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

Číslo: 3911-14269/2016/Med

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 17/2016/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“). 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. 9 zákona - Mimoriadna
Áno
§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Nie

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Monika Medovičová
Číslo preukazu: 452
Telefón:
037 656 06 49
Elektronická adresa:
monika.medovicova@sizp.sk
C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:

Faurecia Slovakia, s.r.o.
Kutlíková 17 , 852 Bratislava
35 883 294
doručením oznámenia Spôsob:

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Adresa prevádzky:

Lakovanie
Priemyselná 1, 920 03 Hlohovec

Písomne
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Variabilný symbol:
373350112
Integrované povolenie:
7077-5864/37/2013/Pro/373350112 v znení neskorších zmien
Vydané:
01. 03. 2013
Kategória:
6.7. Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel,
najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie,
čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreb
E. Časová os
Posledná kontrola:
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:

12.4.2013  5.11.2015
1.1.2016  8.3.2016
31.3.2016
29.4.2016
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony
Iné:
Výzva na zaslanie dokumentov
Vo výzve na predloženie dokladov bolo od prevádzkovateľa požadované, aby k nasledujúcim
odpadom:
-

08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky
08 01 13 – kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky
08 01 15 - vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
08 01 19 – vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
16 10 01 – vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky

predložil za obdobie od 01. 02. 2016 do 08. 03. 2016 nasledujúce doklady:
1. Kópiu „Evidenčného listu odpadu“ podľa Prílohy č. 1 k vyhláške č. 366/2015 Z.z.
2. Kópiu „Identifikačného listu nebezpečného odpadu“ podľa Prílohy č. 7 k vyhláške
č. 371/2015 Z.z.
3. Kópiu „Sprievodného listu nebezpečného odpadu“ podľa Prílohy č. 12 k vyhláške
č. 366/2015 Z.z.
G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola vykonaná na základe anonymného podnetu podanom ústne na Ústredí –
oddelenie kontroly, SIŽP dňa 08. 03. 2016, v ktorom bolo uvedené, že predmetom podnetu je
subjekt „Faurecia“, Hlohovec, kde ide o zač. cit.“nezákonnú manipuláciu s odpadom z farieb,
absorbentmi a pod., ktoré sú zhromažďované v sudoch – bareloch a následne prepravované do
A.S.A. Zohor, kde majú údajne byť vylievané na ploche tohto zariadenia. Kontrola bola
zameraná na kontrolu podmienky integrovaného povolenia „č. II.D.1.9.: Prevádzkovateľ je
povinný dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov
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v odpadovom hospodárstve“, konkrétne povinnosti držiteľa odpadu uvedenej v § 14 ods. 1
písm. e) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení iných zákonov: „odovzdať
odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona“
Posledná kontrola bola vykonaná v roku 2015 (Správa o environmentálnej kontrole
č. 95/2015/Z) s miestnym zisťovaním vykonaným 5. 11.2015, ktorá bola zameraná aj na
spôsob zhromažďovania odpadov podľa podmienky v integrovanom povolení: „Podmienka
II.D.1.6: Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov
a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.“, pričom
výsledkom bolo dodržanie uvedenej podmienky:
„Zistený stav:
Prevádzkovateľ zhromažďuje odpady utriedené podľa druhov odpadov, pričom v prevádzke
sa nachádzajú označené zberné nádoby, z ktorých sa odpady podľa charakteru odvážajú do
centrálneho skladu odpadov – uzamknutého skladu nebezpečných odpadov alebo do
veľkoobjemových odpadov nachádzajúcich sa vonku na spevnenej ploche. Na vonkajšej
spevnenej ploche sa nachádzajú technické zariadenia – stacionárne lisy na úpravu kovových
odpadov, papiera a lepenky a drviace zariadenie na drevené palety. Odpady sú zabezpečené
pred ich znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.“
Na základe uvedeného Inšpekcia vykonala kontrolu „výzvou“ požadovaných
dokumentov viažucich sa k nebezpečným odpadom, ktoré boli alebo mohli byť kvapalného
skupenstva a ktoré prevádzkovateľovi v prevádzke v kontrolovanom období vznikli.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
I.

