SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina
Číslo: 8493-38259/2016/Daň/770660204

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 38/2016
Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, 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“). 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:
Výsledok:
Odstúpené:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Nie
§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Nie

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Eva Daňová
Telefón:
041 507 51 16
Elektronická adresa:
eva.danova@sizp.sk
C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:

Telefón:
Elektronická adresa:

Číslo preukazu: 341

TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica 017 34
36 300 683
12.10.2016 Spôsob: Telefonicky
Ing. Dušan Tomčík
Funkcia: generálny riaditeľ
Ing. Stanislav Bednár Funkcia: obchodno-technický riaditeľ
Ing. Eduard Lečko
Funkcia: výrobný riaditeľ
Ing. Michal Kuhajda
Funkcia: technik
0903 717 452
teplaren@teplaren.sk
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Prevádzka
Názov podľa IP:
Paroplynový zdroj Považská Bystrica
Adresa prevádzky:
Robotnícka ul., 017 34 Považská Bystrica
Variabilný symbol:
770660204
Integrované povolenie:
7523-28624/2009/Rek/770660204
Vydané:
7.9.2009
Právoplatné:
16.9.2009
Projektovaná kapacita:
Spaľovacia turbína s príslušenstvom (GE LM6000 PD Sprint)
- tepelný príkon spaľovacej turbíny 110,16 MW + 10 (2x5) MW spalinový kotol
s prikurovaním (ďalej len „HRSG“),
- elektrický výkon generátora GTG 45,169 MWe,
- nominálny el. výkon parnej turbíny 12,81 MWe,
Plynové kotly:
K10 tepelný príkon 13,36 MW,
K11 tepelný príkon 13,36 MW,
K13 tepelný príkon 13,36 MW,
K12 tepelný príkon 20,238 MW ,
anti-icingový kotol tepelný príkon 978 MW.
Kategória:
1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným
alebo väčším ako 50 MW.
D. Časová os
Posledná kontrola:
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:

1.4.2014  30.5.2014
1.1.2015  14.10.2016
14.10.2016
14.10.2016
5.12.2016
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

E. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:

Áno
Nie
Nie
Nie
Nie

F. Zameranie kontroly – opis
Environmentálna kontrola bola zameraná na kontrolu dodržiavania podmienok integrovaného
povolenia, súvisiacich s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu
ovzdušia v prevádzke Paroplynový zdroj Považská Bystrica.
Kontrola bola zároveň zameraná na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu
viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia.
Inšpekcia vykonala fyzickú kontrolu prevádzky, kontrolu príslušných dokumentov
súvisiacimi s podmienkami integrovaného povolenia.
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G. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase vykonania kontroly, dňa 14.10.2016, boli v prevádzke nasledovné výrobné zariadenia:
Spaľovacia turbína a spalinový kotol HRSG bez prikurovania. Turbína bola prevádzkovaná
pod 70% výkonu, teda v režime, kedy sa dodržiavanie emisných limitov neposudzuje.
V mesačných protokoloch sa vyhodnocuje dodržiavanie určených emisných hodnôt len v tých
dňoch, keď bola turbína prevádzkovaná nad 70 %.
Ostatné spaľovacie zariadenia neboli v prevádzke.
Za kontrolované obdobie, rok 2015 a rok 2016 do septembra, boli spaľovacie zariadenia
v prevádzke nasledovne:
Hodiny prevádzky technologických zariadení za rok 2015
HRSG Antiicing K10
K11
K13
HK12
Január
729
56
23
0
0
21
Február
667
100
5
0
0
6
Marec
740
26
5
0
0
5
Apríl
720
9
0
0
0
0
Máj
628
0
3
104
0
16
Jún
715
0
0
0
0
0
Júl
740
0
0
0
0
0
August
744
0
0
0
0
0
September 711
0
0
4
3
1
Október
656
3
0
82
0
92
November 569
9
156
42
0
152
December 716
9
23
2
0
27
Spolu
8335
212
215
234
3
320

