SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo RZ: 3527-7364/57/2016/Ber

SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY
č. 05/2016/Ber/P
Počas environmentálnej kontroly a pri vypracovaní správy o environmentálnej kontrole
sa postupovalo podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) v súčinnosti so zákonom
č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe (ďalej len „zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole“).
Predmetom správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok
kontroly, ktorú vykonala SIŽP - IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly
(ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákonom
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole.
A. Kontrola
Typ kontroly:

Bežná

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Juraj Berák
Ing. Ivan Hajdušek
C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
CRH (Slovensko) a.s.
Adresa sídla:
906 38 Rohožník
IČO:
00 214 973
Kontrola oznámená:
02.03.2016
Spôsob: Telefonicky
Konateľ alebo osoba splnomocnená na zastupovanie:
Ing. Soňa Hrenykóová
Funkcia:
environmentálny koordinátor

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
Integrované povolenie:
Vydané:
Právoplatné:
Kategória:

Cementáreň Turňa nad Bodvou
044 02 Turňa nad Bodvou 654
750810105
č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105
20.10.2006
27.12.2006
3.1.a) Výroba cementového slinku v rotačných peciach
s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo iných
peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.

E. Časová os
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:

01.09.2015  07.03.2016 (nadväzuje na predchádzajúcu kontrolu)
07.03.2016
07.03.2016

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

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok
integrovaného povolenia.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Prevádzka bola udržiavaná, chodníky a cesty boli vyčistené, rigoly na zachytávanie
povrchových vôd boli čisté, tráva bola vykosená, oplotenie prevádzky bolo neporušené.
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Použité podklady
Správy z oprávnených meraní emisií do ovzdušia
Zaslané hlásenia vyplývajúce z podmienok integrovaného povolenia
Mesačné protokoly AMS
Ročný protokol AMS
Splnomocnenie na zastupovanie pre Ing. Soňu Hrenykóovú, environmentálnu
koordinátorku
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J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka č. A.3.6, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je oprávnený odoberať povrchovú vodu na prevádzkové a výrobné účely
z Turnianskeho potoka v riečnom kilometri 2,390 diskontinuálne prevažne v čase od 8,00
do 15,00 hod. v množstve:
Priemerný prietok
Qpriem [l.s-1]
5,07

Maximálny prietok
Qmax [l.s-1]
7,92

Maximálne denné množstvo
Qmax [m3.deň-1]
684,93

Maximálne ročné množstvo
Qmax [m3 . rok-1]
250 000,00

Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ odoberal povrchovú vodu na prevádzkové a výrobné účely z Turnianskeho
potoka v riečnom kilometri 2,390 diskontinuálne prevažne v čase od 8,00 do 15,00 hod.
v určenom množstve tak, ako je to uvedené v tejto podmienke integrovaného povolenia.
Za rok 2015 prevádzkovateľ odobral celkove 79 040 m3 povrchovej vody z Turnianskeho
potoka.
2. Podmienka č. A.4.2, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže
dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba
v súlade:
- s platnými súbormi TPP a TOO schválenými príslušným orgánom ochrany ovzdušia,
- so súborom TPP a TOO pre zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len ,,ZZO“) „Doprava
slinku z RP do slinkových síl, expedícia slinku“ evidenčné č. TPP CP-07-CEM-901,
schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 9987- 41576/2009/Kov/750810105/Z35 zo dňa
21.12.2009,
- so súborom TPP a TOO pre ZZO „Mletie uhlia“, evidenčné č. TPP CP-07-CEM-401,
schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 8452-39809/2009/Haj/750810105/Z33 zo dňa
08.12.2009,
- so súborom TPP a TOO pre ZZO „Ťažba a úprava surovín“, evidenčné č. TPP CP-07-CEM101, schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 418- 9287/2008/Mer/750810150/Z5 zo dňa
25.03.2008,
- so súborom TPP a TOO pre ZZO „Doprava a skladovanie surovín na skládke“, evidenčné
č. TPP CP-07-CEM-201, schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 10310-1499/2010/Haj/
750810105/Z37 zo dňa 28.01.2010,
- so súborom TPP a TOO pre ZZO „Mletie cementov CM1“, evidenčné č. TPP CP-07-CEM601, schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 7503-40912/2008/Mer/750810105/Z18 zo dňa
15.12.2008,
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- so súborom TPP a TOO pre ZZO „Mletie cementov CM2“, evidenčné č. TPP CP-07-CEM801, schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 7503-40912/2008/Mer/750810105/Z18 zo dňa
15.12.2008,
- so súborom TPP a TOO pre ZZO „Baliareň a expedícia cementu“, evidenčné č. TPP CP-07CEM-701, schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 810-1890/2014/Wit,Haj/750810105/ZK68
zo dňa 21.01.2014,
- so súborom TPP a TOO pre ZZO „Rotačná pec a Mlynica surovín“, evidenčné č. TPP CP07-CEM-501, schváleným rozhodnutím IŽP Košice 8862-33891/2012/Haj/750810105/Z55
zo dňa 05.12.2012,
- so súborom TPP a TOO pre ZZO „Predomieľacia mlynica“, evidenčné č. TPP CP-07-CEM301, schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 45-5827/2010/Haj/750810105/Z39 zo dňa
22.03.2010,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami
výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby, (tiež nazývané „technologický
reglement“ a „prevádzkovo-bezpečnostné prepisy“),
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
V zmysle platných súborov TPP a TOO boli skontrolované záznamy z prevádzky filtrov
z mlyníc cementu v období mesiaca február 2016, pričom pri tejto kontrole neboli zistené
hlásenia porúch, resp. iných neštandardných stavoch na filtračných zariadeniach na zdrojoch
znečisťovania ovzdušia, ktoré boli v tomto období v prevádzke.
Uvedené filtre mlyníc cementu nie je možné „vypnúť“ alebo obísť nejakým „bypass-om“,
z čoho vyplýva, že v období mesiaca február 2016 nebol zaznamenaný zvýšený únik
znečisťujúcich látok, konkrétne TZL, do ovzdušia.
3.

