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

Číslo RZ: 7090-27588/57/2015/Val

SPRÁVA Z BEŽNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY
por. č. 51/2015/Val/P
Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona 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 o IPKZ“) je výsledok kontroly,
ktorú vykonala SIŽP, IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len
„IŽP Košice“) 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 v štátnej správe v znení
neskorších predpisov.
Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na zisťovanie
dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia. IŽP Košice vykonala fyzickú
kontrolu prevádzky, kontrolu príslušných dokumentov a porovnanie vyhodnocovaných
parametrov s vybranými podmienkami integrovaného povolenia. O vykonaní kontroly a o jej
zameraní bol dňa 22.06.2015 informovaný riaditeľ spoločnosti Miroslav Matvija. Kontrola
bola vykonaná za obdobie od 01.01.2014 do 25.06.2015
a)Spracovateľ správy
Názov organizácie, Inšpektorát, Odbor

SIŽP Bratislava, IŽP Košice, OIPK

Telefón (fax)

055/6333314, 0902900196

E- mail

sizpipke@sizp.sk

Dátum začatia kontroly

25.06.2015

Mená inšpektorov, ktorí vykonali
kontrolu

Ing. Jana Valachovičová, inšpektor
Ing. Juraj Berák, inšpektor

b) Prevádzkovateľ
MECOM GROUP s.r.o.

Obchodné meno alebo názov
Titul, meno, priezvisko konateľ-a/-ov
alebo splnomocnenej osoby

Poľná 4
066 01 Humenné
-

Adresa sídla
Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od
adresy sídla)

31 735 151

IČO
c) Prevádzka
Názov prevádzky

MECOM, a.s.

Adresa prevádzky

Poľná 4, 066 01 Humenné

Identifikácia prevádzky (VS)

571340107

Integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 7069187/2008/Kov/571340107 zo dňa 02.04.2008
v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami
č. 5819-16051/2009/Kov/571340107/Z1 zo
dňa
22.05.2009, č. 930635714/2009/Wit/571340107/Z2
zo
dňa
06.11.2009,
č.
522214039/2010/Kov/571340107/Z3 zo dňa 17.05.2010,
č. 499219112/2011/Hut/571340107/Z4 zo dňa
30.06.2011, č. 505118873/2012/Pal/ 571340107/Z5
zo
dňa
11.07.2012
a
261110761/2014/Wit/571340107/ZSP6
zo
dňa
20.05.2014

Kategória činnosti
Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok
Označenie zmeny

-

Popis zmeny

-

Mená pracovníkov za kontrolovanú
prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili

Ing. Branislav Kalanin
Ing. Ulrich Murár
Mgr. Tomáš Jaroš
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d) Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ :
1)

Kontrola podmienky č. A.1.5, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami
tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im
primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im
umožnia plniť si svoje povinnosti.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného
povolenia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytuje im primerané
odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožňujú plniť
si svoje povinnosti. Pri kontrole bol predložený písomný záznam zo dňa 07.04.2014.
Podmienka splnená.

2)

Kontrola podmienky č. A.2.1, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
Zistený stav:
Prevádzka je po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
Podmienka splnená.

3)Kontrola podmienky č. A.3.1, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť výrobnú kapacitu
prevádzky nad hodnoty projektovanej kapacity, tak ako je to uvedené v bode B „Opis
prevádzky ...“ časť I. rozhodnutia.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ za rok 2014 nezvýšil výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty
projektovanej kapacity.
Podmienka splnená.
4)Kontrola podmienky č. A.3.2, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ má povolené používať elektrickú energiu, zemný plyn naftový a nakladať
s vodou tak, ako je to uvedené v bode B ,,Opis prevádzky...“ časť I rozhodnutia.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ používa elektrickú energiu, zemný plyn naftový a nakladať s vodou tak,
ako je to uvedené v integrovanom povolení.
Podmienka splnená.
5)Kontrola podmienky č. A.3.5, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy palív, energií a médií:
elektrická energia, pitná voda, technologická para, stlačený vzduch, šupinkový ľad,
zemný plyn naftový, amoniak, glykol, buková štiepka.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ používa nasledovné druhy palív, energií a médií: elektrická energia,
pitná voda, technologická para, stlačený vzduch, šupinkový ľad, zemný plyn naftový,
amoniak, glykol, buková štiepka.
Podmienka splnená.
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6)Kontrola podmienky č. A.3.6, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy surovín: - bravčové mäso,
hovädzie mäso, baranie mäso, prísady (soľný lák, koreniny, chlorid soľný).
Zistený stav:
Prevádzkovateľ používa nasledovné druhy surovín: - bravčové mäso, hovädzie mäso,
baranie mäso, prísady (soľný lák, koreniny, chlorid soľný).
Podmienka splnená.
7)Kontrola podmienky č. A.4.5, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je
povinný vykonávať činnosti na vodných stavbách (ČOV
Rebeca, flotačná ČOV, odlučovač ropných látok) v súlade s vypracovanými
prevádzkovými
predpismi a manipulačnými
poriadkami vypracovanými a
schválenými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil ku kontrole Manipulačno – prevádzkový poriadok vodných
stavieb z januára 2014, ktorý schválil Ing. František Leňo, prevádzkový riaditeľ.
Podmienka splnená.
8)Kontrola podmienky č. A.5.2, časť II. integrovaného povolenia:
V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza s nebezpečnými znečisťujúcimi látkami,
je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu ich prípadných únikov. Použité
sanačné materiály musia byť uskladnené v súlade so schváleným havarijným
plánom a so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.
Zistený stav:
V čase kontroly boli v prevádzke k dispozícií prostriedky pre likvidáciu prípadných
únikov znečisťujúcich látok.
Podmienka splnená.
9)Kontrola podmienky č. A.5.3, časť II. integrovaného povolenia:
Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, musia
byť prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a
opráv a plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu
a pravidelné oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými
poriadkami a plánmi.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil ku kontrole Prevádzkový poriadok pre zaobchádzanie so
škodlivými látkami z októbra 2014, ktorý schválil Ing. Martin Danielič, Ing. Katarína
Repková prokuristi spoločnosti.
Podmienka splnená.
10) Kontrola podmienky č. B.1.1, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty
pre jednotlivé
znečisťujúce látky uvedené v tabuľkách č. 2 a 3 tohto rozhodnutia neboli prekročené.
Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:
- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NOx ako NO2“),
- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“).
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- organické plyny a pary 1. podskupiny 4. skupiny znečisťujúcich látok
(furfural, kyselina mravčia, formaldehyd, acetaldehyd)
Tabuľka č. 2 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované z kotolní
Zdroj emisií
príkon
palivo
Vyvíjač pary PK1
v kotolni č.1
1 341 kW ( ZPN)
Parný kotol PK2
v kotolni č.1
1 472 kW (ZPN)
Teplovodný kotol K1
v kotolni č.1
1 191 kW (ZPN)
Teplovodný kotol K2
v kotolni č.1
1 191 kW (ZPN)
Parný kotol K1
v kotolni č. 2
2 826 kW ( ZPN)