Turbína
729:49:50
668:08:11
739:35:11
720:00:00
637:32:04
716:18:08
740:46:54
744:00:00
711:59:27
655:48:24
575:15:57
717:10:06
8356

Hodiny prevádzky technologických zariadení za rok 2016 do septembra
Turbína
HRSG Antiicing K10
K11
K13
HK12
Január
693
86
77
75
2
53
699:51:01
Február
686
15
0
14
0
14
687:43:42
Marec
735
8
0
4
0
9
734:42:51
Apríl
701
2
0
8
0
11
720:00:00
Máj
503
0
199
41
0
20
514:10:34
Jún
712
0
0
8
0
0
712:38:02
Júl
696
0
0
36
0
0
744:00:00
August
705
0
0
0
38
0
708:20:16
September 711
0
0
4
4
0
713:05:00
Október
0
0
0
0
0
0
November 0
0
0
0
0
0
December 0
0
0
0
0
0
6235
Spolu
6142
111
276
190
44
107
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H. Použité podklady
1. Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na
zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania TEPLÁREŇ, a.s.,
Považská Bystrica.
2. Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisných veličín CO, NOx z kotla
Antiicing, č. LME 33/2010, vypracovaná VÚEZ, a.s., Hviezdoslavova 35, Levice.
3. Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisných veličín CO, NOx z kotlov
K10 a K11, č. 040/E/06/12113/2007-3.1/10, vypracovaná AEE – URAP spol. s r.o.,
gen. M.R. Štefánika 19, Trenčín.
4. Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisných veličín CO, NOx z kotla
K13, č. 01/11-11/77/2013, vypracovaná Národnou energetickou spoločnosťou a.s.,
Laboratórium emisných meraní, Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica.
5. Správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisných veličín CO, NOx z kotla
HK12, č. 11/086/2015, vypracovaná Národnou energetickou spoločnosťou a.s.,
Laboratórium emisných meraní, Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica.
6. Správa o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody a o výsledkoch integrálnej
oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky AMS, č. 11/067/2016, vypracovaná
Národnou energetickou spoločnosťou a.s., Laboratórium emisných meraní, Zvolenská
cesta 1, Banská Bystrica.
7. Protokoly emisných hodnôt z AMS (Ročný protokol za rok 2015, mesačné protokoly
za rok 2015, denný protokol za deň 31.12.2015, mesačné protokoly za rok 2016,
denný protokol za deň 01.01.2016).
8. Fotodokumentácia zo dňa kontroly 14.10.2016.

I.

Kontrolné zistenia

1.

Podmienka B.1.1. Pre prevádzku sa určujú emisné limity uvedené v tabuľke:

Emisný zdroj
/zariadenie zdroja
emisií
Spaľovacia turbína tepelný príkon 110 MW
+ spalinový kotol tepelný príkon 10 MW
(s prikurovaním alebo
bez prikurovania)
Spaľovacia turbína –
tepelný príkon 110 MW
Kotol K10 – tepelný
príkon 13,36 MW
Kotol K11 – tepelný
príkon 13,36 MW

Dodržanie emisného
Miesto
Emisný limit limitu (max. nameraná
vypúšťania Znečisťujúca
mg.m-3 hodnota zo správy / AMS)
emisií
látka
mg.m-3
31.12.2015 67,49
NOx
50
01.01.2016 93,28
Hlavný
Prekročenie EL *
komín HK
94,88 max. PDH 2015
1) 3)
CO
100
113.71 max. PDH 2016
Dodržanie EL **
By-pass
NOx
50
komín BK
CO
100
1) 3)
162 Dodržanie EL
NOx
200
Komín K10
2) 4)
CO
100
9
Dodržanie EL
Komín
K11+K13

NOx
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2) 4)
Kotol K13 – tepelný
príkon 13,36 MW

