oblasti ochrany ovzdušia:  
 - konanie o zmenu integrovaného povolenia na základe súhlasu (záväzného stanoviska) 

vydaného Obvodným úradom životného prostredia Nitra, ktorý sa týka uvedenia 
veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia patriaceho do kategórie VZZO „Výroba 
keramických výrobkov pálením“ do trvalej prevádzky - po realizácii stavby „Skriňové 
podávače“.  

             
 - konanie o súhlas na vydanie zmeny Súboru TPP a TOO so zapracovanými zmenami 

(„Skriňové podávače“) vykonanými na zdroji VZZO „Výroba keramických výrobkov 
pálením“.  

   
3. Údaje o spracovateľovi žiadosti (ak je iný ako žiadateľ) 
     Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce 
      
4. Zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou  
    prevádzkou 

- neprebiehajú žiadna konania  
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C)  Údaje o prevádzke a jej umiestnení 
 
1. Názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP (variabilný symbol, ak ešte nebol  

pridelený si žiadateľ vyžiada od príslušného inšpektorátu SIŽP pred podaním žiadosti) 
     Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o. 
      Tehelná 5 
      953 01 Zlaté Moravce 
      Prevádzka: Zlaté Moravce 
      Variabilný symbol pridelený SIŽP:  č. 370590104 
 
2. Adresa prevádzky  
     Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o. 
      Tehelná 5 
      953 01 Zlaté Moravce 
 
3. Povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti 

3.5.  Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, predovšetkým 
krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo 
porcelánu, s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t/deň alebo s kapacitou pecí väčšou ako 
4m3 a s hustotou vsádzky väčšou ako 300 kg/m3 
 

4. Projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby, porovnanie s hodnotou 
kapacitného parametra podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ, projektovaná a technicky 
dosiahnuteľná kapacita 
Nedochádza ku zmene. 

 
5. Spôsob prevádzkovania (napr. stála výroba jedného druhu výrobku, výroba viacerých 

druhov výrobkov podľa objednávok, využívanie prevádzky na veľkoprevádzkové skúšky 
a overovanie nových výrob atď.) 
Stála výroba jedného druhu výrobku – výroba keramických výrobkov (tehál, stropné 
vložky) a ich obrusovanie na kalibrovaný rozmer. Nedochádza ku zmene. 

 
6. Stručný popis lokality prevádzky 
Prevádzka – výroba tehliarskych výrobkov prevádzkovateľa Wienerberger slovenské tehelne, 
spol. s r. o. je situovaná v priemyslovej zóne v západnej časti na okraji mesta Zlaté Moravce. 
Najbližšie objekty obytnej zástavby sa nachádzajú južným smerom od prevádzky vo 
vzdialenosti cca 150 m. Ďalšie objekty obytnej zástavby sa nachádzajú východným smerom 
od prevádzky v okrajových častiach mesta Zlaté Moravce vo vzdialenosti cca 300 m. 
 
7. Parcelné čísla pozemkov prevádzky (v prípade stavebného konania aj susediacich 

pozemkov) podľa aktuálnych listov vlastníctva 
Prevádzka je umiestnená v k. ú. Zlaté Moravce na pozemkoch parc. č. 2808/2, 2808/3, 
2808/8, 2808/10, 2808/11, 2808/16, 2808/18-21. 
Stavba „Skriňové podávače“ je uskutočnená na pozemku par. č. 2809/1 – register „C“.  
 
8. Stručný popis prevádzky 
Nedochádza ku zmene procesu výroby tehliarskych výrobkov. 
Zmena sa dotýka len osadení 2 ks skriňových podávačov (v prípravovni materiálu), ktoré sú 
umiestnené v novej prestrešenej a čiastočne uzavretej stavbe. Objekt skriňových podávačov 



4 
 

slúži na presnejšie dávkovanie prídavných surovín (íl, piesok, papierenské kaly, piliny, 
škvára) do výroby. Komodity do podávačov sú dodávané nakladačmi, odkiaľ sa zmes dávkuje 
na pásový dopravník a ďalej na jestvujúci dopravník. 
 
Podrobne je celá prevádzka opísaná v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia číslo 
3361/OIPK/445/04-Má/370590104 zo dňa 26.11.2004 a v príslušných zmenách rozhodnutí. 
 
 
D)  Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, 

ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 
 
1. Zoznam základných surovín 
Nedochádza ku zmene. 
 
2. Zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú 
Nedochádza ku zmene. 
 
3. Zoznam medziproduktov a výrobkov 
Nedochádza ku zmene. 
 
4. Zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátene palív, médií 

a pohonných hmot) 
Nedochádza ku zmene spotreby zemného plynu. 
Spotreba elektrickej energie pre skriňové podávače umiestnené pod prístreškom je 14 250 
kWh/r. 
 