Použité podklady
1. identifikačné listy vybratých nebezpečných odpadov
2. evidenčné listy vybratých nebezpečných odpadov
3. sprievodné listy nebezpečných odpadov

J. Kontrolné zistenia
Podmienka „č. II.D.1.9.: Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce
z platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve“, konkrétne povinnosti držiteľa
odpadu uvedenej v § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov: „odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi
podľa tohto zákona“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Na základe preskúmania a porovnania evidenčných listov odpadu, identifikačných listov
nebezpečného odpadu a sprievodných listov nebezpečného odpadu (ďalej len „SLNO“) Inšpekcia
zistila súlad medzi predloženými dokumentmi. Následne preskúmala sprievodné listy nebezpečných
odpadov a „oprávnenosť osoby“, ktorej boli uvedené odpady odovzdané:

1/ Odpad kat. č. : 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo
iné nebezpečné látky
– SLNO zo dňa 8.2.2016 na 4,37 t - príjemca BONEKO, a.s., Štúrova 43,908 51 Holíč
(zariadenie na zhodnotenie odpadov s platným súhlasom)
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– SLNO zo dňa 22.2.2016 na 4,56 t - príjemca BONEKO, a.s., Štúrova 43,908 51 Holíč
(zariadenie na zhodnotenie odpadov s platným súhlasom)
–SLNO zo dňa 29.2.2016 na 3,42 t - príjemca BONEKO, a.s., Štúrova 43,908 51 Holíč
(zariadenie na zhodnotenie odpadov s platným súhlasom)
–SLNO zo dňa 7. 3. 2016 na 1,7 t - príjemca BONEKO, a.s., Štúrova 43,908 51 Holíč
(zariadenie na zhodnotenie odpadov s platným súhlasom)
2/ Odpad kat. č. : 08 01 13 – kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo
iné nebezpečné látky
– SLNO zo dňa 05.2.2016 na 5,32 t - príjemca A.S.A. Hlohovec, s.r.o., Šoltésova 22/3127,
Hlohovec (zariadenie na zber odpadov s platným súhlasom)
– SLNO zo dňa 15.2.2016 na 4,42 t - príjemca A.S.A. Hlohovec, s.r.o., Šoltésova 22/3127,
Hlohovec (zariadenie na zber odpadov s platným súhlasom)
– SLNO zo dňa 22.2.2016 na 3,67 t - príjemca A.S.A. Hlohovec, s.r.o., Šoltésova 22/3127,
Hlohovec (zariadenie na zber odpadov s platným súhlasom)
– SLNO zo dňa 02.3.2016 na 7 m3 - dopravca A.S.A. Hlohovec, s.r.o., Šoltésova 22/3127,
Hlohovec (v čase doručenia dokladov prevádzkovateľ nemal ešte k dispozícii potvrdenie od
príjemcu)
3/ Odpad kat. č. 08 01 19 – vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú
organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
- SLNO zo dňa 04.2.2016 na 9,27 t - príjemca A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská
18, Zohor (zariadenie na zber odpadov s platným súhlasom)
- SLNO zo dňa 16.2.2016 na 12 t - príjemca A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská
18, Zohor (zariadenie na zber odpadov s platným súhlasom)
- SLNO zo dňa 07.3.2016 na 8,00 t - dopravca BENTEL Transport, s.r.o., Moutnice 20
(v čase doručenia dokladov prevádzkovateľ nemal ešte k dispozícii potvrdenie od príjemcu)
4/ Odpad kat. č. 16 10 01 – vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky
- SLNO zo dňa 16.2.2016 na 4 t - príjemca A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská
18, Zohor (zariadenie na zber odpadov s platným súhlasom)
- SLNO zo dňa 07.3.2016 na 3,00 t - dopravca BENTEL Transport, s.r.o., Moutnice 20
(v čase doručenia dokladov prevádzkovateľ nemal ešte k dispozícii potvrdenie od príjemcu)
Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa „odpad 08 01 15 - vodné kaly obsahujúce farby alebo
laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky“ v kontrolovanom
období v prevádzke nevznikol. Uvedený odpad prevádzkovateľovi nevznikol ani
v kontrolovanom období predchádzajúcej kontroly t. zn. od 12.4.2013 do 5.11.2015.
K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržaná
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Podmienka integrovaného povolenia II.D.1.9 vo vzťahu k § 14 ods. 1 písm. e) zákona
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
M. Záver – celkové zhodnotenie
Výsledkom vykonanej mimoriadnej environmentálnej kontroly prevádzkovateľa nebola
zistená nezákonná manipulácia s odpadom z farieb, absorbentmi a pod. vo vzťahu k ich
preprave a následnému odovzdaniu prevádzkovateľovi zariadenia na zhodnocovanie odpadov
a zariadenia na zber odpadov.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Monika Medovičová

Číslo preukazu: 452

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