Miesto
vypúšťania
emisií

Znečisťujúca
látka

Komín
15,5 m

NOx

200

1), 2)

CO

100

1),,2)

Komín
15,5 m

NOx

200

1), 2)

CO

100

1), 2)

Komín
15,5 m

NOx

200

1), 2)

CO

100

1), 2)

Komín
15,5 m

NOx

200

1), 2)

CO

100

1), 2)

Komín
15,5 m

NOx

200

1), 2)

CO

100

1), 2)
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Emisný limit
mg.m-3

Vzťažné
podmienky

Tabuľka č. 3 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované zo zadymovacích
komôr objektov TNV
Zdroj emisií
príkon
palivo

Miesto
vypúšťania
emisií

Znečisťujúca
látka

Emisný limit
mg.m-3

Vzťažné
podmienky

50/150

2), 3), 4)

20

2), 4), 5)

Nová TNV
Vyvíjač dymu č. 1
Zadymovacia komora č. 1
Zadymovacia komora č. 2
Zadymovacia komora č 3
Vyvíjač dymu č. 2
Zadymovacia komora č. 4
Zadymovacia komora č. 5
Zadymovacia komora č. 6
Vyvíjač dymu č. 3
Zadymovacia komora č. 7
Zadymovacia komora č. 8
Zadymovacia komora č. 9
Vyvíjač dymu č. 4
Zadymovacia komora č. 10
Zadymovacia komora č. 11
Zadymovacia komora č. 12
Zadymovacia komora č. 13
Vyvíjač dymu č. 5
Zadymovacia komora č. 14
Zadymovacia komora č. 15
Zadymovacia komora č. 16
Zadymovacia komora č. 17
Vyvíjač dymu č. 6
Zadymovacia komora č. 18
Zadymovacia komora č. 19
Zadymovacia komora č. 20

Výduch V1
Výduch V2
Výduch V3

TZL

Výduch V4
Výduch V5
Výduch V6
Výduch V7
Výduch V8
Výduch V9
Výduch
Výduch
Výduch
Výduch

V10
V11
V12
V13

Výduch
Výduch
Výduch
Výduch

V14
V15
V16
V17

Organické plyny a pary
1. podskup. 4. skupiny ZL
(furfural, kyselina mravčia,
acetaldehyd, formaldehyd)

Výduch V18
Výduch V19
Výduch V20
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Zdroj emisií
príkon
palivo

Miesto
vypúšťania
emisií

Znečisťujúca
látka

Emisný limit
mg.m-3

Vzťažné
podmienky

50/150

2), 3), 4)

20

2), 4), 5)

50/150

2), 3), 4)

20

2), 4), 5)

Nadstavba TNV
Vyvíjač dymu č. 7
Zadymovacia komora č. 21
Zadymovacia komora č. 22
Zadymovacia komora č. 23
Zadymovacia komora č. 24

Výduch
Výduch
Výduch
Výduch

č. 21
č. 22
č. 23
č. 24

Vyvíjač dymu č. 8
Zadymovacia komora č. 25
Zadymovacia komora č. 26
Zadymovacia komora č. 27
Zadymovacia komora č. 28

Výduch
Výduch
Výduch
Výduch

č. 25
č. 26
č. 27
č. 28

Vyvíjač dymu č. 9
Zadymovacia komora č. 29
Zadymovacia komora č. 30
Zadymovacia komora č. 31

Výduch č. 29
Výduch č. 30
Výduch č. 31

Vyvíjač dymu č. 10
Zadymovacia komora č. 32
Zadymovacia komora č. 33

Výduch č. 32
Výduch č. 33

TZL

Organické plyny a pary
1. podskup. 4. skupiny ZL
(furfural, kyselina mravčia,
acetaldehyd, formaldehyd)

Stará TNV
Vyvíjač dymu č. 1
Zadymovacia komora č. 1
Zadymovacia komora č. 2
Zadymovacia komora č. 3
Zadymovacia komora č. 4
Vyvíjač dymu č. 2
Zadymovacia komora č. 5
Zadymovacia komora č. 6
Zadymovacia komora č. 7

Výduch č. 1
Výduch č. 2
Výduch č. 3
Výduch č. 4
Výduch č. 5
Výduch č. 6
Výduch č. 7

TZL

Organické plyny a pary
1. podskup. 4. skupiny ZL
(furfural, kyselina mravčia,
acetaldehyd, formaldehyd)