Podmienky č. B.1.3.1 a č. B.1.3.2 v náväznosti na podmienku č. B.1.1, časť II.
integrovaného povolenia:
1.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby neboli prekročené limitné hodnoty pre jednotlivé
zdroje emisií v prevádzke tak, ako je to určené v bodoch B.1.2 až B.1.8 časť II. tohto
rozhodnutia. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:
- tuhé znečisťujúce látky 1. skupina - tuhé znečisťujúce látky, 3. podskupina vyjadrené
ako suma všetkých častíc (ďalej len „TZL“),
- oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý (ďalej tiež „SO2“) 3. skupina, 4.podskupina,
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež „NOx ako NO2“) 3. skupina,
4. podskupina,
- celkový organický uhlík (ďalej tiež „TOC“) 4. skupina, 4.podskupina,
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- anorganické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár 3.skupina, 2. podskupina – fluór
a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF (ďalej tiež „HF“),
- anorganické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár 3.skupina, 3. podskupina – chlór
a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HCl (ďalej tiež „HCl“),
- látky s karcinogénnym účinkom 5. skupina 1. podskupina - kadmium a jeho zlúčeniny
vyjadrené ako Cd a tuhé znečisťujúce anorganické látky 2.skupina, 1. podskupina –
tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl (ďalej tiež „Cd+Tl“),
- tuhé znečisťujúce anorganické látky 2. Skupina, 1. podskupina – ortuť a jeho zlúčeniny
vyjadrené ako Hg (ďalej tiež „Hg“),
- látky s karcinogénnym účinkom 5. Skupina, 2. podskupina – arzén a jeho zlúčeniny
vyjadrené ako As, kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co, nikel a jeho zlúčeniny
vyjadrené ako Ni, tuhé znečisťujúce anorganické látky 2. skupina, 3 podskupina –
antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb, chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cr,
mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn, meď a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cu,
olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb, vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako V
(ďalej tiež „As+Co+Ni+Sb+Cr+Mn+Cu+Pb+V“),
- dioxíny a furány,
- amoniak a jeho plynné zlúčeniny (ďalej len „NH3“) 3. skupina, 3.podskupina.
1.3.1 Emisné limity pre znečisťujúce látky z rotačnej pece bez spoluspaľovania odpadov:

Zdroj emisií

Miesto vypúšťania
emisií

Znečisťujúca
látka

Emisný limit
mg.m-3
do
od
31.12.2015
01.01.2016
50
20
400
200
1 300
500
50
50

Vzťažné
podmienky

TZL
1),2)
SO2
1),2)
Rotačná pec
Komín - NEIS č. 32
NOx
1),2)
*
NH3
1),2)
Emisný limit NH3* platí pri používaní SNCR na znižovanie NOx
1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových
podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 11 %, od 01.01.2016 referenčný obsah
kyslíka 10 %.
2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak:
a) žiadna validovaná polhodinová priemerná hodnota koncentrácie ZL neprekročí dvojnásobok hodnoty
emisného limitu,
b) žiadna validovaná priemerná denná hodnota koncentrácie ZL neprekročí hodnotu emisného limitu,
c) najmenej 95 % zo všetkých validovaných polhodinových priemerných hodnôt koncentrácie ZL
za kalendárny mesiac neprekročí 1,2 násobok hodnoty emisného limitu.
Validované priemerné hodnoty sa určia podľa písm. a) z platných polhodinových priemerných hodnôt
a validované priemerné hodnoty podľa písm. b) z platných denných priemerných hodnôt po zohľadnení
odôvodnenej hodnoty intervalu spoľahlivosti. Odôvodnená hodnota intervalu spoľahlivosti nesmie byť vyššia
pre oxid siričitý a oxidy dusíka ako 20 %, tuhé znečisťujúce látky ako 30 %.
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1.3.2 Emisné limity pre znečisťujúce látky z rotačnej pece a surovinovej mlynice
bez spoluspaľovania odpadov:

Zdroj emisií

Miesto vypúšťania
emisií

Znečisťujúca
látka

Emisný limit
mg.m-3
do
od
31.12.2015
01.01.2016
50
20
400
200
1 300
500
50
50

Vzťažné
podmienky

TZL
1),2)
SO2
1),2)
Komín - NEIS č. 32
NOx
1),2)
NH3*
1),2)
Emisný limit NH3* platí pri používaní SNCR na znižovanie NOx
1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných
stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 15 %.
2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak:
a) žiadna validovaná polhodinová priemerná hodnota koncentrácie ZL neprekročí dvojnásobok hodnoty
emisného limitu,
b) žiadna validovaná priemerná denná hodnota koncentrácie ZL neprekročí hodnotu emisného limitu,
c) najmenej 95 % zo všetkých validovaných polhodinových priemerných hodnôt koncentrácie ZL
za kalendárny mesiac neprekročí 1,2 násobok hodnoty emisného limitu.
Validované priemerné hodnoty sa určia podľa písm. a) z platných polhodinových priemerných hodnôt
a validované priemerné hodnoty podľa písm. b) z platných denných priemerných hodnôt po zohľadnení
odôvodnenej hodnoty intervalu spoľahlivosti. Odôvodnená hodnota intervalu spoľahlivosti nesmie byť vyššia
pre oxid siričitý a oxidy dusíka ako 20 %, tuhé znečisťujúce látky ako 30 %.
Rotačná pec
a surovinová
mlynica

Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ predložil protokoly emisných hodnôt zaznamenané systémom AMS
pre rotačnú pec a to za mesiace september 2015, október 2015, november 2015, december
2015, január 2016, február 2016, marec 2016 (záznamy do 07.03.2016) a taktiež ročný
protokol emisných hodnôt zaznamenaný systémom AMS pre rotačnú pec za rok 2016.
Z protokolov predložených počas kontroly okrem iného vyplýva, že v období
od 15. decembra 2015 do 3. marca 2016 bola rotačná pec odstavená, resp. bola mimo
prevádzky z dôvodu vykonania naplánovanej opravy.
Na základe predložených protokolov emisných hodnôt zaznamenaných systémom AMS
pre rotačnú pec je možné skonštatovať, že v období od 1. septembra 2015 do 7. marca 2016
boli dodržané emisné limity na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece
bez spoluspaľovania odpadov určené v uvedených podmienkach integrovaného povolenia
a nebol zaznamenaný zvýšený únik znečisťujúcich látok do ovzdušia.
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4.

Podmienky č. B.1.4.1 a č. B.1.4.2 v náväznosti na podmienku č. B.1.1, časť II.
integrovaného povolenia:
1.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby neboli prekročené limitné hodnoty pre jednotlivé
zdroje emisií v prevádzke tak, ako je to určené v bodoch B.1.2 až B.1.8 časť II. tohto
rozhodnutia. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:
- tuhé znečisťujúce látky 1. skupina - tuhé znečisťujúce látky, 3. podskupina vyjadrené
ako suma všetkých častíc (ďalej len „TZL“),
- oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý (ďalej tiež „SO2“) 3. skupina, 4.podskupina,
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež „NOx ako NO2“) 3. skupina,
4. podskupina,
- celkový organický uhlík (ďalej tiež „TOC“) 4. skupina, 4.podskupina,
- anorganické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár 3.skupina, 2. podskupina – fluór
a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF (ďalej tiež „HF“),
- anorganické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár 3.skupina, 3. podskupina – chlór
a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HCl (ďalej tiež „HCl“),
- látky s karcinogénnym účinkom 5. skupina 1. podskupina - kadmium a jeho zlúčeniny
vyjadrené ako Cd a tuhé znečisťujúce anorganické látky 2.skupina, 1. podskupina –
tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl (ďalej tiež „Cd+Tl“),
- tuhé znečisťujúce anorganické látky 2. Skupina, 1. podskupina – ortuť a jeho zlúčeniny
vyjadrené ako Hg (ďalej tiež „Hg“),
- látky s karcinogénnym účinkom 5. Skupina, 2. podskupina – arzén a jeho zlúčeniny
vyjadrené ako As, kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co, nikel a jeho zlúčeniny
vyjadrené ako Ni, tuhé znečisťujúce anorganické látky 2. skupina, 3 podskupina –
antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb, chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cr,
mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn, meď a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cu,
olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb, vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako V
(ďalej tiež „As+Co+Ni+Sb+Cr+Mn+Cu+Pb+V“),
- dioxíny a furány,
- amoniak a jeho plynné zlúčeniny (ďalej len „NH3“) 3. skupina, 3.podskupina.
1.4.1 Emisné limity pre znečisťujúce látky z rotačnej pece pri spoluspaľovaní odpadov
kategórie O (TAP):
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Zdroj emisií

Miesto
vypúšťania
emisií

Znečisťujúca látka

Celkový emisný limit
Vzťažné
mg.m-3
podmienky
do
od
31.12.2015 01.01.2016
30
20
1),2)
50
50
1),2)
800
500
1),2)
30
30
1),2)
1
1
1),3)
10
10
1),3)
0,05
0,05
1),4)
0,05
0,05
1),4)
0,5
0,5
1),4)
0,1 ng. m-3 0,1 ng. m-3
1),4)
50
50
1),2)

TZL
SO2
NOx
TOC
HF
Komín –
Rotačná pec
HCl
NEIS č. 32
Cd+Tl
Hg
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
Dioxíny a furány
NH3*
*
Emisný limit NH3 platí pri používaní SNCR na znižovanie NOx
1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových
podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 10 %,
2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna hodnota denného priemeru neprekročí hodnotu emisného
limitu,
3) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky
za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu určeného ako denný
priemer,
4) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky
za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

1.4.2 Emisné limity pre znečisťujúce látky z rotačnej pece a surovinovej mlynice
pri spoluspaľovaní odpadov kategórie O (TAP) v rotačnej peci:

Zdroj emisií

Miesto
vypúšťania
emisií

Znečisťujúca látka

Celkový emisný limit
Vzťažné
mg.m-3
podmienky
do
od
31.12.2015 01.01.2016
30
20
1),2)
50
50
1),2)
800
500
1),2)
30
30
1),2)
1
1
1),3)
10
10
1),3)
0,05
0,05
1),4)
0,05
0,05
1),4)
0,5
0,5
1),4)
0,1 ng. m-3 0,1 ng. m-3
1),4)
50
50
1),2)

