SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 4601-13886/2017/Jur/3733201 10

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
Č. 11/2017/P
Environmentálnu kontrolu (ďalej len ..kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra,
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len .Änšpekcia“). ako príslušný odborný
kontrolný orgán orgán štárneho dozoru podľa 9 ods. I 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 podfa 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“). 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:

* 34 ods. 5 a 6 zákona Bežná
-

Nic
35 ods. 2 písm. b) zákona Pokuta
* 35 ods. 2 písm. c) zákona Výzva na podanic žiadosti
Nic
-

-

Odstúpené:

B. OrEán štátneho dozoru
RNDr. Martin Jursa
Inšpektor;
0376560631
Telefón:
Elektronická adresa:
maitin.jursa®sizp.sk

Číslo preukazu: 495

Inšpektor:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Rastislav Ševela
037 656 06 35
rastislav.sevela®sizp.sk

Číslo preukazu: 556

Inšpektor:
Telefón:
Elektronická adresa:

Mgr. Kristina Kapriová
037 656 06 35
kristina.kapriova®sizp.sk

Číslo preukazu: 576

Inšpektor:
Telefón:

Ing. Viera Rusenova
037 656 06 35

Číslo preukazu: 586
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Elektronická adresa:

viera.rusenovasizp.sk

C. Prevádzkovatel‘
Názov podl‘a OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

SK-CONT s.r.o.
Hadovce 219, 945 01 Komárno
36563731
Spösob:
06.03.2017
Funkcia:
Ing. Jozef Atkáry
035/29011-51
atkary®sk-cont.sk

D. Prevádzka
Názov podľa IP:

Elektronickou poštou
facility management/QM

Osadenie zariadenia predúpravy, elektroforetickej linky
a linky práškového farbenia, 2. etapa
Hadovce 219, 945 01 Komárno
373320110
3195-10637/37/201 0/Gaj/373320 110
6.4.2010
29.4.2010
1 840 000 m2 povrchovo upraveného materiálu, 20 000
kontajnerov ročne
2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou
elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem
používaných vaní väčší ako 30 m3.

Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
Integrované povolenie:
Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:
Kategória:

Časová os
Posledná kontrola:
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zist‘ovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:

18.02.2015
19.2.2015 16.3.2017
16.3.2017
16.3.2017
3.5.2017
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

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

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

—

mé:

-

F. Zameranie kontroly opis
Kontrola bola podľa
34 ods. 1 zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok
integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát
životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povořovania a kontroly rozhodnutím
Č. 3195-10637/37/2010/Gaj/373320110 zo dňa 06. 04. 2010, právoplatného dňa 29. 04. 2010,
v znení jeho neskorších zmien a doplnení. Predmetom kontroly boli všeobecné podmienky;
—
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podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky; technicko-prevádzkové podmienky;
emisné limity; opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepšich dostupných
technik; opatrenia pre nakladanie. zhodnotenie, zneškodnenie odpadov; podmienky
hospodárenia s energiami; podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi
látkami a prioritne znečist‘ujúcimi látkami v kontrolovanom období od 19. 02. 2015 do
16. 03. 2017.
G. Stav prevádzky v čase miestneho zist‘ovania opis
V čase kontroly prebiehala výroba v prevádzke a od začiatku roka 2017 bob do termínu
vykonania environmentálnej kontroly vyrobených v prevádzke 3850 ks skladovacích
kontajnerov. Aktuálny stav odobratej vody na vodomere v deň kontroLy prevádzky
predstavoval hodnotu 29 305 m3 pitnej vody z vereiného vodovodu.
—