1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných
stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj.
2) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia pri diskontinuálnom oprávnenom meraní
a pri technickom výpočte sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania
alebo výsledok technického výpočtu neprekročí hodnotu emisného limitu.
3) Emisný limit 50 mg.m-3 pre TZL platí pri hmotnostnom toku znečisťujúcich látok 0,5 kg.h-1
a vyššom, emisný limit 150 mg.m-3 pri hmotnostnom toku menšom ako 0,5 kg.h-1.
4) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových
podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka nie je stanovený.
5) Emisný limit 20 mg.m-3 pre organické plyny a pary 1. podskupiny 4. skupiny znečisťujúcich látok
platí pri hmotnostnom toku vyššom ako 0,1 kg.h-1.
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Zistený stav:

Zdroj emisií
príkon
palivo

Miesto
vypúšťania
emisií

Emis
ný
Znečisťuj limit
úca
mg.
látka
m-3

Nameraná hodnota
mg.m-3
Hodnotenie

Meranie dňa,
č. správy

Nová TNV
Vyvíjač dymu č. 1
Zadymovacia komora č. 1
Zadymovacia komora č. 2
Zadymovacia komora č 3

Výduch V1
Výduch V2
Výduch V3

Vyvíjač dymu č. 2
Zadymovacia komora č. 4
Zadymovacia komora č. 5
Zadymovacia komora č. 6

Výduch V4
Výduch V5
Výduch V6

50/
150

125
196
331

výduch V3
výduch V6
výduch V8

súlad
nesúlad
nesúlad

137
187
171

výduch V12
výduch V16
výduch V18

10
13
10

výduch V3
výduch V6
výduch V8

súlad
súlad
súlad

2
1
2

výduch V12
výduch V16
výduch V18

súlad
súlad 04.11.2013
súlad 02/273/2013

29.12.2011
02/389/2011

TZL
súlad 04.11.2013
nesúlad 02/273/2013
nesúlad

20
Vyvíjač dymu č. 3
Zadymovacia komora č. 7
Zadymovacia komora č. 8
Zadymovacia komora č. 9

Výduch V7
Výduch V8
Výduch V9

Vyvíjač dymu č. 4
Zadymovacia komora č. 10
Zadymovacia komora č. 11
Zadymovacia komora č. 12
Zadymovacia komora č. 13

Výduch
Výduch
Výduch
Výduch

V10
V11
V12
V13

Vyvíjač dymu č. 5
Zadymovacia komora č. 14
Zadymovacia komora č. 15
Zadymovacia komora č. 16
Zadymovacia komora č. 17

Výduch
Výduch
Výduch
Výduch

V14
V15
V16
V17

Vyvíjač dymu č. 6
Zadymovacia komora č. 18
Zadymovacia komora č. 19
Zadymovacia komora č. 20

Výduch V18
Výduch V19
Výduch V20

Organické
plyny a pary
1. podskup.
4. skupiny
ZL
(furfural,
kyselina
mravčia,
acetaldehyd,
formaldehyd)
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29.12.2011
02/389/2011

Zdroj emisií
príkon
palivo

Miesto
vypúšťania
emisií

Znečisťu júca látka

Emisný
limit
mg.
m-3

Nameraná hodnota
mg.m-3
Hodnotenie

Meranie
dňa,
č. správy

Nadstavba TNV
Vyvíjač dymu č. 7
Zadymovacia komora č. 21
Zadymovacia komora č. 22
Zadymovacia komora č. 23
Zadymovacia komora č. 24
Vyvíjač dymu č. 8
Zadymovacia komora č. 25
Zadymovacia komora č. 26
Zadymovacia komora č. 27
Zadymovacia komora č. 28
Vyvíjač dymu č. 9
Zadymovacia komora č. 29
Zadymovacia komora č. 30
Zadymovacia komora č. 31
Vyvíjač dymu č. 11
Zadymovacia komora č. 34
Zadymovacia komora č. 35
Zadymovacia komora č. 36

50/
150
Výduch
Výduch
Výduch
Výduch

č. 21
č. 22
č. 23
č. 24

Výduch
Výduch
Výduch
Výduch

č. 25
č. 26
č. 27
č. 28

Výduch č. 29
Výduch č. 30
Výduch č. 31
Výduch č. 34
Výduch č. 35
Výduch č. 36

TZL

201
706
108
129

výduch V22
výduch V26
výduch V29
výduch V35

20
Organické
plyny a pary
1. podskup.
4. skupiny
ZL
(furfural,
kyselina
mravčia,
acetaldehyd,
formaldehyd)

2,7
2,5
2,5

výduch
výduch
výduch

Stará TNV
50/
150
TZL
Vyvíjač dymu č. 1
Zadymovacia komora č. 1
Zadymovacia komora č. 2
Zadymovacia komora č. 3
Zadymovacia komora č. 4

Výduch č. 1
Výduch č. 2
Výduch č. 3
Výduch č. 4

Vyvíjač dymu č. 2
Zadymovacia komora č. 5
Zadymovacia komora č. 6
Zadymovacia komora č. 7

Výduch č. 5
Výduch č. 6
Výduch č. 7

16.10.2014
nesúlad
02/268/
nesúlad
2014
súlad
16.02.2010
súlad
02/041/
2010

Organické 20
plyny a pary
1. podskup.
4. skupiny
ZL
(furfural,
kyselina
mravčia,
acetaldehyd,
formaldehyd)

strana 9 z 21

Mimo prevádzky

Mimo prevádzky

V22
V26
V29

súlad
16.10.2014
súlad
02/268/
súlad
2014

Zdroj emisií
príkon
palivo

Miesto
vypúšťania
emisií

Znečisťujúca
látka

Emisný limit
mg.m-3

Nameraná
hodnota
mg.m-3
Hodnotenie

Vyvíjač pary PK1
v kotolni č.1
1 341 kW ( ZPN)

