SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Číslo: 3808-10112/2017/Jak/373700114

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 8/2017/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. Katarína Jakušová Číslo preukazu: 464
Telefón:
037 656 06 49
Elektronická adresa:
katarina.jakusova@sizp.sk
Inšpektor:
Inšpektor:
Inšpektor:

Ing. Monika Medovičová
Číslo preukazu: 452
Ing. Kristína Titková, PhD. Číslo preukazu: 428
Ing. Rastislav Ševela
Číslo preukazu: 556

B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

-

Funkcia:

-
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C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:
D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
Integrované povolenie:
Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:

ENVIRAL, a.s.
Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
36259233
7.3.2017
Spôsob: Elektronickou poštou
Ing. Andrea Vachanová
Funkcia:
koordinátor ŽP
+421 918 714 672
vachanova@enviral.sk

Výroba bioetanolu
Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
373700114
862-18096/2015/Kri/373700114
22.6.2015
23.6.2015
Spotreba suroviny (kukurica): 339 990 t/rok
Výroba produktu (bioetanol): 168 840 m3/rok

Kategória:
4.1. b) Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny obsahujúce kyslík,
ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty,
étery, peroxidy, epoxidové živice.
6.11. Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné
predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon.
E. Časová os
Posledná kontrola:
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:

nová prevádzka
23.6.2015  17.3.2017
8.3.2017
17.3.2017
28.3.2017
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 podmienok integrovaného povolenia v časti čerpania
podzemných vôd, čistenia a vypúšťania odpadových vôd z výrobného areálu ENVIRAL, a.s.
a monitorovania a podávania hlásení Inšpekcii a Slovenskému hydrometeorologickému
ústavu.
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H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase konania environmentálne kontroly bola výroba bioetanolu v plnej prevádzke. Súčasne
prebiehala výroba sušeného granulovaného krmiva z liehovarníckych výpalkov a výroba
kukuričného oleja. Na čistiarni odpadových vôd boli čistené odpadové vody z výroby
spoločností ENVIRAL a.s. a MEROCO, a.s. a boli kontinuálne vypúšťané do vodného toku
Starý Dudváh.
Podľa prevádzkovej evidencie boli dňa 16.3.2017 odobraté z jednotlivých vrtov podzemné
vody v množstvách: studňa A = 2 m3, studňa B = 625 m3, studňa HRL3 = 878 m3 a studňa
VZ1 = 24 m3.
I.