TZL
SO2
NOx
TOC
HF
Rotačná pec
Komín –
a surovinová
HCl
NEIS č. 32
mlynica
Cd+Tl
Hg
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
Dioxíny a furány
NH3*
Emisný limit NH3* platí pri používaní SNCR na znižovanie NOx
1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových
podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 14 %.
2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna hodnota denného priemeru neprekročí hodnotu emisného
limitu,
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3) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky
za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu určeného ako denný
priemer.
4) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky
za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

Zistený stav: Nedodržaná.
Opis:
Áno.
Kontinuálne monitorovanie (AMS)
Prevádzkovateľ predložil protokoly emisných hodnôt zaznamenané systémom AMS
pre rotačnú pec a to za mesiace september 2015, október 2015, november 2015, december
2015, január 2016, február 2016, marec 2016 (záznamy do 07.03.2016) a taktiež ročný
protokol emisných hodnôt zaznamenaný systémom AMS pre rotačnú pec za rok 2016.
Z protokolov predložených počas kontroly okrem iného vyplýva, že v období
od 15. decembra 2015 do 3. marca 2016 bola rotačná pec odstavená, resp. bola mimo
prevádzky z dôvodu vykonania naplánovanej opravy.
Na základe predložených protokolov emisných hodnôt zaznamenaných systémom AMS
pre rotačnú pec je možné skonštatovať, že v období od 1. septembra 2015 do 7. marca 2016
boli dodržané emisné limity na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia z rotačnej pece
pri spoluspaľovaní odpadov určené v uvedených podmienkach integrovaného povolenia
a nebol zaznamenaný zvýšený únik znečisťujúcich látok do ovzdušia sledovaných systémom
AMS, t. j. TZL, SO2, NOx, TOC, NH3 a HCl.
Diskontinuálne monitorovanie
Prevádzkovateľ predložil:
1) Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií TZL, HCl, HF, NH3, SO2, benzénu,
PCDD/PCDF a ťažkých kovov zo spoluspaľovania tuhých odpadov v zdroji emisií „rotačná
pec“ v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou prevádzkovateľa CRH (Slovensko) a.s.,
Rohožník, č. správy 02/394/2015 zo dňa 23.11.2014, dni oprávneného merania
07 a 16.10.2015.
2) Opravu správy o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií TZL, HCl, HF, NH3, SO2,
benzénu, PCDD/PCDF a ťažkých kovov zo spoluspaľovania tuhých odpadov v zdroji emisií
„rotačná pec“ v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou prevádzkovateľa CRH (Slovensko)
a.s., Rohožník, č. správy 02/394/A/2015 zo dňa 02.02.2016, dni oprávneného merania
07 a 16.10.2015.
Merania vykonala a správy vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá
11/2743, 040 12 Košice.
Výsledkom tohto oprávneného merania je nesúlad s požiadavkou tejto podmienky
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integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu znečisťujúcej látky Hg na zdroji
emisií „rotačná pec“ v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou prevádzkovateľa
CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38.
Zdroj
emisií

Rotačná
pec

Miesto
merania

Znečisťujúca látka

Komín –
NEIS č. 32

TZL
HCl
HF
NH3
SO2
Benzén
Sb+As+Pb+Cr+Co
+Cu+Mn+Ni+V
Cd+Tl
Hg
Dioxíny a furány

Emisný
limit
(mg.m-3)

Nameraná
hodnota
(mg.m-3)

Hodnotenie

30
10
1
50
50
-

4,1
0,73
0,05
0,11
3,45
0,07

súlad
-

0,5

0,024

súlad

0,05
0,05
0,1 ng.m-3

0,002
0,054
0,002 ng.m-3

súlad
nesúlad
súlad

Merania dňa,
č. správy
oprávneného
merania

07. a 16.10.2015
02/394/A/2015

5. Podmienka č. B.2.1, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť čistenie splaškových odpadových vôd v Mechanickobiologickej čistiarni odpadových vôd (ďalej tiež ,,MB ČOV“) a je oprávnený kontinuálne,
365 dní v roku vypúšťať takto prečistené splaškové odpadové vody kanalizačným zberačom,
cez výpustný objekt na ľavom brehu do recipienta Turniansky potok, hydrogeologické číslo
povodia 4-33-01-077, riečny km 2,866, ktorý má Q355=0,640 m3.s-1.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ zabezpečuje čistenie splaškových odpadových vôd v Mechanicko-biologickej
čistiarni odpadových vôd.
6. Podmienka č. B.2.2, časť II. integrovaného povolenia:
Množstvo splaškových odpadových vôd vypúšťaných do Turnianskeho potoka z MB ČOV
nesmie prekročiť hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke.
Priemerný prietok
Q24 [l.s-1]
1,93

Maximálny hod. prietok
[l.s-1]
2,3

[m3.deň-1]

[m3.rok-1]

167,0

60 955,00

Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Množstvo vypustených splaškových vôd z MB ČOV za rok 2015 do Turnianskeho potoka
po prečistení: 175,20 m3.
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7.