H. Použité podldadv
Doklady predložené dňa 16. 03. 2017 na kontrole:
karta bezpečnostných údajov prípravku D-2.

—

Doklady predložené c/ha 24. 03. 2017 (elektronicky):
karty bezpečnostných údajov prípravkov pre Zn-fosfátovanie
zoznam používaných chemických látok a prípravkov v prevádzke
súhlas Okresného úradu Komárno, orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve
Č. OU-KN-OSZP-2016/008026-2 zo dňa 03. 06. 2016 na zhromažďovanie nebezpečných
odpadov u póvodcu odpadu
zmluva Č. S09 1000079 zo dňa 30. 03. 2009 V znení jej neskorších dodatkov na
zabezpečenie odpadového hospodárstva a legislatívneho servisu uzatvorená So
spoločnosťou A.S.A. Slovensko spoi. s r.o.. Zohor
atest k záchytnej vani v sklade pohonných hmót od spoločnosti DENIOS s.r.o.
odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení a protokoly o nastavovaní
horákov za roky 2015 a 2016
záznamy Z ročného školenia zwirnstnancov v oblasti životného prostredia za roky 2015
a 2016.

—

—

—

—

—

—

—

Doklady uložené na JnšpekcU v spisoch Č. 1384/20 15, Č. 2176/2016:
správa č. 04/3504/16-ME o oprávnenom meraní emisií Zo dňa 10. 05. 2016
schválený Súbor TPP a TOO pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,
vypracovaný vjúni 2015 spoločnosťou ENVICONSULT spol. s r.o., Žilina
ročné hlásenie a vyhodnotenie plnenia podmienok povolenia za roky 2015 a 2016.

—

—

—

J. Kontrolné zistenia
1. Podrnienka v kapitole IL Podnzienky povolenia, A. Podmienkv prevódzkovania,
A.1. Všeobecné podrnienky, bod 1.10.
1.10. Všetci zwnestnanci, ktorí vykonávajú Činnosti uvedené v tomto povolení tnusia byt‘
oboznámení s IP.
Zistený stav

Dodržaná
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Opis

Áno

Zistený stav:
Prevádzkovateľ vykonáva pravidene raz ročne školenie zamestnancov, ktorí vykonávajú
činnosti uvedené v integrovanom povolení. O školení je vedený záznam v prevádzkovej
evidencii a prevádzkovaieř tieto údaje posiela pravidelne raz ročne na lnšpekciu v rámci
vyhodnotenia ptnenia podmienok integrovaného povolenia. V kontrolovanom období sa
školenie zamestnancov uskutočnilo v nasledovných termínoch:
vroku 2015—14. 07. 2015
v roku 2016—22. 07. 2016.
2. Podmienka v kapitole IL Podmienky povolenia, Á. Podmienky prevádzkovania,
Á.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, bod 3.1., v platnosti od
11. 02. 2016 ‚rndobndnutím právoplatnosti rozhodnutia Č. 601-2228J2016ĺHli/
3733201101Z2 zo d/hz 26. 01. 2016
3.1. V prevádzke sa povoľuje používat‘ suroviny, chemické a pomocné látky a materiály
v rozsahu uvedenonz v nasledujúce/ tabul‘ke:
p.Č.

technológia

proces

zloženie CHL

koncen-JH-ve4‘
trácia

J.

predúprava

Odrnasiva-

V

25-50%

Pyrofosját
draselný

10-20%

H319

Alkoholy C9-16

10-25%

H302

66,3

H314

nielalí

2.

H302

Hydroxid
c/rase lný

max.
nu: ožstvo
Za rok
v tonácl:

7,0

H3 18
1 0-20%

Dodecylbenzénsulfónan
.

sodny

H302
H315

.

H318

Etan 1-2 diol

10-25%

H302

Pyrofosfái
c/rase lný

10-20%

»1319

Metanol

0,1-1%

H225

-

3.

akiivácia

H33 1
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LB]]
H3 01
H3 70
Dihydrogen

Znfsjátovanie

20-50%

H400

14,2

fosforečnan

H302

zrnocna/y

Kyseliny
fosforečná

5-1 0%

H3]4

Dusičnan
nikelnatý

1-2,5%

H272-oxid
11302
H3 15
11317

i

113 18
11332 tox
11341-tnut
H350i-kare
H3 60drepr
H3 72
11400
11410

5.