CO

100

Pod DL Dodržanie EL

NOx

200

104 Dodržanie EL

CO

100

11,1 Dodržanie EL

Plynový teplovodný
Komín
NOx
200
kotol s výkonom 20,2
HK12
CO
100
MW
2) 4)
Plynový teplovodný
NOx
200
Komín
kotol s výkonom 900
2) 4)
CO
100
kW
NOx – oxid dusíka vyjadrené ako NO2 , CO – oxid uhoľnatý

79

Dodržanie EL

66

Dodržanie EL

114 Dodržanie EL
10 Dodržanie EL

Podmienky platnosti emisného limitu:
1) Emisný limit pre suchý plyn pri štandartných stavových podmienkach – 101,325 kPa a 0o C
a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 15 % obj.
2) Emisný limit pre suchý plyn pri štandartných stavových podmienkach – 101,325 kPa a 0o C
a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 3 % obj.
3) Emisné limity platia pre turbínu pri zaťažení viac ako 70%.
4) Na spaľovacie zariadenie, ktoré je používané výlučne na núdzovú prevádzku, ak je jeho
prevádzka ≤ 240 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú.
Zistený stav Nedodržaná
Opis
Áno
Kontrolou bolo zistené:
Pri kotloch Antiicing, K10, K11, HK12 a K13 bolo dodržanie emisných limitov preukázané
správami z oprávnených diskontinuálnych meraní.
* Pri spaľovacej turbíne bolo z protokolov AMS zistené, že dňa 31.12.2015 bol prekročený
emisný limit pre znečisťujúcu látku NOx a to nasledovne: EL je 50 mg/m3. Nameraná
priemerná denná hodnota PDH bola 67,49 mg/m3 . Po odpočítaní intervalu spoľahlivosti (20
% ) PDH-I = 53,99 mg/m3, čo je > EL. Uvedená hodnota bola v dennom protokole označená
Q (Q = PDH > EL). V mesačnom protokole za mesiac december 2015 aj v ročnom protokole
za rok 2015 sa uvádza počet priemerných denných hodnôt n PDH > EL 1.
Do 31.12.2015 sa emisné limity považovali za dodržané, v zmysle podmienky B.1.3.
integrovaného povolenia, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní vyplynie, že v kalendárnom
roku žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu. Tato
požiadavka nebola dodržaná. Uvedené je porušením podmienky integrovaného povolenia.
* Pri spaľovacej turbíne bolo z protokolov AMS zistené, že dňa 01.01.2016 bol prekročený
emisný limit pre znečisťujúcu látku NOx a to nasledovne: EL je 50 mg/m3. Nameraná
priemerná denná hodnota PDH bola 93.28 mg/m3 . Po odpočítaní intervalu spoľahlivosti (20
% ) PDH-I = 74,62 mg/m3, čo je > 1,1 x EL. Uvedená hodnota bola v dennom protokole
označená Q (Q = PDH > EL). V mesačnom protokole za mesiac január 2016 sa uvádza n
PDH-I >1,1 x EL počet prekročení = 1.
Od 01.01.2016 sa emisné limity považujú za dodržané, v zmysle podmienky B.1.3.
integrovaného povolenia, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní vyplynie, že v kalendárnom
roku žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí 1,1 – násobok hodnoty emisného
limitu. Tato požiadavka nebola dodržaná. Uvedené je porušením podmienky integrovaného
povolenia.
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** Pri kontrole protokolov z AMS inšpekcia zistila viac priemerných denných hodnôt PDH >
EL, ktoré však po odpočítaní intervalu spoľahlivosti neprekračovali hodnotu emisného limitu
v roku 2015, ani 1,1 násobok EL v roku 2016, napr.:
pre NOx :
PDH (02.12.2015) = 57,98 mg/m3 → PDH-I = 46,38 mg/m3
ELNOx = 50 mg/m3
PDH (07.12.2015) = 54,57mg/m3 → PDH-I = 43,66 mg/m3
PDH (08.12.2015) = 57,78 mg/m3 → PDH-I = 46,22 mg/m3
PDH (11.12.2015) = 59,61 mg/m3 → PDH-I = 47,69 mg/m3
pre CO :
PDH (12.03.2016) = 100,81 mg/m3 → PDH-I = 90,73 mg/m3
ELCO = 100 mg/m3