Podmienka č. B.2.3.1 v nadväznosti na podmienky B.2.5, časť II. integrovaného
povolenia:
2.3.1 Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných splaškových odpadových vodách po uvedení
stavby „Rekonštrukcia ČOV“ do trvalého užívania nesmú prekročiť limitné hodnoty určené
v nasledovnej tabuľke.
Zdroj emisií: Splaškové odpadové vody a vody podľa bodu 2.2
Miesto odberu vzoriek: odtok z MB ČOV
Miesto vypúšťania: Turniansky potok, riečny kilometer 2,866
Bilančné hodnoty
Limitné koncentračné hodnoty
-1
[mg.
l
]
[kg. deň-1]
Ukazovateľ
p
m
[kg. deň-1]
[t.rok-1]
Biochemická
20
30
3,34
4,26
spotreba kyslíka BSK5
Chemická spotreba kyslíka
70
90
11,69
1,22
CHSKCr
Nerozpustné látky
20
30
3,34
4,26
NL pri 105 oC
p, m – maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli pre dvojhodinovú zlievanú
vzorku, ktorá sa získa zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných
v rovnakých časových intervaloch.

2.5 Limitné koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia „m“ uvedené v podmienke B.2.3
integrovaného povolenia a v podmienke B.2.3.1 časť II. tohto rozhodnutia sa považujú
za dodržané, ak ani v jednej zlievanej vzorke nebude prekročená určená koncentračná hodnota
„m“.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ predložil:
1) Protokol č. 4530/2015 zo dňa 15.09.2015, s dátumom odberu vzorky
s výsledkami skúšok na ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných splaškových
vodách pH, BSK5 (ATM), CHSKCr, NL105, RL105, RL550, Amónne ióny, N-NH4.
2) Protokol č. 6986/2015 zo dňa 09.12.2015, s dátumom odberu vzorky
s výsledkami skúšok na ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných splaškových
vodách pH, BSK5 (ATM), CHSKCr, NL105, RL105, RL550, Amónne ióny, N-NH4.

Strana 11 z 20

02.09.2015,
odpadových
02.12.2015,
odpadových

Kontrolované obdobie: 09/2015 – 12/2015
Stanovené hodnoty
na základe odberov

Podľa integrovaného povolenia
Hodnota
„p“
„m“

Ukazovateľ
(mg/l)

02.09.2015

02.12.2015

Počet prekročení
„m“

BSK5

20

30

1

1

0

CHSKCr

70

90

62

22

0

NL
pri 105 oC

20

30

27

2

0

8. Podmienka č. B.2.7, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je oprávnený kontinuálne vypúšťať vody z povrchového odtoku, ktorých
súčasťou môžu byť aj vody z kropenia areálových komunikácií prevádzky do recipienta
Turniansky potok, hydrogeologické poradie číslo 4-33-01-077, riečny km 2,866 ľavobrežne
osadeným výustným objektom, ktorým sú z prevádzky vypúšťané aj prečistené splaškové
odpadové vody. Limitná koncentračná hodnota v ukazovateli znečistenia NEL nesmie
prekročiť hodnotu 0,2 mg.l-1 v bodovej vzorke.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ predložil Protokol č. 6430/2015 zo dňa 12.11.2015, s dátumom odberu
vzorky 21.10.2015, s výsledkom skúšky na ukazovateľ znečistenia vo vypúšťaných vodách
z povrchového odtoku NELIR.
Kontrolované obdobie: 09/2015 - 12/2015
Podľa integrovaného
povolenia
Ukazovateľ
(mg/l)

Stanovené hodnoty na základe odberov

NEL

Počet prekročení
Hodnota

21.10.2015

0,2

0,06

0

9. Podmienka č. D.1.8, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály
a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje
v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, odpady
zo svetelných zdrojov v zberných nádobách a odpadové olovené batérie a akumulátory
v uzatvorenom sklade nebezpečných odpadov minimálne uložené v záchytnej vaničke.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:

Áno.
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Prevádzkovateľ zhromažďuje pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil
vo vhodných zberných nádobách, odpadové oleje v plechových sudoch zabezpečených
záchytnými vaňami, odpady zo svetelných zdrojov v zberných nádobách a odpadové olovené
batérie a akumulátory v uzatvorenom sklade nebezpečných odpadov minimálne uložené
v záchytnej vaničke.
10. Podmienka č. D.1.9, časť II. integrovaného povolenia:
Nebezpečné odpady, resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa
zhromažďujú nebezpečné odpady musia byť označené identifikačným listom nebezpečného
odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového
hospodárstva.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Nebezpečné odpady, resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa
zhromažďujú nebezpečné odpady má prevádzkovateľ označené identifikačným listom
nebezpečného odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu
odpadového hospodárstva.
11. Podmienka č. D.1.10, časť II. integrovaného povolenia:
Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady musia byť odlíšené
od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom
alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by
mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné
proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Sudy, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, sú odlíšené od zariadení neurčených
a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi opisom, zabezpečujú ochranu odpadov pred takými
vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (požiar,
výbuch), a sú odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.
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12. Podmienka č. I.1.2, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie kontinuálneho merania tak, ako je to
uvedené v nasledujúcej tabuľke. Protokoly z kontinuálneho merania údajov o dodržaní
emisných limitov a množstva emisií vyhotovené v štátnom jazyku musí uchovávať najmenej
5 rokov. Ak sa výsledky zaznamenávajú a uchovávajú na zálohovom digitálnom
informačnom nosiči, v tlačenej forme sa uchovávajú len ročné protokoly a čiastkové
protokoly, v ktorých je vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu, a ktorými
prevádzkovateľ preukazuje dodržiavanie určených emisných limitov. Ak prevádzkovateľ zistí,
že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice.
Zložka: ovzdušie
Zdroj emisií: Rotačná pec a surovinová mlynica
Miesto merania: Komín o výške 105 m – NEIS č. 32
Frekvencia
Znečisťujúca látka
Parameter
merania
Hmotnostná
TZL
1)
koncentrácia, HT*