Aditivum
fosfát.
roztoku

do

Fosfát
tnatzganatl,

25-10%

Dusičnan
manganatý

1-2.5% «2 72-oxid

Vodný
roztok 25-50%
anorg.solí s obs.
dusitan sodný

-

11272-oxid

—

19,55

H30]-tox
11400

6.

Fc nitrát
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H2 72
7.

Hydroxid sodný

25-50%

H314

2,4

8

Destiláty
(iopné,),
hydrokrakovane
Eahké
(odpeňovač)

50-100%

H304

0,5

2,5-25%

H361d

55

‘

9.

Elektrofore
tické
lakovanie

KTL farbenie Pigmentová
pasta:“
máčaním

H3 72

dioktyltin oxid

10.

H31 S

I -hut oXypropán
-2-ol

1-5%

J-metoxy-2-prapanol

<15%

A‘Íalto vina
(živica)2‘

1-5%

H3 19

1-5%

H31 7

<25%

H400

H319
H226
H336
183

1Jenoxypropan
2-ol
Poly[w.y ‘metylJ, 2-etandiyl)Ja(metylfenyl) -w
hydroxy
alkoholy
14

Cli

11.

Rozpúšůidlo
(aditivum)

1fenaxypropan
2-ul

25-35%

H3J9

I

12.

Rozpáštidlo

I metoxy-2p;o-

99 55%

H223

I

(aditívum)

pan ul

Udržiavanie

Kyselina octová

‚3.
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ffJ‘aduívuno
H3 18
Prídavná
látka

Kyselina
anzidosírová

99,9%

H315

0, 225

H319

.

H412
15.
16.

Aditivum

Bu!oxveranol

100%

Biocídna
látka

Bronopol

20%

H3 18

Okíilinón

5%

1131 7

-

0,4

11400
11412

17.

Práškové
fárhenie

Nanášanie
práškovej
fárbv

Polyesterová
farba3
Farhy ráznyeh
odtieňov

18.

LNeutra//začná staniea

Nas/aven/e
pH lúhom

Hydroxid sodný

-

111, 5

-

I

‘

11290

-

1,7

ff315
ľ

H319
19.

Hydroxid
vápenaIi

H315

-

‚

11,0

11318
H335

20.

Kys/á čistiaea
látka

55%

R34

1,01

R3 7,38
Zmes kyselin
R41
2V

Nastaven/e
pH kyselinou

Zásadih čistiaci
prosiriedok

‘

R34
MS
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22.

ý

Hydroxid sodný

15%

Kremičitan
sodný

5%

Kyselina
chlorovodíková

30-35%

F R22

H290
H314

‘

I

25.

‘

‘

‘11,0

0,3

Floktdat
polyakrylamid
anionrný

Jhokuhácia

24.

R36ĺ38

40%

koaciaPolych1orid
uhnit

23.

27,0

30%

Krniónový
organický
polyinér
rozpustný vo
vode
(Polydiahyldi

R52/53

2

H290

6

metyl chlorid
amó uny)

I

I

‚

26.

Výroba
detni-vody

Viazanie Ca
a Mg vo vode

10%

1Kyselina
hydroxyetyhi
denl,1-difosfo-

H302
H3]8

reci zít
‘

27.

Viazanie
biologických
neczstot

1-5%

5-chloro-2-me1-4izotiazolin-3-on

H314

6

H31 7

‘

UJÍ 2

2-metyl-2H-izoriazol-3-on
28.