PDH (15.03.2016) = 101,56 mg/m3 → PDH-I = 91,40 mg/m3
1,1xEL = 110 mg/m3
PDH (21.03.2016) = 100,08 mg/m3 → PDH-I = 90,07 mg/m3
PDH (23.03.2016) = 100,99 mg/m3 → PDH-I = 90,89 mg/m3
PDH (26.03.2016) = 110,07 mg/m3 → PDH-I = 99,06 mg/m3
PDH (01.04.2016) = 109,61 mg/m3 → PDH-I = 98,65 mg/m3
PDH (04.04.2016) = 104,25 mg/m3 → PDH-I = 93,83 mg/m3
PDH (07.04.2016) = 108,04 mg/m3 → PDH-I = 97,24 mg/m3
PDH (08.04.2016) = 109,46 mg/m3 → PDH-I = 98,51 mg/m3
PDH (09.04.2016) = 108,61 mg/m3 → PDH-I = 97,75 mg/m3
PDH (14.04.2016) = 103,92 mg/m3 → PDH-I = 93,53 mg/m3
PDH (16.04.2016) = 113,71 mg/m3 → PDH-I = 102,34 mg/m3
PDH (17.04.2016) = 105,84 mg/m3 → PDH-I = 95,26 mg/m3
PDH (18.04.2016) = 109,85 mg/m3 → PDH-I = 98,87 mg/m3
PDH (23.04.2016) = 101,98 mg/m3 → PDH-I = 91,78 mg/m3
PDH (27.04.2016) = 101,70 mg/m3 → PDH-I = 91,53 mg/m3
PDH (28.04.2016) = 101,45 mg/m3 → PDH-I = 91,31 mg/m3
PDH (29.04.2016) = 103,72 mg/m3 → PDH-I = 93,35 mg/m3
PDH (03.05.2016) = 104,35 mg/m3 → PDH-I = 94,08 mg/m3
PDH (16.07.2016) = 102,83 mg/m3 → PDH-I = 92,55 mg/m3
PDH (06.09.2016) = 102,18 mg/m3 → PDH-I = 91,96 mg/m3
PDH (07.09.2016) = 102,56 mg/m3 → PDH-I = 92,30 mg/m3
PDH (16.09.2016) = 106,31 mg/m3 → PDH-I = 95,68 mg/m3
Uvedené namerané hodnoty PDH neboli meracím systémom AMS vyhodnotené ako
prekročenie určeného emisného limitu. Napriek tomu, že inšpekcia tieto hodnoty PDH
nehodnotí ako prekročenie emisného limitu, upozorňuje prevádzkovateľa na skutočnosť, že
počas prevádzkovania spaľovacej turbíny nad 70 % výkonu (v čase keď sa posudzuje
dodržanie emisných limitov), dochádza k veľmi častej skutočnosti a to, že nameraná hodnota
znečisťujúcej látky sa blíži k určenej limitnej hodnote. Prevádzkovateľ by mal prijať opatrenia
na odstránenie vzniku týchto stavom, napr. úpravou spaľovacieho režimu turbíny.
Podmienka B.1.2. Dodržiavanie určených emisných limitov a množstvo emisie pre
znečisťujúce látky CO, a NOx zo zariadení spaľovacej turbíny a spalinového kotla, ako aj
hodnoty obsahu kyslíka, teploty a tlaku zisťovať kontinuálnym meraním
automatizovaným meracím systémom (AMS).
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
2.
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3. Podmienka
B.1.3 Emisné limity sa pri kontinuálnom meraní do 31.12.2015 považujú za dodržané, ak
z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie, že
v kalendárnom roku
a) žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,
b) najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok
neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu.
Emisné limity sa pri kontinuálnom meraní od 01.01.2016 považujú za dodržané, ak
z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie, že
v kalendárnom roku
a) žiadna validovaná priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu emisného
limitu,
b) žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí 1,1 – násobok hodnoty
emisného limitu,
b) najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok
neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu.
Zistený stav Nedodržaná
Opis
Áno
Za rok 2015 jedna validovaná priemerná denná hodnota prekročila hodnotu emisného limitu
za deň 31.12.2015 a za rok 2016 jedna validovaná priemerná denná hodnota prekročila 1,1 –
násobok hodnoty emisného limitu za deň 01.01.2016. Uvedené je podrobne popísané v 1.
podmienke, označené ako *. Uvedené inšpekcia považuje za porušenie podmienky
integrovaného povolenia.

