SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Číslo: 8392- 38369/2016/Med

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 62/2016/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 „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:
Odstúpené:

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

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Ľubica Čásarová Číslo preukazu: 463
Telefón:
037 656 06 48
Elektronická adresa:
lubica.casarova@sizp.sk
Inšpektor:
Inšpektor:

Ing. Monika Medovičová
Ing. Martina Rumanovská

Číslo preukazu: 452
Číslo preukazu: 530

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

Bekaert Hlohovec, a.s.
Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
36 234 052
18.11.2016 Spôsob: Telefonicky
Ing. Jozef Kravarik
Funkcia: manažér ŽP
0902/929 204
Jozef.Kravarik@bekaert.com
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D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Výroba a súvisiace činnosti
Adresa prevádzky:
Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
Variabilný symbol:
370710105
Integrované povolenie:
4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105
Vydané:
11.8.2006
Právoplatné:
31.8.2006
Projektovaná kapacita:
Kategória:
2.3. c) Nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom
väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu.
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:

18.11.2013  8.12.2014
9.12.2014  22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
5.12.2016
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

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

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia vo
vzťahu k všeobecne záväzným predpisom na úseku odpadového hospodárstva.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase vykonania kontroly bola prevádzka v činnosti, žiadna z technologických liniek nebola
odstavená a nebola vykonávaná ani žiadna plánovaná údržba. V rámci kontroly bola
vykonaná obhliadka linky PZ4 – patentopozinkovacia linka, obhliadka vyhradených miest na
zhromažďovanie „ostatných odpadov“ a obhliadka skladu „nebezpečných odpadov“.
I.

Použité podklady
1. Integrované povolenie
2. Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
3. Evidenčné listy odpadu
4. Sprievodné listy nebezpečných odpadov
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5. Potvrdenie o registrácii pre spoločnosť TRÓN SLOVAKIA s.r.o.
6. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy a jeho zmena pre
spoločnosť QTS Slovakia, s.r.o
7. Rozhodnutie MŽP SR vo veci súhlasu na cezhraničnú prepravu nebezpečného odpadu
č. 11 01 05 – kyslé moriace roztoky na účely zhodnotenia z územia Slovenskej
republiky do Poľskej republiky.
8. Rozhodnutie hlavného inšpektora v Poľsku vo veci dovozu a zhodnotenia odpadu č.
11 01 05 – kyslé moriace roztoky z územia Slovenskej republiky
J.

Kontrolné zistenia

1.

Podmienka II.D.2 b,c,d,e
2. Prevádzkovateľ ako držiteľ odpadu je povinný:

b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady,
označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
e) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady
uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred
vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v
odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému
poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa
osobitných predpisov,
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ zhromažďuje odpady vytriedené podľa druhov odpadov a má ich
zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
Prevádzkovateľ zhromažďuje na vyhradenom mieste a v uzavretých kontajneroch veľkosti
7 m3 „ostatné odpady“ z administratívnej činnosti ako sú kartóny, plasty a kancelársky papier.
Ďalšie „ostatné odpady“ z technológie ako sú odpadové drevo, železný odpad, obaly
zhromažďuje tiež na vyhradenom mieste v otvorených kontajneroch. Pod zastrešenou
plochou prevádzkovateľ v otvorených kontajneroch zhromažďuje „ostatný odpad“ – č. 11 05
02 - zinkový popol. Nebezpečné odpady vznikajúce z technológie výroby a z údržby
prevádzky prevádzkovateľ zhromažďuje v otvorených kontajneroch a v uzavretých IBC
kontajneroch v uzavretom sklade na nebezpečné odpady, zabezpečenom proti úniku
nebezpečných látok do prostredia. Prevádzkovateľ má vydaný súhlas na nakladanie
s nebezpečným odpadom od Okresného úradu Hlohovec, odbor starostlivosti o životné
prostredie po č. OÚ-HC-OSŽP-2016/000756/ŠSOH/AŽ zo dňa 19. 07. 2016 (právoplatný
20. 07. 2016)
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2.

Podmienka II.D.2 f
2. Prevádzkovateľ ako držiteľ odpadu je povinný:
f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a
o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

Zistený stav Dodržaná
Opis
Prevádzkovateľ
vedie evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá
v elektronickej verzii. Inšpekcia skontrolovala evidenčné listy nasledovných
druhov
nebezpečných odpadov od 1.1.2016 do 22. 11. 2016.