Viazanie
vo vode

02

DisuWd disodný

40%

H302
H3 14
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Zistený stav
Opis

O

environnzentálnej kontrole č. ‚ 1ĺ20] 7/P

Dodržaná
Áno

Na základe ročného hlásenia a vyhodnotenia plnenia podmienok povolenia zo strany
prevádzkovateľa za rok 2016, doručeného na Inšpekciu dňa 16. 02. 2017, boli v prevádzke
v roku 20 6 použité nasledovné množstvá vstupných surovin:
Predúprava
Hydroxidy: 31 200 kg
Alkoholy, sulfonan sodný: 2691,6 kg
Aktivácia: 2510 kg
Zn-fosfátovanie
H3PO4. NiNO3, MnNO3, fosfát manganatý: 26 990,1 kg
Anorganické soli s obsahom dusitanu sodného: 4524,4 kg
Aditiva do fosfátovacieho roztoku: 280 kg
Hydroxid sodný: 1005 kg
Odpeňovač (ropné destiláty): 300 kg
lmetoxy-2 propanol: 750 kg
Elektroforetické lakovanie
Pigmentová pasta: 46 782,6 kg
Maltovina: 125 470 kg
CationicAdditiveCA682E-K6 (kyselina octová): 7 200 kg
Biocídne látky: 50 kg
Butoxyetanol (cationic additive): 750 kg
Prídavné látky
Práškové farby: 102 925,2 kg
Neutralizačná stanka
Kyselina chlórovodiková: 23 447,5 kg
Viflok: 250 kg
Hydroxid vápenatý: 10 230 kg
Polychlorid hlinitý: 10 855 kg
D2 emulgant: 640 kg
Kyslá čistiaca látka: 1000 kg
Zásaditá čistiaca látka: 680 kg
Chemické látky pre úpravu vody: 5 400 kg
Ročně hodnoty použitých vstupných surovín v prevádzke v roku 2016 sú v súlade
s povoleným maximálnym množstvom uvedeným v tabuľke v kontrolovanom bode.
2. Pod,nienka v kapitole IL Podrnienky povolenia, A. Podrnienky prevádzkovania,
A.3. Podrnienky pre SIL roviny, médiá, energie, výrobky, bod 3.1., v platnosti do
10. 02. 2016
3.]. V prevódzke Sa povoľuje používal‘ suroviny, chemické a pomocné láUcy a materiály
v rozvahu uvedenom v nasledujúeej tabuľke:
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P.č.

Technológia

Proces

Surovina, látka

Max rnnožstvo
za rok (1)

1.

Predúprava

Odmasťovanie

Gardoclean S
5165

66,3

Gardolene V 6513

3.5

Gardobond
additív H 7375

7,0

4.

Gardobond26
E16

40,612

5.

Gardobond
Additív H 7001

13.36

Gardobond
Ac/c/iliy 7104

0.2

Gardobond
Additív H 7247

0,2

Gardohond
Additív H 7141

1,4

9.

Gardobond
Additív H 7255

0,2

10.

Cationic Paste
CP458B Pigment

54

Powercron 459
RESIPv Maltovina

183

Cationic Ac/di/ive
CA 107E-K6

J

Cationic AddiÍive
CÁ 141E-P5

J

Cationic Additive
CA 682E-K6

12

2.
Aktivácia

3.

6.

.

7.

Zn-fosfátovanie

8.
I

11.
‘

KTLfarbenie
máčaním

‚

Elektroforeticke
lakovanie

Rozpúštidlo

12.

Phenoxy
propanol
Rozpúštádlo

13.
.

14.

Me/ory
Propanol
UdržiavaniepH
Kyselina octová
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15.

Práškové
Járbenie

Nanášanie
práškovejfarhy

Všeobecná
epoxypolyesterová
prášková farba

84

16.

Neulralizačná
stan/co
Vemralizácia
odpadovej vody

Nastaven/e pH
lúhom

Fenta CÍP HD

110]

Hydroxid .vodn

‚

Vápenný hydrát

11,0

PENT4 C‘JP A CS

0,9

30-35 % kys.
chlórovodíková

27,0

...

‘

18.

—

19

Nastaven/e pH
kýse/inou

20.

-

-

21.

koagzdácia

AQUA-PAC

11,0

22.

Jlokulácia

Vl/lok

0,3

D-2 Pr/em.
Recykling

210

Viamnie CA
a MG vo vode

KurWoat K-2230

6

Vkzzanie
biologických
nečistá! vo rode

PentÁqua B-bO

Viazanie kyslíku
vo vode

PentAqua MBS 10

23.

