SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 4433-13310/2016/Jak

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 25/2016/P
Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra,
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný
kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o
kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z.
o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).
A. Kontrola
Typ kontroly:
Podnet:
Výsledok:
Odstúpené:

§ 36 ods. 3 zákona - Nemá vydané povolenie
Nie
§ 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti
Nie

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Katarína Jakušová
Telefón:
037 656 06 49
Elektronická adresa:
katarina.jakusova@sizp.sk
Inšpektor:
Inšpektor:

Ing. Ingrid Pojezdalová
Ing. Kristína Titková, PhD.

B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

-

Číslo preukazu: 464

Číslo preukazu: 507
Číslo preukazu: 428

Funkcia:

-
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C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, 917 48 Trnava
36 238 147
5.4.2016
Spôsob:
Ing. Viliam Sagan
Funkcia:
033/3221440
sagan@comaxtt.sk

Zástupca:

Ing. Anna Sorádová

Telefón:
Elektronická adresa:

033/3221850
soradova@comaxtt.sk

Funkcia:

Písomne
vedúci odboru služieb

ekonomicko-personálny
riaditeľ

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
prevádzka nemá integrované povolenie
Adresa prevádzky:
Coburgova 84, 917 48 Trnava
Variabilný symbol:
Integrované povolenie:
Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:
Kategória:
6.11. Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné
predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon.
E. Časová os
Posledná kontrola:
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:


15.3.2013  7.4.2016
7.4.2016
7.4.2016
22.4.2015
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Nie
Nie
Nie
Nie
-

G. Zameranie kontroly – opis
SIŽP vykonala kontrolu v prevádzke, ktorá nemá vydané integrované povolenie podľa zákona
o IPKZ a bola zameraná na zistenie, či sa v prevádzke vykonáva činnosť uvedená v prílohe
č. 1 zákona o IPKZ, kategória 6.11.
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H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Spoločnosť COMAX – TT, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) je správcom priemyselného parku
vytvoreného v areáli bývalých automobilových závodov v Trnave. Spoločnosť okrem iného
zabezpečuje čistenie všetkých odpadových vôd vznikajúcich v tomto areáli.
V priemyselnom areáli majú situovanú výrobnú prevádzku aj prevádzkovatelia Zlievareň
Trnava s.r.o., ALRO – SLOVAKIA s.r.o., Trnavská teplárenská, a.s. a ZF Boge Elastmetall
Slovakia a.s., ktorí majú vydané platné integrované povolenie. V týchto prevádzkach vznikajú
okrem splaškových odpadových vôd aj priemyselné odpadové vody z výrobného procesu,
ktoré sú jednotnou kanalizáciou odvádzané do čistiarne odpadových vôd spoločnosti
COMAX – TT, a.s. Spoločnosť má s jednotlivými prevádzkovateľmi uzatvorené zmluvy
o odvádzaní odpadových vôd a ich následnom čistení pred vypustením do vodného toku.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy
vydal rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2015/023693/ŠVS/MK zo dňa 26. 08. 2015, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 08. 2015, povolenie na osobitné užívanie vôd – na
vypúšťanie odpadových vôd z mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd pre 10 000
EO do vodného toku Parná v rkm 7,5 s platnosťou do 31. 08. 2020.
Povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd je Qpriem = 25 l.s-1 a 788 400 m3.rok-1.
Množstvo vypustených odpadových vôd je merané v mernom objekte. Odpadové vody sú
vypúšťané kontinuálne.
Vo vypúšťaných odpadových vodách sú sledované koncentračné a bilančné hodnoty
v ukazovateľoch pH, BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4, NEL, NO2, Zn, Cu a CrVI v 24-hodinovej
zlievanej vzorke, ktorá sa získava zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých dielčích
vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch s početnosťou 12 krát ročne,
v ďalších rokoch 6 krát ročne, ak sa preukáže, že počas prvého roka všetkých 12 rozborov
vyhovovalo platnému povoleniu. Ak v priebehu ďalších rokov jedna zo vzoriek nevyhovie,
musí sa v nasledujúcom roku odoberať 12 vzoriek. V prípade, že týchto 12 vzoriek vyhovuje
platnému povoleniu, v nasledujúcom roku sa znovu môže odoberať len šesť vzoriek.
Pre ukazovateľ NEL sa vykonáva bodová vzorka.

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

Použité podklady
rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2015/023693/ŠVS/MK zo dňa 26. 08. 2015
zmluva o dielo č. RSE 27/07/VH so spoločnosťou ZF Boge Elastmetall Slovakia a.s.
účinná od 01. 04. 2008
zmluva o dielo č. RSE 25/06/V so spoločnosťou Trnavská teplárenská, a.s. zo dňa
12. 12. 2006
zmluva o dielo č. RSE 16/07/VH so spoločnosťou ALRO – SLOVAKIA s.r.o. účinná od
01. 04. 2007
zmluva o dielo č. RSE 07/07/V so spoločnosťou Zlievareň Trnava s.r.o. účinná od 01. 02.
2007
zoznam producentov odpadových vôd v areáli priemyselného parku ku dňa 31. 03. 2016
výpis z obchodného registra spoločnosti COMAX – TT, a.s.

J. Kontrolné zistenia
Spoločnosť COMAX – TT, a.s. prevádzkuje nezávislé prevádzkové čistenie odpadových vôd,
na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis (§ 36 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. zákon o vodách
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a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov) a ktoré sa vypúšťajú
z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje zákon o IPKZ.
K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
prevádzka nemá integrované povolenie
M. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Katarína Jakušová

Číslo preukazu: 464

................................................................
Za SIŽP:

Ing. Ingrid Pojezdalová

Číslo preukazu: 507

................................................................
Za SIŽP:

Ing. Kristína Titková, PhD.

Číslo preukazu: 428

................................................................
Za prevádzkovateľa:
Ing. Viliam Sagan

Funkcia:

vedúci odboru služieb

................................................................

Ing. Anna Sorádová

Funkcia:

ekonomicko-personálny
riaditeľ

................................................................
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