Komín
15,5 m

NOx

200

95

CO

100

<DDL1

Parný kotol PK2
v kotolni č.1
1 472 kW (ZPN)

Komín
15,5 m

NOx

200

188

CO

100

16

Teplovodný kotol K1
v kotolni č.1
1 191 kW (ZPN)

Komín
15,5 m

NOx

200

91

CO

100

<DDL2

Teplovodný kotol K2
v kotolni č.1
1 191 kW (ZPN)

Komín
15,5 m

NOx

200

97

CO

100

<DDL

Parný kotol K1
v kotolni č. 2
2 826 kW ( ZPN)

Komín
15,5 m

NOx

200

120

CO

100

<DDL
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Meranie
dňa,
č. správy
22.05.2015
02/150/2015
22.05.2015
súlad
02/150/2015
29.12.2011
súlad
02/389/2011
29.12.2011
súlad
02/389/2011
16.10.2014
súlad
02/268/2014
16.10.2014
súlad
02/268/2014
16.10.2014
súlad
02/268/2014
16.10.2014
súlad
02/268/2014
29.12.2011
súlad
02/389/2011
29.12.2011
súlad
02/389/2011
súlad

Zdroj emisií
príkon
palivo

Miesto
vypúšťania
emisií

Emis
ný
Znečisťuj limit
úca
mg.
látka
m-3

Hodnotenie
Meranie dňa,
č. správy

Nameraná hodnota
mg.m-3

Nová TNV
Vyvíjač dymu č. 2
Zadymovacia komora č. 6

Nová TNV
Vyvíjač dymu č. 3
Zadymovacia komora č. 7

Výduch V6

Nová TNV

výduch V6

122+19

výduch V7

nesúlad
30.01.2012
súlad 02/035/2012

Výduch V7
50/
150

Nová TNV
Vyvíjač dymu č. 5
Zadymovacia komora č. 16

150+23

Výduch V16

26.11.2013
02/309/2013
47

výduch V16

súlad

75

výduch V18

súlad

143

výduch V22

súlad

11.12.2014
02/375/2014

TZL

Vyvíjač dymu č. 6
Zadymovacia komora č. 18

Výduch V18

Nadstavba TNV

Výduch V22

139

výduch V26

súlad

Vyvíjač dymu č. 4
Zadymovacia komora č. 22

Nadstavba TNV

Výduch V26

Vyvíjač dymu č. 5
Zadymovacia komora č. 26

Prevádzkovateľ predložil:
1. Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií základných ZL ( tuhé ZL) vykonanom
na zadymovacej komore č.35-vyvijač dymu č.10 zdroja znečisťovania „Hala na výrobu
tepelne neopracovaných výrobkov“, výduch č. 35, v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v
Humennom. č. správy 02/041/2010 zo dňa 22.02.2010, deň oprávneného merania 16.02.2010.
Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá
11, 040 12 Košice.
Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad s požiadavkou tejto podmienky integrovaného
povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich látok na zdroji emisií ,
výduch č. 35, v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom.
2. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL, CO, NOx, formaldehyd, acetaldehyd, furfural,
kyselina mravčia, vlhkosť, tlak, vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvijač dymu č.1 –
Zadymovacia komora č.3-výduch V3, vyvijač dymu č.2 – Zadymovacia komora č. 6-výduch
V6, vyvijač dymu č.3 – Zadymovacia komora č.8-výduch V8) a na zdroji Plynová kotolňa
(Parný kotol PK2, Parný kotol PK4) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č.
správy 02/389/2011 zo dňa 29.12.2011, deň oprávneného merania 29.12.2011. Merania
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vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12
Košice.
Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad a nesúlad s požiadavkou tejto podmienky
integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich látok na
na zdroji Nová TNV (vyvijač dymu č.1 – Zadymovacia komora č.3-výduch V3, vyvijač dymu
č.2 – Zadymovacia komora č. 6-výduch V6, vyvijač dymu č.3 – Zadymovacia komora č.8výduch V8) a na zdroji Plynová kotolňa (Parný kotol PK2, Parný kotol PK4) v spoločnosti
MECOM GROUP s.r.o. v Humennom.
3. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL a organickývh ZL (4.skup.1.podsk.) vykonanom na
zdroji Nová TNV (vyvijač dymu č.4 – Zadymovacia komora č.12-výduch V12, vyvijač dymu
č.5 – Zadymovacia komora č. 16 - výduch V16, vyvijač dymu č. 6 – Zadymovacia komora
č.18-výduch V18) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/273/2013
zo dňa 15.11.2013, deň oprávneného merania 04.11.2013. Merania vykonala a správu
vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12 Košice.
Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad a nesúlad s požiadavkou tejto podmienky
integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich látok na
na zdroji Nová TNV (vyvijač dymu č.4 – Zadymovacia komora č.12-výduch V12, vyvijač dymu
č.5 – Zadymovacia komora č. 16 - výduch V16, vyvijač dymu č. 6 – Zadymovacia komora
č.18-výduch V18)) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom.
4. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL a organickývh ZL (4.skup.1.podsk.), CO, NOx
vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvijač dymu č.4 – Zadymovacia komora č.12-výduch V12,
vyvijač dymu č.5 – Zadymovacia komora č. 26 - výduch V26, vyvijač dymu č. 6 –
Zadymovacia komora č.29-výduch V29) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom.
č. správy 02/268/2014 zo dňa 24.11.2014, deň oprávneného merania 16.10.2014. Merania
vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12
Košice.
Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad a nesúlad s požiadavkou tejto podmienky
integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich látok na
zdroji Nová TNV (vyvijač dymu č.4 – Zadymovacia komora č.12-výduch V12, vyvíjač dymu