Podmienky
merania

Použité metódy,
metodiky, techniky

3)

4)

NOx

Hmotnostná
koncentrácia, HT*

1)

3)

4)

SO2

Hmotnostná
koncentrácia, HT*

1)

3)

4)

CO

Hmotnostná
koncentrácia, HT*

2)

3)

4)

TOC

Hmotnostná
koncentrácia, HT*

1)

3)

4)

1) Snímanie okamžitých sekundových hodnôt meraných veličín, z ktorých sú vypočítané minútové priemerné
hodnoty a minimálne z 2/3 platných minútových hodnôt sú vypočítané stredné polhodinové hodnoty (SPH),
2) Snímanie okamžitých sekundových hodnôt meraných veličín, z ktorých sú vypočítané minútové priemerné
hodnoty a minimálne z 2/3 platných minútových hodnôt sú vypočítané stredné polhodinové hodnoty (SPH),
3) Podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov kontinuálneho merania údajov o dodržaní určených
emisných limitov a množstva emisie podľa vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality
životného prostredia:
- polhodinové priemery a desaťminútové priemery sa posudzujú počas skutočnej prevádzky zdroja,
- pri poruche alebo údržbe AMS sa na zistenie platného denného priemeru môže vylúčiť najviac
5 polhodinových priemerov v niektorom dni a denný priemer musí byť zistený z počtu platných jednotlivých
stredných hodnôt zodpovedajúcemu najmenej 50 % z času prevádzky zdroja, počas ktorého v príslušnom dni
platí povinnosť dodržiavať emisný limit,
4) Metodiky, techniky a metódy použité pri kontinuálnom monitorovaní emisií znečisťujúcich látok z rotačnej
pece sú uvedené v bode Kontinuálny monitorovací systém emisií do ovzdušia, v bode B.2.10 časť I. tohto
rozhodnutia.

Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ predložil protokoly emisných hodnôt zaznamenané systémom AMS
pre rotačnú pec a to za mesiace september 2015, október 2015, november 2015, december
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2015, január 2016, február 2016, marec 2016 (záznamy do 07.03.2016) a taktiež ročný
protokol emisných hodnôt zaznamenaný systémom AMS pre rotačnú pec za rok 2016.
Z protokolov predložených počas kontroly okrem iného vyplýva, že v období
od 15. decembra 2015 do 3. marca 2016 bola rotačná pec odstavená, resp. bola mimo
prevádzky z dôvodu vykonania naplánovanej opravy.
Na základe predložených protokolov emisných hodnôt zaznamenaných systémom AMS
pre rotačnú pec je možné skonštatovať, že v období od 1. septembra 2015 do 7. marca 2016
bolo zabezpečené vykonávanie kontinuálneho merania tak, ako je to uvedené v tejto
podmienke integrovaného povolenia.
13. Podmienka č. I.2.1.1, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný po uvedení stavby „Rekonštrukcia ČOV“ do trvalého užívania
zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov odpadových vôd tak, ako je
to uvedené v nasledovnej tabuľke:
Ukazovateľ

Miesto merania /
Kontrolný profil

Frekvencia

Podmienky
merania

Metóda analýzy
/ Technika

4 x za rok,
perióda
1), 2)
3 mesiace
4)
výustný objekt - kanalizačný 4 x za rok,
NEL
zberač z areálu závodu
perióda
1), 3)
do toku Turniansky potok
3 mesiace
1) Odbery a rozbory vzoriek vypúšťaných odpadových vôd v predpísanej frekvencii môže vykonávať len
akreditované laboratórium.
2) Dvojhodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových
vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch.
3) V ukazovateli znečistenia NEL bodová vzorka.
4) Odporúčané metódy:
CHSKCr – manuálna so stanovením CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke
podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka 75 73 68,
BSK5 – manuálna so stanovením kyslíka pred 5-dňovou inkubáciou a po nej v tme pri 20 ºC s prídavkom
alyltiomočoviny na inhibíciu nitrifikácie v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke podľa STN EN 1899-1:2001
Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 1: Zrieďovacia a očkovacia
metóda s prídavkom alyltiomočoviny (75 7369),
NL – manuálna s gravimetrickým stanovením po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou pórov
1,0 µm, sušenie pri teplote 105 ºC podľa STN EN 872: 1999 Kvalita vody. Stanovenie nerozpustných látok.
Metóda filtrácie cez filtre zo sklených vlákien (75 7365). Alebo po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou
pórov 0,85 – 1,0 µm, sušenie pri 105 ºC,
NEL – spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa technickej normy,
pH – reakcia vody - potenciometrické stanovenie podľa STN ISO 7150-1,
RL105º C – rozpustné látky sušené pri teplote 105 ºC - gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke (veľkosť
pórov filtra 0,45 µm) po sušení 105 ºC podľa STN 75 7430,
RL550º C – gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke po žíhaní pri teplote 550 ºC,
N-NH4 – amoniakálny dusík - spektrofotometrické stanovenie - indofenolová metóda, podľa STN EN 1483.
pH, CHSKCr, BSK5, NL105ºC,
RL105ºC, RL550ºC, N-NH4,