4. Podmienka
B.1.3.1. Validované hodinové a denné priemerné hodnoty sa určia z nameraných platných
priemerných hodinových hodnôt po odčítaní limitnej hodnoty 95 % intervalu
spoľahlivosti. Interval spoľahlivosti merania: Presnosť merania jednotlivej hodnoty
vyjadrená ako veľkosť 95 % intervalu spoľahlivosti nesmie prekročiť tieto
percentuálne podiely z hodnôt emisných limitov ustanovených ako denný priemer:
Oxidy dusíka NOx .............. 20 %
Oxid uhoľnatý CO .............. 10 %
Zistený stav Čiastočne dodržaná
Opis
Áno
V protokoloch AMS sa podľa vyjadrenia prevádzkovateľa nenachádzajú validované hodinové
a denné hodnoty. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa sa v protokoloch z AMS uvádzajú len
namerané platné priemerné hodinové a denné hodnoty. Validované hodnoty sa dajú získať len
manuálnym odčítaním intervalu spoľahlivosti z priemerných hodinových/ denných hodnôt.
Uvedené však nemá vplyv na preukázanie dodržania emisných limitov. Druhá strana
mesačného protokolu AMS obsahuje zhodnotenie dodržania emisných limitov, aj n (PHH-I) >
2*EL; n (PDH-I) > 1.1*ELPDH, aj keď sa tu počet prekročení uvádza ako pomerné množstvo
k celkovému, k 100 %, čo nie je správne, pretože sa má posudzovať každá validovaná
priemerná denná hodnota. A ak jedna validovaná priemerná denná hodnota prekročí hodnotu
emisného limitu, znamená to prekročenie emisného limitu v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a takéto prekročenie má prevádzkovateľ
hlásiť inšpekcii.
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5. Podmienka
B.1.3.2. Pri poruche alebo údržbe AMS možno:
a) na zistenie platného denného priemeru vylúčiť najviac tri hodinové priemerné
hodnoty; priemerná denná hodnota vypočítaná pri vylúčení viac ako troch
hodinových priemerných hodnôt sa na účely posudzovania dodržania určeného
emisného limitu považuje za neplatnú a
b) z hodnotenia dodržania určeného emisného limitu vylúčiť najviac 10 dní za rok;
ak počet vylúčených dní prekročí 10 dní, na zabezpečenie spoľahlivosti AMS treba
uložiť opatrenie na nápravu.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
6. Podmienka
B.1.3.3. Od 01.01.2016 bude prevádzkovateľ povinný zabezpečiť vyhodnocovanie údajov
o držaní EL podľa podmienky B.1.3. Správnosť vyhodnocovania overí oprávnenou
inšpekciou zhody. Integrálnou súčasťou správy o oprávnenej inšpekcii zhody bude
kalibračný certifikát z oprávnenej kalibrácie meracích analyzátorov a ostatných
meracích prostriedkov daného AMS na mieste jeho inštalovania a správa o výsledku
oprávnenej skúšky hodnôt pracovných charakteristík meracích analyzátorov,
ostatných meracích prostriedkov a správnosti technickej funkcie daného AMS na
mieste jeho inštalovania.
Zistený stav Čiastočne dodržaná
Opis
Áno
Okrem skutočnosti uvedenej v 4. podmienke, teda (n (PDH-I) > 1.1*ELPDH vyjadrené ako
0/0.00%), je vyhodnocovanie údajov v súlade s podmienkou B.1.3. Na preukázanie splnenia
tejto podmienky bola vypracovaná správa o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody
o výsledkoch integrálnej kalibrácie a oprávnenej skúšky AMS a súvisiacich stavových veličín
zo spaľovacieho zariadenia v prevádzke Paroplynový zdroj Považská Bystrica, č. správy:
11/067/2016 zo dňa 20.07.2016, od oprávnenej osoby, ktorou je Národná energetická
spoločnosť a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica.
7. Podmienka
B.1.4 Dodržanie určených emisných limitov pri kontinuálnom meraní je prevádzkovateľ
povinný preukazovať:
- správou o periodickej kontrole automatizovaného meracieho systému (ďalej len
AMS), v intervale raz za kalendárny rok,
- protokolom z celoročného vyhodnotenia kontinuálneho merania emisií,
- čiastkovými protokolmi, v ktorých je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného
limitu.
Zistený stav Čiastočne dodržaná
Opis
Áno
Ako sa uvádza v komentároch vyššie uvedených podmienok, v mesačných protokoloch, aj
v ročnom protokole je nesprávne interpretovaná požiadavka za rok 2015 žiadna validovaná
priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu, prípadne za rok 2016 žiadna
validovaná priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu, vyhodnotenie tejto
požiadavky v ročnom protokole aj v mesačných protokoloch nie je jednoznačné,
a prevádzkovateľ namerané skutočnosti pravdepodobne nebral ako prekročenie emisného
limitu, preto inšpekciu o uvedenej skutočnosti neinformoval.
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8. Podmienka
B.1.5. Dodržiavanie určených emisných limitov pre znečisťujúce látky CO a NOx zo
zariadení kotlov K10, K11 a K13 zisťovať periodickým meraním raz za 6 rokov.
Dodržiavanie určených emisných limitov pre znečisťujúce látky CO a NOx zo
zariadení kotla HK 12 zisťovať periodickým meraním raz za 3 roky.
Ak ide o spaľovacie zariadenie, ktoré je používané výlučne na núdzovú prevádzku, ak
je jeho prevádzka ≤ 240 h/rok, údaje o dodržaní určených emisných limitov za zistia
pri prvom plánovanom spustení do prevádzky.
B.1.5.1. Pri občasnom zdroji - plynovom teplovodnom kotly s výkonom 900 kW (pre
protinámrazový systém turbíny) zistiť údaje o dodržaní určených emisných limitov
pre znečisťujúce látky CO a NOx pri prvom plánovanom spustení do prevádzky.
B.1.5.2. Údaje o počte prevádzkových hodín spaľovacieho zariadenia, ktoré je používané
výlučne na núdzovú prevádzku, ak je jeho prevádzka ≤ 240 h/rok, zasielať na
inšpekciu každoročne do 15.02. za predchádzajúci kalendárny rok.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie

9. Podmienka
B.1.6 Emisné limity sa pri diskontinuálnom meraní považujú za dodržané, ak žiadna hodnota
v každej sérií jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.
B.1.7 Dodržanie určených emisných limitov pri diskontinuálnom meraní je prevádzkovateľ
povinný preukazovať správou o diskontinuálnom meraní.
B.1.8 Dodržovanie emisného limitu sa posudzuje počas skutočnej prevádzky zdroja, okrem:
a) skúšobnej prevádzky,
b) nábehu a odstavovania:
1. ak ide o veľké spaľovacie zariadenia:
- doba nábehu plynovej turbíny GTG je max. 1 hod. pri teplote spalín
v bypasovom komíne 485oC, doba odstavovania GTG z výroby el.energie je
max 15 minút, avšak dochladenie kontajnera trvá max. 1 hodinu (pri
dochladzovaní je GTG už bez spotreby zemného plynu),
- doba nábehu spalinového kotla HRSG je max 2 hod. na výstupné parametre
pary 435oC a 5,5MPa, teplota spalín v hlavnom komíne max. 90oC, doba
odstavovania kotla je max. 0,5 hodiny, avšak vychladenie naakumulovaného
tepla v HRSG trvá max. 24 hodín,
- doba nábehu parnej turbíny STG2, STG3 zo studeného stavu je max 6 hod.
(tento čas je potrebný na dodržanie teplotnej krivky nahrievania parovodov,
mazacieho oleja, ložísk, telesa parnej turbíny), doba odstavovania STG2, STG3
z výroby el.energie je max. 15 minút, avšak dochladenie ložísk a telesa turbíny
trvá 24 hodín,
2. ak ide o ostatné spaľovacie zariadenia, doba nábehu vrátane zmeny výkonu najviac
však tri hodiny, a doby jeho odstavovania, najviac však 60 minút,
c) pri zaťažení plynovej turbíny menej ako 70 %.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
10. Podmienka
B.1.9 Žiadne iné environmentálne významné emisie nebudú emitované do ovzdušia.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
Strana 9 z 11