č.5 – Zadymovacia komora č. 26 - výduch V26, vyvijač dymu č. 6 – Zadymovacia komora
č.29-výduch V29) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom.
5. Správu o oprávnenom meraní emisií CO, NOx vykonanom na zdroji spaľovacie zariadenie
kotol PK1 v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/150/2015 zo dňa
28.05.2015, deň oprávneného merania 22.05.2015. Merania vykonala a správu vypracovala
spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12 Košice.
Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad s požiadavkou tejto podmienky integrovaného
povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich látok na zdroji
spaľovacie zariadenie kotol PK1 v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom.
6. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č.2 –
Zadymovacia komora č.6-výduch V6, vyvijač dymu č.3 – Zadymovacia komora č. 7 - výduch
V7) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/035/2012 zo dňa
14.02.2012, deň oprávneného merania 30.01.2012. Merania vykonala a správu vypracovala
spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12 Košice.
Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad a nesúlad s požiadavkou tejto podmienky
integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich látok na
zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č.2 – Zadymovacia komora č.6-výduch V6, vyvijač dymu č.3 –
Zadymovacia komora č. 7 - výduch ) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom.
7. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č.5
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– Zadymovacia komora č.16-výduch V16, vyvijač dymu č.6 – Zadymovacia komora č. 18 výduch V18) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/309/2013 zo
dňa 03.12.2013, deň oprávneného merania 26.11.2013. Merania vykonala a správu
vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12 Košice.
Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad
s požiadavkou tejto podmienky integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu
vybraných znečisťujúcich látok na zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č.5 – Zadymovacia
komora č.16-výduch V16, vyvijač dymu č.6 – Zadymovacia komora č. 18 - výduch V18)
v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom.
8. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL vykonanom na zdroji Nadstavba (vyvíjač dymu č.4–
Zadymovacia komora č.22-výduch V22, vyvijač dymu č.5 – Zadymovacia komora č. 26 výduch V26) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/309/2013 zo
dňa 03.12.2013, deň oprávneného merania 26.11.2013. Merania vykonala a správu
vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12 Košice.
Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad s požiadavkou tejto podmienky integrovaného
povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich látok na zdroji
Nadstavba TNV (vyvíjač dymu č.4– Zadymovacia komora č.22-výduch V22, vyvijač dymu č.5
– Zadymovacia komora č. 26 - výduch V26) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o.
v Humennom.
Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ:
- nedodržal určený emisný limit 150 mg.m-3 pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania
ovzdušia ,,Vyvíjač dymu č. 1“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 29.12.2011
meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej
koncentrácie 196 mg.m-3
- nedodržal určený emisný limit 150 mg.m-3 pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania
ovzdušia ,,Vyvíjač dymu č. 2“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 29.12.2011
meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej
koncentrácie 331 mg.m-3
- nedodržal určený emisný limit 150 mg.m-3 pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania
ovzdušia ,,Vyvíjač dymu č. 5“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 4.11.2013
meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej
koncentrácie 187 mg.m-3
- nedodržal určený emisný limit 150 mg.m-3 pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania
ovzdušia ,,Vyvíjač dymu č. 6“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 4.11.2013
meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej
koncentrácie 171 mg.m-3
- nedodržal určený emisný limit 150 mg.m-3 pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania
ovzdušia ,,Vyvíjač dymu č. 7“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 16.10.2014
meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej
koncentrácie 201 mg.m-3
- nedodržal určený emisný limit 150 mg.m-3 pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania
ovzdušia ,,Vyvíjač dymu č. 8“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 16.10.2014
meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej
koncentrácie 706 mg.m-3
- nedodržal určený emisný limit 150 mg.m-3 pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania
ovzdušia ,,Vyvíjač dymu č. 2“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 30.01.2012
meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej
koncentrácie 150+23 mg.m-3

