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

Číslo: 6648-26088/2016/Máň/373440113

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 42/2016/Z
Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra,
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), 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:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Nie
§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Nie

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Edita Máňová
Číslo preukazu: 376
Ing. Katarína Jakušová Číslo preukazu: 464
Ing. Ľubica Čásarová Číslo preukazu: 463
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Máňová, 037 656 06 33
edita.manova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:

BIA Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o.
951 24 Čab 283
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IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
p. Petr Jelínek
Bc. Tibor Závodský
RNDr. Dagmar Hullová

IČO: 46 924 531
3.8.2016
Spôsob: Elektronickou poštou

Telefón:
Elektronická adresa:

p. Jelínek, 037/776 51 96, 0911/747036
petr.jelinek@bia-sk.com

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:

Výroba plastových dielov – galvanické povrchové úpravy
951 24 Čab 283
373440113

Integrované povolenie:
Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:

Funkcia: riaditeľ závodu
Funkcia: environmentálny referent závodu
Funkcia: ENVICONSULT spol. s r.o., Žilina,
odborné poradenstvo v ekológii

464–7220/2014/Čás,Jak/373440113/SP,SkP v znení neskorších
zmien
5.3.2014
6.3.2014
celkový objem kúpeľov s chemickými a elektrolytickými
postupmi:
144,837 m3 (BIA-SK1)
194,4 m3 (BIA-SK2) – v súčasnosti prebieha kolaudačné
konanie - konanie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú
prevádzku

Kategória:
2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických
postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m3.

E. Časová os
Posledná kontrola:
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:

10.2.2014
1.1.2015 – 16.8.2016
16.8.2016
16.8.2016
19.8.2016
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:

Nie
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Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola zameraná na zisťovanie, či prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade
s podmienkami určenými v povolení.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V deň kontroly sa v prevádzke uskutočňovala bežná výrobná činnosť. V prevádzke bola linka
BIA-SK1 a súvisiace zariadenia.
I.

Použité podklady
1. Podklad č. 1 – Oznámenie údajov do NRZ zo dňa 12.2.2015
2. Podklad č. 2 – Zaslanie podkladov do národného registra znečisťovateľov zo dňa
12.2.2016
3. Podklad č. 3 – Rozhodnutie č. OU-NR-OSZP3-2015/005724-04/F41 zo dňa
28.1.2015 vydané spoločnosti BOURBON Automotive Plastic, s.r.o., Priemyselná
zóna 280 Čab, 951 24 Nové Sady
4. Podklad č. 4 – Analýzy priemyselných odpadových vôd (vstup do ZSOV, výstup zo
ZSOV, vykonávané vo vlastnom laboratóriu), rok 2015, 2016
5. Podklad č. 5 – Dohoda o prevádzkovaní výustného objektu

J.

Kontrolné zistenia

1.

Podmienka III.B.2.1
(III. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia
vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách)
2.1 Na odtoku z neutralizačnej stanice, pred zaústením do areálovej kanalizácie je potrebné
sledovať kvalitu vypúšťaných priemyselných odpadových vôd v ukazovateľoch v súlade
so zmluvnými podmienkami uzatvorenými s vlastníkom kanalizačnej siete.
Zistený stav

Nie je možné vyhodnotiť

Opis

Áno

Prevádzkovateľ predložil zmluvu s vlastníkom kanalizácie, spoločnosťou Bourbon AP Nitra,
s.r.o., Čab 280, 951 24 Nové Sady - Dohoda o prevádzkovaní výustného objektu zo dňa
17. 06. 2013, Podklad č. 5. V dohode sú uvedené limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia
vypúšťaných odpadových vôd v súlade s povolením na osobitné užívanie vôd, ktoré vydal
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vlastníkovi kanalizácie Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie
rozhodnutím č. OU-NR-OSZP3-2015/005724-04/F41 zo dňa 28.1.2015 (Podklad č. 3).
Vlastník kanalizácie má uvedeným rozhodnutím vydané povolenie na vypúšťanie odpadových
vôd do povrchových, do recipientu Radošinka, a to na kontinuálne vypúšťanie splaškových
odpadových vôd z ČOV a na diskontinuálne vypúšťanie priemyselných odpadových vôd
z neutralizačnej stanice z prevádzky BIA Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o.
v čase prebytku. Povinnosť odoberať vzorky bola v rozhodnutí uložená pri každom jednom
vypúšťaní odpadových vôd z neutralizačnej stanice.
V kontrolovanom období neboli odpadové vody z neutralizačnej stanice vypúšťané ani raz,
po vyčistení boli vrátené do technologického procesu. Pretože odpadové vody neboli
z prevádzky vôbec vypúšťané, nebolo možné sledovať ich kvalitu.
Z uvedených dôvodov plnenie podmienky III.B.2.1 nie je možné vyhodnotiť.

2.

Podmienka III.B.2.2
(III. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia
vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách)
2.2 Limitné hodnoty znečisťujúcich látok v odpadových vodách vypúšťaných z prevádzky
musia byť v súlade so zmluvnými podmienkami uzatvorenými s vlastníkom kanalizačnej
siete.
Zistený stav

Nie je možné vyhodnotiť

Opis

Áno (ten istý ako pri podmienke III.B.2.1)

Pretože v kontrolovanom období neboli odpadové vody z prevádzky vôbec vypúšťané, nebolo
možné sledovať hodnoty znečisťujúcich látok v odpadových vodách.
Z uvedených dôvodov plnenie podmienky III.B.2.2 nie je možné vyhodnotiť.

3.