odtok z MB ČOV

Zistený stav: Dodržaná.
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Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ predložil:
1) Protokol č. 4530/2015 zo dňa 15.09.2015, s dátumom odberu vzorky 02.09.2015,
s výsledkami skúšok na ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných splaškových odpadových
vodách pH, BSK5 (ATM), CHSKCr, NL105, RL105, RL550, Amónne ióny, N-NH4.
2) Protokol č. 6986/2015 zo dňa 09.12.2015, s dátumom odberu vzorky 02.12.2015,
s výsledkami skúšok na ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných splaškových odpadových
vodách pH, BSK5 (ATM), CHSKCr, NL105, RL105, RL550, Amónne ióny, N-NH4.
3) Protokol č. 6430/2015 zo dňa 12.11.2015, s dátumom odberu vzorky 21.10.2015,
s výsledkom skúšky na ukazovateľ znečistenia vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku
NELIR.
Prevádzkovateľ po uvedení stavby „Rekonštrukcia ČOV“ do trvalého užívania zabezpečil
odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov vypúšťaných vôd vo frekvencii tak,
ako je to uvedené v tejto podmienke integrovaného povolenia.
14. Podmienka č. I.2.2, časť II. integrovaného povolenia:
Odbery a rozbory vzoriek vypúšťaných odpadových vôd v predpísanej frekvencii môže
vykonávať len akreditované laboratórium.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Odbery a rozbory vzoriek vypúšťaných odpadových vôd v predpísanej frekvencii vykonáva
len akreditované laboratórium, t. j. laboratórium EKOLAB, Napájadlá 17, 040 12 Košice,
číslo akreditácie: S307.
15. Podmienka č. I.7.7, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný výsledky z rozborov vôd vypúšťaných do recipientu Turniansky
potok a celkového množstva vypúšťaných vôd uchovávať najmenej 5 rokov. Každoročne
do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka je prevádzkovateľ povinný ohlasovať
na IŽP Košice výsledky monitoringu určeného v bode I.2.1 časť II. rozhodnutia číslo
1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, celkové množstvo vypúšťaných
odpadových vôd z MB ČOV a celkové množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku,
ktorých súčasťou môžu byť aj vody z kropenia vnútroareálových komunikácií, za obdobie
kalendárneho roka.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ ohlásil za kalendárny rok 2015 na IŽP Košice výsledky monitoringu
určeného v bode I.2.1.1, časť II. integrovaného povolenia, celkové množstvo vypúšťaných
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odpadových vôd z MB ČOV a celkové množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku,
poštou dňa 21.01.2016.
16. Podmienka č. I.7.10, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný podať Hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním a zaslať
Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade so všeobecne záväzným
predpisom odpadového hospodárstva do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka
na IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ podal a zaslal za kalendárny rok 2015 na IŽP Košice a príslušný OÚ, OSŽP
Hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním a Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie
odpadov v súlade so všeobecne záväzným predpisom odpadového hospodárstva, dňa
19.01.2016.
17. Podmienka č. I.7.13, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na IŽP Košice, každoročne do 31. januára
nasledujúceho kalendárneho roka, množstvo vody odoberanej z povrchového toku Turniansky
potok na prevádzkové a výrobné účely za obdobie kalendárneho roka.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ ohlásil za kalendárny rok 2015 na IŽP Košice množstvo vody odoberanej
z povrchového toku Turniansky potok na prevádzkové a výrobné účely za obdobie
kalendárneho roka, dňa 21.01.2016.
K. Záver
IŽP Košice, zastúpený Ing. Jurajom Berákom, pri kontrole zistil porušenie v dodržiavaní
nasledovných podmienok integrovaného povolenia:
1) Podmienky č. B.1.4.1 a č. B.1.4.2 v náväznosti na podmienku č. B.1.1, časť II.
integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby neboli prekročené limitné hodnoty pre jednotlivé
zdroje emisií v prevádzke tak, ako je to určené v bodoch B.1.2 až B.1.8 časť II.
integrovaného povolenia, čo je podrobne uvedené v bode č. 4 tejto správy
z environmentálnej kontroly.
tým, že prevádzkovateľ prekročil emisný limit znečisťujúcej látky Hg na zdroji emisií
„rotačná pec“ podľa Správy o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií č. správy
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02/394/2015 zo dňa 23.11.2014, dni oprávneného merania 07 a 16.10.2015, opravenej
Opravou správy o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií č. správy 02/394/A/2015
zo dňa 02.02.2016, dni oprávneného merania 07 a 16.10.2015, kde bola nameraná hodnota
0,054 mg.m-3, pričom hodnota emisného limitu je 0,05 mg.m-3, v prevádzke Cementáreň
Turňa nad Bodvou prevádzkovateľa CRH (Slovensko) a.s., Rohožník, čo je v rozpore
s podmienkami č. B.1.1, č. B.1.4.1 a č. B.1.4.2, časť II. integrovaného povolenia.
Na základe zistených nedostatkov IŽP Košice podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:
- uloží pokutu.
Nesplnením predmetných podmienok povolenia došlo k porušeniu § 26 ods. 1 písm. b)