Podmienka nesplnená.
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11)Kontrola podmienky č. D.3, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene odpady podľa ich druhov
a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ zhromažďuje oddelene odpady podľa ich druhov a zabezpečuje ich
pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
Podmienka splnená.
12)Kontrola podmienky č. D.4, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov,
s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými
nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení.
Podmienka splnená.
13)Kontrola podmienky č. D.7, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných
odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady označiť identifikačným
listom nebezpečného odpadu v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom
odpadového hospodárstva.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ mal v čase kontroly odpady označené identifikačným listom
nebezpečného odpadu.
Podmienka splnená.
14)Kontrola podmienky č. D.11, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady len osobám oprávneným nakladať
s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu
odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ v čase kontroly predložil Zmluvu č. 811/2010 z 1.3.2010 s oprávnenou
osobou Anna Krištanová – Ekologické služby, 094 31 Petrovce 125 a Zmluvu o odvoze
a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov č. 31104036 so
spoločnosťou ASANÁCIA, s.r.o., Ružová 1637, 010 01 Žilina.
Podmienka splnená.
15)Kontrola podmienky č. F.1, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný mať spracovaný a schválený Plán preventívnych
opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného
prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) v súlade
so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.
Zistený stav:
Pri kontrole bol predložený plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku
neovládateľného úniku ŠL do životného prostredia a na postup v prípade úniku (ďalej
len havarijný plán). Uvedený havarijný plán bol schválený SIŽP IŽP Košice OIOV
rozhodnutím č. 8013-35384/52/2014/Mar zo dňa 08.12.2014.
Podmienka splnená.
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16)Podmienka F.14 časť II integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov
zaobchádzajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ zabezpečil preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich so
znečisťujúcimi látkami o čom predložil doklad zo dňa 7.11.2014.
Podmienka splnená.
17) Podmienka F.15 časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží,
záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov v zmysle slovenských technických
noriem.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil:
1) Protokol o skúške tesnosti č. 3/046-N/ŠCh/2014 zo dňa 05.08.2014 a Osvedčenie
o skúške tesnosti skladovacej nádrže (16+16 m3 motorová nafta + benzín) podľa STN
75 3415 a STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chochoľák – samostatný
defektoskopický pracovník NDT, skúšanie netesností – LT/AB 2. stupeň, číslo
certifikátu 37/13/III.
2) Protokol o skúške tesnosti č. 3/046.1-P/ŠCh/2014 zo dňa 05.08.2014 o tesnostnej
skúške potrubného rozvodu (komora benzín) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01.
Skúšku vykonal Štefan Chochoľák – samostatný defektoskopický pracovník NDT,
skúšanie netesností –LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 37/13/III.
3) Protokol o skúške tesnosti č. 3/046.2-P/ŠCh/2014 zo dňa 05.08.2014 o tesnostnej
skúške potrubného rozvodu (komora NAFTA) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01.
Skúšku vykonal Štefan Chochoľák – samostatný defektoskopický pracovník NDT,
skúšanie netesností –LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 37/13/III.
4) Protokol č.2014/ŠCh/VTP-030.1/3 o kontrolách technického stavu a vizuálnej
kontrole vnútorného povrchu nádrže (komora – motorová nafta) zo dňa 05.08.2014 .
Skúšku vykonal Štefan Chochoľák – samostatný defektoskopický pracovník NDT,
skúšanie netesností –VT 2. stupeň, číslo certifikátu 6/13/II.
5) Protokol o meraní hrúbky stien ultrazvukovým hrúbkomerom č. 2014/ŠCh/UTT029.1/3 (komora nafta) zo dňa 05.08.2014 . Skúšku vykonal Štefan Chochoľák –
samostatný defektoskopický pracovník NDT – meranie hrúbok ultrazvukom -UTT,
číslo certifikátu 5/13/II.
6) Protokol č.2014/ŠCh/VTP-030.2/3 o kontrolách technického stavu a vizuálnej
kontrole vnútorného povrchu nádrže (komora – Naturál 95) zo dňa 05.08.2014 . Skúšku
vykonal Štefan Chochoľák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie
netesností –VT 2. stupeň, číslo certifikátu 6/13/II.
7) Protokol o meraní hrúbky stien ultrazvukovým hrúbkomerom č. 2014/ŠCh/UTT029.2/3 (komora Natural 95) zo dňa 05.08.2014 . Skúšku vykonal Štefan Chochoľák –
samostatný defektoskopický pracovník NDT – meranie hrúbok ultrazvukom -UTT,
číslo certifikátu 5/13/II.
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8) Protokol o skúške tesnosti č. 3/045-N/ŠCh/2014 zo dňa 05.08.2014 a Osvedčenie
o skúške tesnosti skladovacej nádrže (32 m3 motorová nafta) podľa STN 75 3415 a
STN 65 02 01. Skúšku vykonal Štefan Chochoľák – samostatný defektoskopický
pracovník NDT, skúšanie netesností – LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 37/13/III.
9) Protokol o skúške tesnosti č. 3/045-P/ŠCh/2014 zo dňa 05.08.2014 o tesnostnej
skúške potrubného rozvodu (motorová nafta) podľa STN 75 3415 a STN 65 02 01.
Skúšku vykonal Štefan Chochoľák – samostatný defektoskopický pracovník NDT,
skúšanie netesností –LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 37/13/III.
10) Protokol č.2014/ŠCh/VTP-029/3 o kontrolách technického stavu a vizuálnej
kontrole vnútorného povrchu nádrže (motorová nafta) zo dňa 05.08.2014 . Skúšku
vykonal Štefan Chochoľák – samostatný defektoskopický pracovník NDT, skúšanie
netesností –VT 2. stupeň, číslo certifikátu 6/13/II.
11) Protokol o meraní hrúbky stien ultrazvukovým hrúbkomerom č. 2014/ŠCh/UTT028/3 (motorová nafta) zo dňa 05.08.2014 . Skúšku vykonal Štefan Chochoľák –
samostatný defektoskopický pracovník NDT – meranie hrúbok ultrazvukom -UTT,
číslo certifikátu 5/13/II.
Podmienka splnená.
19) Kontrola podmienky č. I.1.1, časť II. integrovaného povolenia:
1.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako
je to uvedené
v tabuľkách č. 4 a č. 5 tohto rozhodnutia. Správy z meraní musí
predkladať na príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice
do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je
povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom
meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe
idúcich meraní.
Tabuľka č. 4 Monitorovanie emisií z kotolní
Zložka: ovzdušie
Zdroj emisií: Vyvíjač pary PK1, parný kotol PK2, teplovodné kotly K1 a K2
Miesto merania: Spoločný komín
v kotolni č.1 a parný kotol K1 v kotolni č. 2
Znečisťujúca látka
Parameter
Frekvencia
Podmienky
Použité metódy,
merania
merania
metodiky, techniky
Hmotnostná
NOx
1)
2)
4)
koncentrácia, HT
Hmotnostná
CO
1)
2)
5)
koncentrácia, HT

Tabuľka č. 5 Monitorovanie emisií zo zadymovacích komôr
Zložka: ovzdušie
Zdroj emisií: Zadymovacie komory
Miesto merania: Výduchy zadymovacích komôr
Znečisťujúca látka
Parameter
Frekvencia
Podmienky
Použité metódy,
merania
merania
metodiky, techniky
Hmotnostná
TZL
1)
2)
3)
koncentrácia, HT
Acetaldehyd
Hmotnostná
Formaldehyd
1)
2)
6)
koncentrácia, HT
Furfural
Hmotnostná
Kyselina mravčia
1)
2)
7)
koncentrácia, HT
HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č.
408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre potreby bilancie emisií a kontrolu
podmienok z bodu B.1 časť II. tohto rozhodnutia.
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1) Interval periodického merania je šesť kalendárnych rokov. Interval sa počíta od
kalendárneho roku, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
2) Podmienky periodického merania musia byť v súlade so všeobecne záväzným
právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.
3) Metóda - manuálna gravimetrická - izokinetický odber, metodika STN EN 13284-1 pri
predpokladanej koncentrácii TZL do 50 mg.m-3, metodika STN ISO 9096 pri predpokladanej
koncentrácii TZL (20-1000) mg.m-3.
4) Metóda - prístrojová NDIR - nedisperzívna infračervená spektroskopia/detekcia,
metodika STN ISO 10849.
5) Metóda - prístrojová NDIR - nedisperzívna infračervená spektroskopia/detekcia,
metodika STN ISO 12039.
6) Metóda - prístrojová HPLC - vysoko účinná kvapalinová chromatografia, metodika
OTN ŽP 2015.
7) Metóda - prístrojová izotachoforéza, metodika STN 834735.