24.

Výroba Dani
vody

25.

i

J
26.

Zistený stav
Opis

i

6

6

Nedodňaná
Áno

Na základe ročného hlásenia a vyhodnotenia plnenia podmienok povolenia zo strany
prevádzkovateľa za rok 2015, doručeného na Inšpekciu dňa 15. 02. 2016, boli v roku 2015 v
prevádzke použité nasledovné množstvá vstupných surovín a chemikálií:
Rok 2015
Predúprava
Odmastenie: Gardoclean 37 700 kg, Gardobond Additive 43 57,4 kg
Aktivácia: Gardokne V6599 3 850 kg
Zn-fosfátovanie
Gardobond 26E16 32267,5 kg
Gardobond 26TA 1080 kg
Gardobond Additive H 7001 7 038,6 kg
Elektroforetické lakovanie
Strana Ilz 19
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Pigmentová pasta: 36 950 kg
Pojivo: 111 215 kg
Cationic Additive CA682E-K6: 5 490 kg
Práškové farby: 98 432,5 kg
Neutralizačná stanka
Kyselina chlórovodiková: 24 247 kg
Flokulant: 250 kg
Hydroxid vápenatý: 11 750 kg
Aquapack: 12 585 kg
D2 emulgant: 540 kg
Z uvedeného ročného hlásenia vyplýva, že prevádzkovateľ nedodržal maximálne povolené
množstvá nasledovných vstupných surovín v prevádzke. ktoré sa používajú v
rámci neutralizačnej stanice. a to konkrétne nasledovné chemikálie:
hydroxid vápenatý prekročenie ročného povoleného množstva o 750 kg
koagulant AQUA PAC prekročenie ročného povoleného množstva o 1 585 kg.
—

—

3. Pod,nienka v kapitole ÍL Podmienky povoknia, A. Podrnienkv prevádzkovania,
A.3. Podrnienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, bod 3.2.
3.2. Jĺp,.eváclzke sapovoľuje používal‘ nasledovné vstupné médiá a energie:
Suroviny, vstupné máchá, energie
a mé látky používané vprocese
výroby

Maximálne množstvo za Poznámka
rok
1000 m3hok

• Pitná voda

18 000 nť/rok
750 000 Nm3/rok
(24000 GJ/rok)
4 700 MW/i/rok
(16920 Giĺrok)
2 887 500 1V,n3/rok

Zemný plyn
Elektrická energia
1Stlačený vzduch
Zistený stav
Opis

na pitné a sociálne
účely
na technologické
účely_a_upratovanie

Nedodržaná
Áno

Prevádzkovatel‘ predložil v rámci ročného hlásenia a vyhodnotenia plnenia podmienok
povolenia aj ročné množstvá vstupných médií a energií, použitých v prevádzke
v kontrolovanom období:
Rok2016
Voda na pitné účely —3 783 m3
Voda na teclmologické účely a upratovanie
Zemný plyn—536 915 m3
Elektrická energia 3 809.1 MWh

—

11126 m3

—
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Rok 2015
Voda na pitné účely 4 343 ni3
Voda na technologické účely a upratovanie
Zemný plyn 549 064 m
Elektrická energia 3 53 9,3 MWh
—

—

12 659 m3

—

—

Udaje o množstve použitého stlačeného vzduchu sa v prevádzke vzhľadom na technologické
riešenie rozvodov vzduchu neevidujú.
Z uvedených predložených údajov vyplýva, že prevádzkovateľ v roku 2015 prckročil
maximálne povolené ročné množstvo vody určenej na pitné a sociálne účely, uvedené
v kontrolovanej podmienke o 343 m3.
4. Podmienka v kapitole IL Podrnienkv povolenia, A. Podrnienkv prevádzkovania,
A. 5. Technicko-prevádzkové podmienky, bod 5.4.
5.4. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečistenia ovzdušia
(vráüne dosahovanej účinnosti odlučovacích zariadenž evidencie akýchkoľvek zmien
a zásahov do prevád:kv odlučovacích :ariadení pre každé zariadenie,) a poskytovat‘ údaje
orgánwn ochrany ovzdušia v zrnysle iyht MZP SR Č. 6]i‘2004 Zz., ktorou sa ustanovujú
požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah dWších údajov o stacionárnych
zdrojoch.
Zistený stav
Opis