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, čím boli naplnené znaky skutkovej podstaty ustanovenia § 37
ods. 1 písm. m) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a to tým, že prevádzkovateľ vykonával
činnosť v prevádzke bez povolenia alebo neplnil povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a b),
a to konkrétne:
- prevádzkovateľ nezabezpečil, aby neboli prekročené limitné hodnoty pre jednotlivé zdroje
emisií v prevádzke tak, ako je to určené v bodoch B.1.2 až B.1.8, časť II. integrovaného
povolenia, čo je podrobne uvedené v bode č. 4 tejto správy z environmentálnej kontroly tým,
že prekročil emisný limit znečisťujúcej látky Hg na zdroji emisií „rotačná pec“ podľa Správy
o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií č. správy 02/394/2015 zo dňa 23.11.2014, dni
oprávneného merania 07 a 16.10.2015, opravenej Opravou správy o diskontinuálnom
oprávnenom meraní emisií č. správy 02/394/A/2015 zo dňa 02.02.2016, dni oprávneného
merania 07 a 16.10.2015, kde bola nameraná hodnota 0,054 mg.m-3, pričom hodnota
emisného limitu je 0,05 mg.m-3, v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou prevádzkovateľa
CRH (Slovensko) a.s., Rohožník, čo je v rozpore s podmienkami č. B.1.1, č. B.1.4.1
a č. B.1.4.2, časť II. integrovaného povolenia.
Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený:
- o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistené správne delikty.
Správa z environmentálnej kontroly č. 05/2016/Ber/P bola vypracovaná v Košiciach dňa
21.03.2016.
S výsledkom vykonanej kontroly a obsahom správy z environmentálnej kontroly bola dňa
23.03.2016 oboznámená environmentálna koordinátorka splnomocnená na zastupovanie Ing.
Soňa Hrenykóová, osobne.
Správa bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou alebo odovzdaná osobne konateľovi alebo
poverenému zástupcovi prevádzkovateľa.
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L. Prerokovanie výsledku kontroly s prevádzkovateľom:
Výsledok vykonanej kontroly a obsah správy z environmentálnej kontroly bol dňa 23.03.2016
prerokovaný s environmentálnou koordinátorkou splnomocnenou na zastupovanie Ing. Soňou
Hrenykóovou, ktorá podala k prerokovaným skutočnostiam nasledovné vyjadrenie:
K bodu 4. Podmienky č. B.1.4.1 a B.1.4.2 v nadväznosti na podmienku č. B.1.1,, časť II.
integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby neboli prekročené limitné
hodnoty pre jednotlivé zdroje emisií v prevádzke tak, ako je to určené v bodoch B.1.2
až B.1.8, časť II. tohto rozhodnutia. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce
látky:
- tuhé znečisťujúce anorganické látky 2. Skupina, 1. poskupina – ortuť a jej zlúčeniny
vyjadrené ako Hg (ďalej tiež „Hg“) – emisný limit 0,05 mg.m-3.
Výsledkom diskontinuálneho oprávneného merania (č. správy 02/394/A/2015) zo dňa
2.2.2016 je nameraná hodnota 0,054 mg.m-3.
Podľa § 15 ods. 9 bod b) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.:
Zistená hodnota veličiny sa na účel posúdenia dodržania určenej emisnej požiadavky
vyjadruje
b) na rovnaký počet platných miest ako príslušná emisná požiadavka; ak príslušná metodika
umožňuje zistiť väčší počet platných miest, výsledok sa zaokrúhľuje podľa normalizovaného
návodu na zaokrúhľovanie čísel a podľa pravidla zaokrúhľovania.
V tejto súvislosti vnímame podmienku integrovaného povolenia ako aj podmienku Vyhlášky
č. 411/2012 Z. z. za splnenú.
Zdôvodnenie neopodstatnenosti uvedenej námietky prevádzkovateľa:
V „STN ISO 80000-1 Veličiny a jednotky. Časť 1: Všeobecne.“, v prílohe B, bode B.5 je
uvedené, cit.:
„B.5 Uvedené pravidlá by sa mali používať iba vtedy, keď netreba zohľadňovať osobitné
kritériá na výber zaokrúhleného čísla. Napríklad v prípadoch, keď treba zohľadniť
bezpečnostné opatrenia alebo dané ohraničenia, je vhodné zaokrúhľovať iba v jednom
smere.“
IŽP Košice na základe uvedených skutočností konštatuje, že zo strany IŽP Košice bolo
preukázané porušenie podmienky č. B.1.4.1 a č. B.1.4.2 v náväznosti na podmienku č. B.1.1,
časť II. integrovaného povolenia, čo je podrobne rozpísané v tejto Správe z environmentálnej
kontroly.
Z uvedeného vyplýva, že IŽP Košice zistil presne a úplne skutočný stav veci.
Environmentálna kontrola bola u prevádzkovateľa vykonaná dňa 07.03.2016.
Správa z environmentálnej kontroly č. 05/2016/Ber/P bola vypracovaná v Košiciach dňa
21.03.2016.
Správa z environmentálnej kontroly č. 05/2016/Ber/P bola prerokovaná a podpísaná
v Košiciach dňa 23.03.2016.
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M. Prílohy správy
Nie.
N. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
16/17
Nedodržané
1/17
Nie je možné vyhodnotiť
0/17

O. Podpisy
Za SIŽP IŽP Košice, OIPK:
Ing. Juraj Berák, inšpektor

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

Za prevádzkovateľa:
Ing. Soňa Hrenykóová, environmentálny koordinátor
splnomocnený na zastupovanie

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

Správu z environmentálnej kontroly č. 05/2016/Ber/P prevzala dňa 23.03.2016
environmentálna koordinátorka splnomocnená na zastupovanie Ing. Soňa Hrenykóová

.................................
podpis
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