Zistený stav:
Prevádzkovateľ pri kontrole predložil:
1.Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií základných ZL ( tuhé ZL) vykonanom na
zadymovacej komore č.35-vyvijač dymu č.10 zdroja znečisťovania „Hala na výrobu tepelne
neopracovaných výrobkov“, výduch č. 35, v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v
Humennom. č. správy 02/041/2010 zo dňa 22.02.2010, deň oprávneného merania
16.02.2010.
2. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL, CO, NOx, formaldehyd, acetaldehyd, furfural,
kyselina mravčia, vlhkosť, tlak, vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvijač dymu č.1 –
Zadymovacia komora č.3-výduch V3, vyvijač dymu č.2 – Zadymovacia komora č. 6-výduch
V6, vyvijač dymu č.31 – Zadymovacia komora č.8-výduch V8) a na zdroji Plynová kotolňa
(Parný kotol PK2, Parný kotol PK4) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č.
správy 02/389/2011 zo dňa 29.12.2011, deň oprávneného merania 29.12.2011.
3. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL a organickývh ZL (4.skup.1.podsk.) vykonanom na
zdroji Nová TNV (vyvijač dymu č.4 – Zadymovacia komora č.12-výduch V12, vyvijač dymu
č.5 – Zadymovacia komora č. 16 - výduch V16, vyvijač dymu č. 6 – Zadymovacia komora
č.18-výduch V18) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/273/2013
zo dňa 15.11.2013, deň oprávneného merania 04.11.2013.
4. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL a organickývh ZL (4.skup.1.podsk.), CO, NOx
vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvijač dymu č.4 – Zadymovacia komora č.12-výduch V22,
vyvijač dymu č.5 – Zadymovacia komora č. 26 - výduch V26, vyvijač dymu č. 6 –
Zadymovacia komora č.29-výduch V29) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom.
č. správy 02/268/2014 zo dňa 24.11.2014, deň oprávneného merania 16.10.2014.
5. Správu o oprávnenom meraní emisií CO, NOx vykonanom na zdroji spaľovacie zariadenie
kotol PK1 v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/150/2015 zo dňa
28.05.2015, deň oprávneného merania 22.05.2015. Merania vykonala a správu vypracovala
spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12 Košice.
6. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č.2 –
Zadymovacia komora č.6-výduch V6, vyvijač dymu č.3 – Zadymovacia komora č. 7 - výduch
V7) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/035/2012 zo dňa
14.02.2012, deň oprávneného merania 30.01.2012. Merania vykonala a správu vypracovala
spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12 Košice.

strana 17 z 21

7. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL vykonanom na zdroji Nová TNV (vyvíjač dymu č.5
– Zadymovacia komora č.16-výduch V16, vyvijač dymu č.6 – Zadymovacia komora č. 18 výduch V18) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/309/2013 zo
dňa 03.12.2013, deň oprávneného merania 26.11.2013. Merania vykonala a správu
vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12 Košice.
8. Správu o oprávnenom meraní emisií TZL vykonanom na zdroji Nadstavba (vyvíjač dymu č.4–
Zadymovacia komora č.22-výduch V22, vyvijač dymu č.5 – Zadymovacia komora č. 26 výduch V26) v spoločnosti MECOM GROUP s.r.o. v Humennom. č. správy 02/309/2013 zo
dňa 03.12.2013, deň oprávneného merania 26.11.2013. Merania vykonala a správu
vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napajadlá 11, 040 12 Košice.
IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ:
- nezasielal správy IŽP Košice z vykonaných periodických meraní
- neinformoval IŽP Košice o prekročení emisných limitov pri vykonaných periodických
meraniach
Podmienka nesplnená.
20)Kontrola podmienky č. I.5.1, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s ročným
vykazovaním spotreby ZPN, elektrickej energie, nafty a vody a vypočítanej mernej
spotreby ZPN, elektrickej energie, nafty a vody na 1 tonu vyprodukovaných mäsových
výrobkov.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ zabezpečil priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s ročným
vykazovaním spotreby ZPN, elektrickej energie, nafty a vody a vypočítanej mernej
spotreby ZPN, elektrickej energie, nafty a vody na 1 tonu vyprodukovaných mäsových
výrobkov.
Podmienka splnená.
21)Kontrola podmienky č. I.7.1, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a
informácie podľa vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.
245/2003 Z. z. o IPKZ v rozsahu prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci
kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do
informačného systému.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ dňa 13.02.2015 oznámil údaje o prevádzke do informačného systému.
Podmienka splnená.
22)Kontrola podmienky č. I.7.2, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho roku predkladať
každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na príslušný obvodný úrad životného
prostredia a IŽP Košice „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ dňa 28.01.2015 zaslal ,,Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ na
Okresný úrad Humenné. Prevádzkovateľ nezaslal za predchádzajúci kalendárny rok
,,Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ na IŽP Košice.
Podmienka nesplnená.
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e) Záver z kontroly
IŽP Košice, zastúpený Ing. Janou Valachovičovou, pri kontrole zistil porušenie v dodržiavaní
nasledovných podmienok integrovaného povolenia:
1) Podmienky č. 1.1, v časti B. Emisné limity, v bode 1. Emisie znečisťujúcich látok do
ovzdušia, časť II. Podmienky povolenia, integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je
povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky uvedené
v tabuľkách č. 2 a 3 tohto rozhodnutia neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre
nasledujúce znečisťujúce látky:
- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NOx ako NO2“),
- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“).
- organické plyny a pary 1. podskupiny 4. skupiny znečisťujúcich látok (furfural,
kyselina mravčia, formaldehyd, acetaldehyd) tým, že
-