5. Spotreba vody (pitnej a technologickej) 
Nedochádza ku zmene. 
 
 
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 zdravie ľudí 

 
1. Zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia 
Nedochádza ku zmene. 
 
2. Zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania  
Nedochádza ku zmene. 
 
3. Zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd 
Nedochádza ku zmene. 
 
4. Zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania   
Nedochádza ku zmene. 
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5. Zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej 
kanalizácie alebo recipientu 

 Nedochádza ku zmene. 
 
6. Odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov 
 Nedochádza ku zmene. 
 
7. Charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia 

v mieste vypúšťania, prietoky) 
Nedochádza ku zmene. 
 
8. Zoznam produkovaných odpadov 
Nedochádza ku zmene. 
 
9. Úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká 
Nedochádza ku zmene. 
 
10. Prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.) 
Nedochádza ku zmene. 
 
 
F) Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia 
v tom to mieste 

Nedochádza ku zmene. 
 
 
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 

    Nedochádza ku zmene. 
 
Za účelom zníženia sekundárnej prašnosti z plnenia skriňových podávačov umiestnených 
pod prístreškom sa bude za suchého veterného počasia zabezpečovať vlhčenie povrchu 
nakladaných materiálov (íl, piesok, papierenské kaly, piliny, škvára). 
 
Za účelom zníženia sekundárnej prašnosti je organizačnými opatreniami zabezpečené, aby 
obsluha nakladača počas plnenia skriňových podávačov umiestnených pod prístreškom 
znížila pádovú výšku materiálov vysýpaných z nakladača do skriňových podávačov. 
 
2. Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením 

    Nedochádza ku zmene. 
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H)  Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na 
predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov 
vznikajúcich v prevádzke 
 
Nedochádza ku zmene. 
 
I) Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení 

a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do 
životného prostredia 

 
 

1. Popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia 
Nedochádza ku zmene. 
 
2. Pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií 

Nedochádza ku zmene. 
 
 

J)  Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou 
 
1. Komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (tj. Spotreby surovín, energií, 

emisie atď.) s uvedením ich zdroja 
Nedochádza ku zmene. 
 
K) Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, 

najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie 
haváriám a na obmedzovanie ich prípadných  následkov 

 
 Nedochádza ku zmene. 
 

 
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 

Nedochádza ku zmene. 
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M) Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až L) 
všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

 
Údaje identifikujúce prevádzkovateľa zariadenia 
Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., Tehelná, 953 01 Zlaté Moravce 
Adresa prevádzky: Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., závod Zlaté Moravce,  
953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 31 418 821 
OKEČ: 26.40, 104.11 
Zariadenie „Výroba tehliarskych výrobkov, závod Zlaté Moravce“ vykonáva činnosť 
kategorizovanú v zozname priemyselných činností v prílohe č.1 zákona o IPKZ pod bodom 
3.5. Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, predovšetkým krytinových 
škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu, s výrobnou 
kapacitou väčšou ako 75 t za deň alebo kapacitou pecí väčšou ako 4 m3 s hustotou vsádzky 
väčšou ako 300 kg/m3 .  
Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 
Pre zariadenie bolo vydané integrované povolenie  č. 3361/OIPK/445/04-Má/370590104 
zo dňa 26.11. 2004 v znení príslušných zmien  
 
Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je:  
-       konanie o zmenu integrovaného povolenia na základe súhlasu (záväzného stanoviska) 

vydaného Obvodným úradom životného prostredia Nitra, ktorý sa týka uvedenia 
veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia patriaceho do kategórie VZZO „Výroba 
keramických výrobkov pálením“ do trvalej prevádzky - po realizácii stavby „Skriňové 
podávače“.  

             
 - konanie o súhlas na vydanie zmeny Súboru TPP a TOO so zapracovanými zmenami 

(„Skriňové podávače“) vykonanými na zdroji VZZO „Výroba keramických výrobkov 
pálením“.   

Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke 
používajú 
Nedochádza ku zmene. 
Spotreba elektrickej energie pre skriňové podávače umiestnené pod prístreškom je 14 250 
kWh/r. 
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 
Nedochádza ku zmene. 
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 
Nedochádza ku zmene. 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na 
predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií 

Nedochádza ku zmene. 
Za účelom zníženia sekundárnej prašnosti z plnenia skriňových podávačov umiestnených 
pod prístreškom sa bude za suchého veterného počasia zabezpečovať vlhčenie povrchu 
nakladaných materiálov (íl, piesok, papierenské kaly, piliny, škvára). 
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Za účelom zníženia sekundárnej prašnosti je organizačnými opatreniami zabezpečené, 
aby obsluha nakladača počas plnenia skriňových podávačov umiestnených pod 
prístreškom znížila pádovú výšku materiálov vysýpaných z nakladača do skriňových 
podávačov. 

Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku 
odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 
Nedochádza ku zmene. 
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických 
zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 
Nedochádza ku zmene. 
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 
Nedochádza ku zmene. 
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení 
na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich 
prípadných následkov 
Nedochádza ku zmene. 
 