Správa o environmentálnej kontrole č. 38/2016

11. Podmienka
B.1.10. Prekročenie priemerných denných hodnôt (PDH) bude prevádzkovateľ oznamovať
inšpekcii e-mailovou poštou, vždy nasledujúci deň po prekročení, najneskôr do 10,00 hod. na
adresu sizpipkza@sizp.sk .
Zistený stav Nedodržaná
Opis
Áno
Z vyššie uvedených dôvodov, pre nejednoznačnosť vyhodnocovania nameraných údajov,
prevádzkovateľ neoznámil prekročenie emisného limitu, vyjadreného ako denná priemerná
hodnota za dni 31.12.2015 a 01.01.2016. Uvedené je porušením podmienky integrovaného
povolenia.

J.

Prílohy správy

Nie

K. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. Podmienka B.1.2 integrovaného povolenia
2. Podmienka B.1.3.2 integrovaného povolenia
3. Podmienka B.1.5 integrovaného povolenia
4. Podmienka B.1.5.1 integrovaného povolenia
5. Podmienka B.1.5.2 integrovaného povolenia
6. Podmienka B.1.6 integrovaného povolenia
7. Podmienka B.1.7 integrovaného povolenia
8. Podmienka B.1.8 integrovaného povolenia
9. Podmienka B.1.9 integrovaného povolenia
Nedodržané
1. Podmienka B.1.1 integrovaného povolenia
2. Podmienka B.1.3 integrovaného povolenia
3. Podmienka B.1.10 integrovaného povolenia
Čiastočne dodržané
1. Podmienka B.1.3.1 integrovaného povolenia
2. Podmienka B.1.3.3 integrovaného povolenia
3. Podmienka B.1.4 integrovaného povolenia

L. Záver – celkové zhodnotenie
Na základe zistených skutočností inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistené
správne delikty podľa § 35 ods.2 písm. b) zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 37 ods.1 písm.
m) a § 37 ods.3 zákona o IPKZ.
Pri kontrole boli zistené niektoré skutočnosti, na základe ktorých inšpekcia uloží
prevádzkovateľovi opatrenia na nápravu v zmysle § 35 ods.2 písm. a) zákona o IPKZ.
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M. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Eva Daňová

Číslo preukazu: 341

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