-

-

-

-

-

-

nedodržal určený emisný limit 150 mg.m-3 pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania
ovzdušia ,,Vyvíjač dymu č. 1“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 29.12.2011
meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej
koncentrácie 196 mg.m-3
nedodržal určený emisný limit 150 mg.m-3 pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania
ovzdušia ,,Vyvíjač dymu č. 2“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 29.12.2011
meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej
koncentrácie 331 mg.m-3
nedodržal určený emisný limit 150 mg.m-3 pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania
ovzdušia ,,Vyvíjač dymu č. 5“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 4.11.2013
meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej
koncentrácie 187 mg.m-3
nedodržal určený emisný limit 150 mg.m-3 pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania
ovzdušia ,,Vyvíjač dymu č. 6“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 4.11.2013
meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej
koncentrácie 171 mg.m-3
nedodržal určený emisný limit 150 mg.m-3 pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania
ovzdušia ,,Vyvíjač dymu č. 7“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 16.10.2014
meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej
koncentrácie 201 mg.m-3
nedodržal určený emisný limit 150 mg.m-3 pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania
ovzdušia ,,Vyvíjač dymu č. 8“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 16.10.2014
meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej
koncentrácie 706 mg.m-3
nedodržal určený emisný limit 150 mg.m-3 pre znečisťujúcu látku TZL na zdroji znečisťovania
ovzdušia ,,Vyvíjač dymu č. 2“, pretože oprávneným meraním vykonaným dňa 30.01.2012
meracou skupinou EKO-TERM SERVIS s.r.o., kde bola nameraná hodnota hmotnostnej
koncentrácie 150+23 mg.m-3

2) Podmienky č. 1.1, v časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky
a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II. Podmienky
povolenia integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ musí zabezpečiť
vykonávanie
periodických meraní tak, ako je to uvedené v tabuľkách č. 4 a č. 5 tohto rozhodnutia.
Správy z meraní musí predkladať na príslušný obvodný úrad životného prostredia
a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené
emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu
o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po
sebe idúcich meraní tým, že a nepredložil fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania
merania, tým že
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-

nezasielal správy IŽP Košice z vykonaných periodických meraní
neinformoval IŽP Košice o prekročení emisných limitov pri vykonaných periodických
meraniach

3) Podmienky č. 7.2, v časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky
a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II.
Podmienky povolenia integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ
je
povinný do 31.
januára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok
na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice „Hlásenie o vzniku odpadu
a nakladaní s ním“, tým že nezaslal za predchádzajúci kalendárny rok ,,Hlásenie o vzniku
odpadu a nakladaní s ním“ na IŽP Košice.
Zároveň na základe zistených skutočností bude IŽP Košice postupovať v zmysle
ustanovení zákona o IPKZ:
- podľa 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a nariadi prevádzkovateľovi
vykonať v určenej lehote opatrenie na nápravu:
Prevádzkovateľ je povinný vykonať oprávnené meranie emisií za účelom zistenia údajov
o dodržaní určeného emisného limitu na zdroji vyvíjač dymu č. 2 zadymovacia komora č. 6
výduch V6, ktorým sa preukáže dodržiavanie emisného limitu pre znečisťujúcu látku TZL,
- podľa 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ uloží pokutu,
- podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ vyzve prevádzkovateľa, aby
v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia za účelom doplnenia
podmienok, nahradenia podmienok novým znením, resp. zrušenia podmienok integrovaného
povolenia.
f) Použité podklady
1)Havarijný plán
2)Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2014
3)Súbor STPP a TOO
4)Záznamy o preškolení zamestnancov
5)Skúšky tesnosti nádrží a potrubných rozvodov
6)Manipulačno - prevádzkový poriadok vodných stavieb
7)Správy z oprávneného merania emisií
8)Zmluvy s oprávnenou osobou (Anna Krištanová – Ekologické služby, ASANÁCIA, s.r.o.)
9)Prevádzkový poriadok pre zaobchádzanie so škodlivými látkami
10)Evidenčné listy odpadov
g) Prílohy správy
Výpis z obchodného registra prevádzkovateľa

h) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ
Správu z bežnej environmentálnej kontroly č. 51/2015/Val/P vypracovala dňa 25.09.2015
Ing. Jana Valachovičová, inšpektor.
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Ing. Katarína Repková a Ing. Martin Danielič, boli dňa 25.09.2015 osobne oboznámení so
Správou z bežnej environmentálnej kontroly č. 51/2015/Val/P.
Vyjadrenie prevádzkovateľa ku kontrolou zisteným skutočnostiam:

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

V Humennom, dňa 25.09.2015
za IŽP Košice, OIPK:
Ing. Jana Valachovičová, inšpektor

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

za IŽP Košice, OIPK:
Ing. Juraj Berák, inšpektor

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

za prevádzkovateľa
Ing. Katarína Repková, prokúra

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

Ing. Martin Danielič, prokúra

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

Správa z bežnej environmentálnej kontroly č. 51/2015/Val/P po prerokovaní bola dňa
25.09.2015 odovzdaná Ing. Kataríne Repkovej
.....................................................................
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