Použité podklady
1. Hlásenie pre národný register znečisťovania za rok 2016 zo dňa 8.2.2017 (doručený
Inšpekcii dňa 14.2.2017)
2. Hlásenie pre národný register znečisťovania za rok 2015 zo dňa 10.2.2017 (doručený
Inšpekcii dňa 16.2.2017, daný na poštovú prepravu dňa 11.2.2016)
3. Ročné hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom za rok 2016 zo dňa 31.1.2017
(doručený Inšpekcii dňa 6.2.2017)
4. Ročné hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom za rok 2015 zo dňa 29.1.2016
(doručený Inšpekcii dňa 29.1.2016), oprava zo dňa 19.2.2016 (doručená Inšpekcii
29.2.2016, daný na poštovú prepravu dňa 25.2.2016)
5. Certifikát o overení merača pretečeného množstva studenej vody DN150 č. 034/2012
– elektromagnetický prietokomer ABB DN250
6. Certifikát o overení merača pretečeného množstva studenej vody DN150 č. 035/2012
– elektromagnetický prietokomer ABB DN250
7. Certifikát o overení indukčného prietokomeru č. 00222/2015 – COPA-XE/MAG-CE,
COPAXM/MAGX
8. Certifikát o overení merača pretečeného množstva studenej vody č. 00188/2013 –
Magnetoflow
9. Kontrolný list merača – Montážne plombovanie vodomera zo dňa 12.3.2014
10. Povolenie č. B/2008/00545/ŠVS/AU zo dňa 1.7.2008
11. Povolenie č. B/2007/00339/ŠVS/AU zo dňa 25.5.2007
12. Povolenie č. B/2007/00397/ŠVS/AU zo dňa 25.5.2007
13. Povolenie č. B/2010/00012/ŠVS/AU zo dňa 17.3.2010
14. Protokol o skúške č. 102293/2016 zo dňa 8.9.2016 – úplný rozbor – pitná voda,
úpravňa pitnej vody (údržba)
15. Protokol o skúške č. 63620/2016 zo dňa 2.6.2016 – minimálny rozbor – pitná voda,
úpravňa vody
16. Protokol o skúške č. 102294/2016 zo dňa 8.9.2016 – úplný rozbor – pitná voda,
umývadlo laboratórium
17. Protokol o skúške č. 23569/2016 zo dňa 3.3.2016 – minimálny rozbor – pitná voda,
umývadlo laboratórium
18. Protokol o skúške č. 12330/2017 zo dňa 2.2.2017 – minimálny rozbor – studňa HLR3
19. Protokol o skúške č. 10306/2016 zo dňa 2.2.2016 – úplný rozbor – studňa HLR3
20. Protokol o skúške č. 1765/2015 zo dňa 8.1.2015 – úplný rozbor – studňa HLR3
21. Protokol o skúške č. 47389/2015 zo dňa 7.5.2015 – úplný rozbor – studňa A
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22. Protokol o skúške č. 94760/2015 zo dňa 3.9.2015 – úplný rozbor – studňa B
23. Protokol o skúške č. 23568/2016 zo dňa 3.3.2016 – úplný rozbor – studňa B
24. Protokol o skúške č. 24901/2017 zo dňa 2.3.2017 – minimálny rozbor – studňa B
25. Protokol o skúške č. 1454/2016 zo dňa 6.1.2016 – odpadová vody z ČOV
26. Protokol o skúške č. 10271/2016 zo dňa 2.2.2016 – odpadová vody z ČOV
27. Protokol o skúške č. 23571/2016 zo dňa 3.3.2016 – odpadová vody z ČOV
28. Protokol o skúške č. 39091/2016 zo dňa 7.4.2016 – odpadová vody z ČOV
29. Protokol o skúške č. 51971/2016 zo dňa 5.5.2016 – odpadová vody z ČOV
30. Protokol o skúške č. 63619/2016 zo dňa 2.6.2016 – odpadová vody z ČOV
31. Protokol o skúške č. 77547/2016 zo dňa 7.7.2016 – odpadová vody z ČOV
32. Protokol o skúške č. 95360/2016 zo dňa 23.8.2016 – odpadová vody z ČOV
33. Protokol o skúške č. 102292/2016 zo dňa 8.9.2016 – odpadová vody z ČOV
34. Protokol o skúške č. 122840/2016 zo dňa 18.10.2016 – odpadová vody z ČOV
35. Protokol o skúške č. 130692/2016 zo dňa 3.11.2016 – odpadová vody z ČOV
36. Protokol o skúške č. 14487/2016 zo dňa 2.12.2016 – odpadová vody z ČOV
37. Protokol o skúške č. 12329/2017 zo dňa 2.2.2017 – odpadová vody z ČOV
38. Protokol o skúške č. 24900/2017 zo dňa 2.3.2017 – odpadová vody z ČOV
39. Poplatkové oznámenie za odbery vôd – studňa A, studňa B, studňa HRL3, VZ1 zo dňa
13.1.2017 – SVP, š.p.
40. Poplatkové priznanie za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd za rok 2016
zo dňa 24.1.2017– SVP, š.p.
41. Poplatkové priznanie za odbery podzemných vôd v roku 2016 – studňa A, studňa B,
studňa HRL3, VZ1 zo dňa 13.1.2017 – SVP, š.p.
42. Oznámenie o uskutočnenom odbere podzemných vôd – studňa A, studňa B, studňa
HRL3, studňa pitnej vody VZ1 zo dňa 12.1.2017 - SHMU
43. Oznámenie o uskutočnenom odbere podzemných vôd – studňa A, studňa B, studňa
HRL3, studňa pitnej vody VZ1 zo dňa 14.1.2016 - SHMU
44. Oznámenie o vypúšťaní odpadových vôd do povrchových vôd zo dňa 12.1.2017 –
SHMU
45. Oznámenie o vypúšťaní odpadových vôd do povrchových vôd zo dňa 14.1.2016 –
SHMU
J.

Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A. 4. 4.1
Prevádzkovateľ odoberá vodu na technologické a požiarne účely z vlastných vodných zdrojov
– studňa „B“ (povolené odoberané množstvo je maximálne 35 l/s; 1 013 000 m3/rok) a studňa
„HLR3“ (povolené odoberané množstvo spolu je maximálne 51 l/s; 1 476 000 m3/rok)
a z prenajatej studne „A“ (povolené odoberané množstvo spolu je maximálne 20 l/s; 580 000
m3/rok). Je povinný dodržiavať podmienky povolenia orgánu štátnej vodnej správy
č. B/2007/00339/ŠVS/AU zo dňa 25. 05. 2007 a povolenia č. B/2007/00397/ŠVS/AU zo dňa
25. 05. 2007.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
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Prevádzkovateľ dodržiava povolenia vydané príslušným orgánom štátnej vodnej správy.
V roku 2016 prevádzkovateľ odobral z jednotlivých vodných zdrojov nasledovné množstvá
podzemných vôd: studňa HRL3 = 429 206 m3, A = 12 292 m3, B = 313 620 m3.
V roku 2015 prevádzkovateľ odobral z jednotlivých vodných zdrojov nasledovné množstvá
podzemných vôd: studňa HRL3 = 510 309 m3, A = 27 118 m3, B = 383 474 m3.
2. Podmienka II.A. 4. 4.2
Prevádzkovateľ odoberá vodu na pitné a sociálne účely z vlastného vodného zdroja – studne
pitnej vody „VZ-1“ (povolené odoberané množstvo je maximálne 1,25 l/s; 36 180 m3/rok). Je
povinný
dodržiavať
podmienky
povolenia
orgánu
štátnej
vodnej
správy
č. B/2010/00012/ŠVS/AU zo dňa 17. 03. 2010.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
V roku 2016 prevádzkovateľ odobral z vodného zdroja VZ1 8 021 m3 podzemných vôd.
V roku 2015 prevádzkovateľ odobral z vodného zdroja VZ1 10 860 m3 podzemných vôd.
3. Podmienka II.A. 4. 4.3
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať merania odberov z vodných zdrojov meradlami pre
tento účel určenými a overenými.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
4. Podmienka II.A. 4. 4.4
Prevádzkovateľ je povinný udržiavať Ochranné pásmo I. stupňa vodárenského zdroja
podzemných vôd „VZ-1“zabezpečené oplotením a uzamykateľným vstupom a označené
informatívnymi tabuľami s textom: „Vodárenský zdroj. Ochranné pásmo I. stupňa.
Nepovolaným osobám vstup zakázaný“.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
5. Podmienka II.A. 4. 4.5
Hranice ochranného pásma studne „VZ-1“ tvorí štvoruholník ohraničený jestvujúcim
oplotením vo vzdialenosti 8,0 m od studne a jestvujúcou areálovou komunikáciou vo
vzdialenosti 5,0 m od studne, ostatné dve vzdialenosti sú 10,0 m od studne.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
6. Podmienka II.A. 4. 4.6
Prevádzkovateľ je povinný udržiavať Ochranné pásmo I. stupňa zabezpečené voči vniknutiu
povrchových vôd (zrážkovej alebo i inej povrchovej vody) do tejto plochy napr.
odvodňovacím rigolom okolo celej plochy ochranného pásma, ktorým by sa povrchová voda
odvádzala na bezpečné miesto, alebo dostatočným vyzdvihnutím celej plochy ochranného
pásma nad okolitý terén.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
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7. Podmienka II.A. 4. 4.7
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať analýzu kvality odoberanej podzemnej vody z vŕtanej
studne „VZ-1“ podľa požiadaviek na pitnú vodu a kontrolu kvality odoberanej pitnej vody
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v intervale 4 x ročne z toho minimálny
rozbor 3 x ročne a úplný rozbor 1 x ročne (podľa objemu dodávanej vody v m3.deň-1).
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
8. Podmienka II.A. 4. 4.8
Prevádzkovateľ je povinný viesť v prevádzkovom denníku vodného zdroja – vŕtanej studne
„VZ-1“ mesačné záznamy odberu podzemnej vody zo studne.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vedie v elektronickej forme denné a mesačné záznamy o odbere podzemných
vôd z vodného zdroja.
9. Podmienka II.A. 4. 4.9
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné meranie hladiny podzemnej vody vodného
zdroja – vŕtanej studne „VZ-1“ a nevyužitého množstva podzemných vôd v prameni
v intervale minimálne 1 x mesačne a tieto údaje zaznamenávať v prevádzkovom denníku
vodárenského zdroja.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Spolu s evidenciou o odbere podzemných vôd vedie prevádzkovateľ aj evidenciu merania
hladiny podzemnej vody a nevyužitého množstva podzemných vôd v elektronickej podobe.
10. Podmienka II.A. 5. 5.1
Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a s ním všetky súvisiace podmienky platia podľa
povolenia č. B/2008/00545/ŠVS/AU zo dňa 01. 07. 2008.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
11. Podmienka II.A. 5. 5.2
Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:
tok:
Starý Dudváh
rkm:
7,7
spôsob: kontinuálne
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
12. Podmienka II.A. 5. 5.3
Maximálny objem odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky cez Výustný objek SO 134
kanalizačného zberača do recipientu Starý Dudváh nesmie prekročiť nasledovné hodnoty
v tabuľke č. 2:
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Tab. č. 2:
Max. prietok
[ l.s-1 ]