11 03 02
12 01 12

Kyslé moriace roztoky
Kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné
látky
Iné odpady
Použité vosky a tuky

N
N

12 03 01

Vodné pracie kvapaliny

N

11 01 05
11 01 09

3.

N
N

Podmienka II.D.6
6. Odpady, je povinný odovzdávať na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie len osobe
oprávnenej nakladať s odpadmi ak nie je v zákone ustanovené inak alebo ak
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Odpad č. 11 01 05 – kyslé moriace roztoky sú exportované na zhodnotenie R5 do Poľska
spoločnosťou Kemipol Sp. z o.o., ul Zwirowa 73, 54-092 Wroclaw, Poľsko na základe
rozhodnutia MŽP SR - súhlasu na cezhraničnú prepravu tohto nebezpečného odpadu na účely
zhodnotenia z územia Slovenskej republiky do Poľskej republiky a rozhodnutia Hlavného
inšpektora Poľska vo veci dovozu a zhodnotenia tohto nebezpečného odpadu v Poľsku.
Odpad č. 11 01 09 – kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky, č. 12 01 12 –
použité vosky a tuky sú odovzdávané spoločnosti TRÓN SLOVAKIA s.r.o., Malacky, ktorá
od 2016 zmenila sídlo na Miletičova 5/B, Bratislava a ktorá má vydanú registráciu na
sprostredkovanie zneškodňovania resp. zhodnocovania odpadov, ktoré vznikajú u tretej
osoby. Odpad č. 12 03 01 – vodné pracie kvapaliny je odoberaný spoločnosťou QTS
Slovakia, s.r.o., ktorá má na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy
vydaný a platný súhlas od Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Odpad č. 11 03 02 – iné odpady (Y31 – olovo, zlúčeniny olova) sa odovzdáva spoločnosti
MACH TRADE spol. s r.o., Niklová ul., 926 01 Sereď na zhodnotenie R4, ktorá má vydaný
a platný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov od Okresného
úradu Galanta.
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4. Podmienka II.D.7
7. Prevádzkovateľ je povinný:
- potvrdiť Sprievodný list nebezpečných odpadov (ďalej len „sprievodný list“),
- viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodnom liste
a uchovávať sprievodný list v elektronickej alebo v písomnej podobe päť rokov,
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vedie evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodnom
liste nebezpečného odpadu. Kontrolou vybratých viacerých sprievodných listov nebezpečného
odpadu bolo zistené, že odpad „ č. 11 01 09 - kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné
látky“ bol prostredníctvom „obchodníka“ spoločnosti TRÓN SLOVAKIA s.r.o. odovzdaný
príjemcovi – spoločnosti EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava do zariadenia na
zber, odpad „č. 11 03 02 – iné odpady“ bol odovzdaný spoločnosti MACH TRADE spol.
s r.o. na zhodnotenie, odpad „č. 12 03 01 – vodné pracie kvapaliny“ bol odovzdaný
spoločnosti QTS Slovakia, s.r.o. do zariadenia na zber.

5. Podmienka II.I.9.4
9.4. Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať ohlásenie
o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka do 28. februára
nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie.
Znenie podmienky platnej pred zmenou integrovaného povolenia vydanej rozhodnutím
č. 4645-21182/2016/Čás/370710105/Z20 zo dňa 04. 07. 201: „Prevádzkovateľ je povinný
podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie predchádzajúceho
kalendárneho roka inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia do 31.
januára nasledujúceho roka“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním boli za rok 2014 doručené na Inšpekciu dňa 02.
02. 2015 a na poštu odovzdané 30. 01. 2015. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním boli
za rok 2015 doručené na Inšpekciu 28. 01. 2016. Podmienka na predkladanie ohlásení
o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka do 28. februára
nasledujúceho roka bude platiť
K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. Podmienka II.D.2 b,c,d,e
2. Podmienka II.D.2 f
3. Podmienka II.D.6
4. Podmienka II.D.7
5. Podmienka II.I.9.4
M. Záver – celkové zhodnotenie
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Výsledkom vykonanej bežnej environmentálnej kontroly prevádzkovateľa nebol zistený
nesúlad
činnosti
prevádzkovania
s podmienkami
integrovaného
povolenia
a príslušných všeobecne záväzných platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Monika Medovičová

Číslo preukazu: 452

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

Číslo preukazu: 463

................................................................
Ing. Martina Rumanovská

Číslo preukazu: 530

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