 

N)  Návrh podmienok povolenia 

U zariadení, ktoré sú súčasťou zdroja:  
- tunelová vypaľovacia pec LINGL 
- regeneratívny termický spaľovací systém ENETEX 35/3 
- prípravovňa suroviny 
- sušiareň tehál 
- vyvíjač pary 
- skladovacia nádrž nafty 
- náhradný zdroj elektriny 

nedochádza ku zmene emisií znečisťujúcich látok a nemení sa ani určené emisné limity.  
 
Osadením skriňových podávačov nedochádza ku zmene technológie , k zmene 
používaných surovín ani množstva a druhov emisií. 
 
 
 Zhodnotenie skúšobnej prevádzky stavby „Skriňové podávače“ 
 
Časť II. Záväzné podmienky rozhodnutia č. 6258-29339/2012/Máň, Šim/370590104/Z14-
SP, bod 8. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene 
technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa dopĺňa: „Pre 
skúšobnú prevádzku stavby „Skriňové podávače“ sa z hľadiska ochrany ovzdušia určujú tieto 
podmienky: 
 
8.22. Skúšobná prevádzka bude trvať max. 12 mesiacov.    
Bolo splnené – rozhodnutím č. 6258-29339/2012/Máň, Šim/370590104/Z14-SP zo dňa 
17.10.2012 bol Inšpektorátom udelený súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby 
VZZO po vykonanej zmene v skúšobnej prevádzke 
Dňa 16.11.2012 bolo na Inšpektorát zaslané oznámenie ohľadne  začatia stavby priestoru 
pre skriňové podávače dňom 13.11.2012. 
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8.23. Prevádzkovateľ je povinný pred ukončením skúšobnej prevádzky v dostatočnom 
časovom predstihu požiadať Inšpektorát o vydanie súhlasu na uvedenie VZZO po vykonanej 
zmene do trvalej prevádzky (konanie o zmene integrovaného povolenia). 
Bolo splnené – na základe zmeny v legislatíve prevádzkovateľ požiadal dňa 16.9.2013 
Obvodný úrad životného prostredia Nitra o vydanie súhlasu na uvedenie VZZO po 
vykonanej zmene do trvalej prevádzky. Obvodný úrad životného prostredia Nitra vydal dňa 
30.9.2013 súhlas (záväzné stanovisko) na uvedenie VZZO po vykonanej zmene do trvalej 
prevádzky. 
 
8.24. Pri podaní žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu 8.23. prevádzkovateľ 
predloží aktualizovaný Súbor TPP a TOO so zapracovanými zmenami a v konaní o zmene 
povolenia požiada aj o vydanie súhlasu na zmenu súboru. Do súboru budú zapracované aj 
podmienky prevádzkovania určené v povolení č. 6258-29339/2012/Máň, Šim/370590104/Z14-
SP zo dňa 17.10.2012 v časti: II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, 
vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy 
v prevádzke, všeobecné podmienky, odseku Podmienky pre prevádzkovanie v bodoch 1.3.4. až 
1.3.6. 
Je splnené podaním tieto žiadosti. 
 
 

O) 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 SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 
2 Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce 
3 Mesto Zlaté Moravce  
4 Obvodný úrad životného prostredia Nitra, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce 
  
  
  

 
 

P)  Prehlásenie 

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o  zmenu povolenia. 
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné. 
 
Dátum:  
Podpísaný:   na základe plnej moci                                                                                     
 
 
 
                                                             --------------------------------------------------                                        
                                                                       Milan Drienovský 
                                                                        riaditeľ závodu 
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Prílohová časť 
 
 
A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa   

 
1. Výpis z obchodného registra, resp. iný doklad (živnostenský list) – l x overená kópia 
     originálu 
    Bol v prílohe žiadosti o skúšobnú prevádzku brúsneho zariadenia LINGL. 

 
 
B) Typ žiadosti 

 
1. Zmena integrovaného povolenia  
     Zmena už vydaného integrovaného povolenia  číslo:   
     integrované povolenie číslo:  3361/OIPK/445/04-Má/370590104 zo dňa  26.11.2004  

           v znení zmien rozhodnutí, uvedených v časti B, odst. 1.   
• v oblasti ochrany ovzdušia:  
- konanie o zmenu integrovaného povolenia na základe súhlasu (záväzného stanoviska) 
vydaného Obvodným úradom životného prostredia Nitra, ktorý sa týka uvedenia veľkého 
zdroja znečisťovania ovzdušia patriaceho do kategórie VZZO „Výroba keramických 
výrobkov pálením“ do trvalej prevádzky - po realizácii stavby „Skriňové podávače“.  
             
- konanie o súhlas na vydanie zmeny Súboru TPP a TOO so zapracovanými zmenami 
(„Skriňové podávače“) vykonanými na zdroji VZZO „Výroba keramických výrobkov 
pálením“.  
 
 
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 zdravie ľudí 

 
 Spolu so žiadosťou predkladáme aktualizovaný Súbor TPP a TOO so zapracovanými 
zmenami vykonanými na zdroji. .     
      
 
 