Podmienka III.F.F.3
(III. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia
vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách)
F.3 Prevádzkovateľ bude vykonávať raz za mesiac analýzy odpadových vôd z neutralizačnej
stanice a kontinuálne bude sledovať pH v ukazovateľoch podľa svojej potreby. V prípade
vypúšťania odpadových vôd z neutralizačnej stanice do areálovej kanalizácie zabezpečí
analýzu odpadových vôd v súlade so zmluvnými podmienkami uzatvorenými
s vlastníkom kanalizačnej siete.
Zistený stav

Dodržaná

Opis

Áno

Prevádzkovateľ vykonáva vo vlastnom laboratóriu raz za mesiac analýzy odpadových vôd
v ukazovateľoch podľa svojej potreby (Cu, Cr6+, Ni, Pcelk, CHSKCr, pH, NH3) a kontinuálne
Strana 4 z 7

Správa o environmentálnej kontrole č. 42/2016/Z

sleduje pH odpadových vôd. Evidencia výsledkov analýz odpadových vôd je vedená
v počítači, pH je kontinuálne sledované pH-metrom. V kontrolovanom období neboli
odpadové vody z neutralizačnej stanice do areálovej kanalizácie vypúšťané ani raz.
Prevádzkovateľ tým, že v kontrolovanom období vykonával raz za mesiac analýzy
odpadových vôd z neutralizačnej stanice v ukazovateľoch podľa svojej potreby a kontinuálne
sledoval pH odpadových vôd, dodržiaval podmienku III.F.F.3 povolenia.

4.

Podmienka III.I.2.1
(III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky
a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola
priemyselných odpadových vôd)
2.1 Množstvo technologickej odpadovej vody, vypúšťanej do areálovej kanalizácie merať
meradlom pre tento účel určeným.
Zistený stav

Dodržaná

Opis

Áno

Na výstupe odpadových vôd do areálovej kanalizácie je inštalovaný prietokomer, ktorým je
možné v prípade ich vypúšťania z prevádzky do areálovej kanalizácie, merať množstvo
odpadových vôd.
Prevádzkovateľ tým, že zabezpečil meradlo, ktorým je v prípade vypúšťania technologickej
odpadovej vody do areálovej kanalizácie možné merať jej množstvo, dodržal podmienku
III.I.2.1 povolenia.

5.

Podmienka III.I.2.2
(III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky
a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola
priemyselných odpadových vôd)
2.2 Prevádzkovateľ má povinnosť vykonávať analytické rozbory priemyselných odpadových
vôd vypúšťaných do areálovej kanalizácie v ukazovateľoch v súlade so zmluvnými
podmienkami uzatvorenými s vlastníkom kanalizačnej siete a viesť evidenciu sledovania
kvality a množstva vypúšťaných priemyselných odpadových vôd.
Zistený stav

Nie je možné vyhodnotiť

Opis

Áno (ten istý ako pri podmienke III.B.2.1)

Pretože odpadové vody neboli v kontrolovanom období z prevádzky vôbec vypúšťané, nebolo
možné vykonávať analytické rozbory odpadových vôd ani viesť evidenciu sledovania kvality
a množstva vypúšťaných priemyselných odpadových vôd.
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Z uvedených dôvodov plnenie podmienky III.I.2.2 nie je možné vyhodnotiť.

6.

Podmienka III.I.2.3
(III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky
a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Kontrola
priemyselných odpadových vôd)
2.3 Sledovať účinnosť čistiaceho procesu pomocou analytických rozborov vôd pred a za
neutralizačnou stanicou 1 x za mesiac v ukazovateľoch podľa svojej potreby.
Zistený stav

Dodržaná

Opis

Áno

Prevádzkovateľ sleduje účinnosť čistiaceho procesu pomocou analytických rozborov
odpadových vôd pred a za neutralizačnou stanicou. Analytické rozbory sú vykonávané
v laboratóriu prevádzkovateľa 1 x za mesiac v ukazovateľoch podľa jeho potreby (Cu, Cr6+,
Ni, Pcelk, CHSKCr, pH, NH3).
Prevádzkovateľ tým, že v kontrolovanom období sledoval účinnosť čistiaceho procesu
pomocou analytických rozborov vôd pred a za neutralizačnou stanicou 1 x za mesiac
v ukazovateľoch podľa svojej potreby, dodržiaval podmienku III.I.2.3 povolenia.

7.

Podmienka III.I.9.1
(III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky
a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 9. Podávanie správ)

9.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje
a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ. Každoročne
ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej alebo
elektronickej forme do integrovaného registra informačného systému.
Zistený stav

Dodržaná

Opis

Áno

Prevádzkovateľ predložil hlásenia za rok 2014 a 2015 (Podklady č. 1 a 2) zaslané do do
národného registra znečisťovania. Hlásenia boli zaslané do 15. februára.
Prevádzkovateľ tým, že v kontrolovanom období zisťoval, zbieral, spracúval a vyhodnocoval
údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise k zákonu o IPKZ
a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamoval do 15. februára v písomnej
forme do integrovaného registra informačného systému, dodržiaval podmienku III.I.9.1
povolenia.
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K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. III.F.F.3
2. III.I.2.1
3. III.I.2.3
4. III.I.9.1
Nie je možné vyhodnotiť
1. III.B.2.1
2. III.B.2.2
3. III.I.2.2

M. Záver – celkové zhodnotenie
Inšpekcia na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto
podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní
činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.
O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto Správy
o environmentálnej kontrole č. 42/2016/Z.

N. Podpisy
Za SIŽP:
Ing. Edita Máňová

Číslo preukazu: 376

..............................................
Ing. Katarína Jakušová

Číslo preukazu: 464

..............................................
Ing. Ľubica Čásarová

Číslo preukazu: 463

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