Priemerný prietok
[ l.s-1 ]

m3.deň-1

m3.rok-1

26,39

26,39

2280

763 800

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ za rok 2016 vypustil do povrchových vôd 603 756 m3 odpadových vôd. Za
rok 2015 bolo vypustených 560 446 m3 odpadových vôd do povrchových vôd.
13. Podmienka II.A. 5. 5.4
Množstvo vypúšťaných odpadových vôd je merané impulzným prietokometrom MQI 99
Smart DN 200, umiestneným v prečerpávajúcej šachte ČS 1 pri južnom okraji areálu.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
14. Podmienka II.B. 2. 2.1
Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách do recipientu
Starý Dudváh nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v Tabuľke č. 4:
Tab. č. 4:

Zdroj emisií

Miesto
vypúšťania

Znečisťujúca
látka alebo
ukazovateľ
BSK5

Odvádzanie priemyselných
a splaškových odpadových
vôd z prevádzky
podnikovou kanalizáciou
do vodného toku Starý
Dudváh

Bilančné Bilančné
hodnoty hodnoty
kg/deň
t/rok
91,20

30,55

456,00

152,76

91,20

30,55

N-NH4

200
40
60
5

11,40

3,82

N-celkový

30

68,40

22,91

P-celkový

5

11,40

3,82

pH

6-9

CHSKCr
Výustný
objekt SO
134

Limitná
hodnota
(mg.l-1)
priem.
max.
40

NL

-

Poznámka: BSK5 – biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie, CHSKCr –
chemická spotreby kyslíka, NL – nerozpustné látky, N – dusík, P – fosfor, pH - reakcia vôd
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
15. Podmienka II.I. 2. 2.1
Prevádzkovateľ zabezpečí vykonávanie odberu vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania
povolených limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd
odpadových vôd do povrchových vôd.
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Zistený stav
Opis

Dodržaná
Nie

16. Podmienka II.I. 2. 2.2
Miesto, doba, početnosť spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:
Miesto odberu je v spojovacej kanalizačnej šachte Sz 6 pred vstupom do prečerpávajúcej
stanice ČS1. Stanovené prípustné hodnoty „cp“ budú sledované 1 x mesačne v 24 hodinovej
zlievanej vzorke získanej zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek
odobraných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
17. Podmienka II.I. 2. 2.3
Rozbory a odbery vypúšťaných odpadových vôd môže vykonávať len akreditované
laboratórium určené ministerstvom.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
18. Podmienka II.I. 2. 2.8
Kontrolu funkčnosti merných zariadení na meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd
vykonávať denne a kalibráciu meracieho zariadenia na meranie prietoku odpadových vôd
vykonávať v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Namerané množstvá vypúšťaných priemyselných odpadových vôd evidovať
denne v príslušnej prevádzkovej evidencii.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
19. Podmienka II.I. 9. 9.1
Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie
určené v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ. Každoročne ich za
predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej alebo elektronickej
forme do integrovaného registra informačného systému.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
20. Podmienka II.I. 9. 9.6
Údaje o odoberaných množstvách podzemných vôd v členení na kalendárne mesiace
oznamovať raz ročne do 31. januára nasledujúceho roku na tlačive Slovenskému
hydrometeorologickému ústavu.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
21. Podmienka II.I. 9. 9.7
Údaje o vypúšťaných odpadových vodách v členení na kalendárne mesiace oznamovať raz
ročne do 31. januára nasledujúceho roku na tlačive Slovenskému hydrometeorologickému
ústavu.
Strana 8 z 10

Správa o environmentálnej kontrole č. 8/2017/Z

Zistený stav
Opis

Dodržaná
Nie

22. Podmienka II.I. 9. 9.8
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 a Inšpekcii.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. II.A. 4. 4.1
2. II.A. 4. 4.2
3. II.A. 4. 4.3
4. II.A. 4. 4.4
5. II.A. 4. 4.5
6. II.A. 4. 4.6
7. II.A. 4. 4.7
8. II.A. 4. 4.8
9. II.A. 4. 4.9
10. II.A. 5. 5.1
11. II.A. 5. 5.2
12. II.A. 5. 5.3
13. II.A. 5. 5.4
14. II.B. 2. 2.1
15. II.I. 2. 2.1
16. II.I. 2. 2.2
17. II.I. 2. 2.3
18. II.I. 2. 2.8
19. II.I. 9. 9.1
20. II.I. 9. 9.6
21. II.I. 9. 9.7
22. II.I. 9. 9.8

M. Záver – celkové zhodnotenie
Environmentálnou kontrolou bolo preukázané, že prevádzka „Výroba bioetanolu“ je
prevádzková v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení.
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N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Katarína Jakušová

Číslo preukazu: 464

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

Ing. Monika Medovičová

Číslo preukazu: 452

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

Ing. Kristína Titková, PhD.

Číslo preukazu: 428

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

Ing. Rastislav Ševela

Číslo preukazu: 556

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

Strana 10 z 10