Dodržaná
Áno

Prevádzkovateľ vedle prevádzkovú evidenciu o veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia, má
vypracovaný a schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko
organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionámeho zdroja
znečjsťovanja (ďalej len „Súbor TPP a TOO“), vypracovaný vjúni 2015 pre veľký zdroj
znečist‘ovania ovzdušia. V Súbore TPP a TOO sú uvedené okrem mého aj údaje o možných
nebezpečných stavoch počas prevádzky stacionámeho zdroja, opatrenia pre prípad havárie,
zoznam používaných odlučovacích zariadení vrátane dosahovanej účinnosti ich odlučovania,
režimy prevádzky, miesta vypúšt‘ania emisií, vydané súhlasy orgámiti ochrany ovzdušia,
používané palivá, energie a mé. PrevádzkovateF vedie priebežnú, stálu a ročnú evidenciu
o zdroji znečisfovania ovzdušia v súlade s VyhláŠkou MŽP SR č. 23/2013 Z.z. o
informáciách podávaných Európskej komisii. o požiadavkách na vedenie prevádzkovej
evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného etnisného informačného systému a o
súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení
neskorších predpisov.
Fyzickou obhliadkou prevádzky a následnom porovnaní aktuálneho stavu v prevádzke
s údajmi uvedenými v Súbore TPP a TOO bob zistené, že v schválenom Súbore TPP a TOO.
vypracovanom vjúni 2015 spobočnosťou ENVICONSULT spoJ. s r.o., Žilina, nie sú uvedené
na s. 8 pravdivé údaje o prevádzke veľkého zdroja znečist‘ovania ovzdušia (úprava povrchu
zinkovaním tzv. žiarovo). Preto Inšpekcia vyzve prcvádzkovateľa, aby aktualizoval Súbor
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TPP a TOO. podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku a požiadal
lnšpekciu o vydanie súhlasu pre zmenu Súboni TPP a TOO.
5. Podmienka v kapitole FL Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
A. 6. Podmienky pre skladovanie a manipidáciu so znečist‘ujúcimi látkami a prioritne
znečist‘ujúcimi látkami, bod 6.8.
6.8. Prevádzkovateľ má povinnost‘ vykonávat‘ pravidelne kontroly skladov, skúšky tesnosti
potrubz nádrží a prostriedkov na prepravu znečistfúcich lážok a prioritne ziwčžsi/úcich
látok, ako aj ykonávat‘ žeh pravidelnú údržbu a opravu.
Zistený stav
Opis

Nedodržaná

Áno

Pohonné hmoty používané v prevádzke (nafta) sa skladujú v samostatnom pLechovorn
kontajneri o rozmeroch 6 x 2,5 x 2,4 rn, kde sa vo vnútri nachádzajú 2 ks IBC kontajnerov
o objeme á 1 000 litrov. Pod kontajnermi na naftu sa nachádza záchytná vaňa o objeme
1 000 1, ktorá je riešená ako vaňa z ocel‘ového plechu s povrchovou úpravou. Vrch záchytnej
vane je tvorený vyberateľným pozinkovaným roštom. Prevádzkovateľ nevykonal kontrolu a
skúšku tesnosti záchytnej vane v sklade pohonných hmót odborne spösobilou osobou s
certiflkátom na kvaliflkáciu na nedeštruktívne skúšaiiie tak, ako to je uvedené v * 39 ods. 7
zákona č. 3641:2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady Č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v zneni neskorších predpisov (vodný zákon). Prevádzkovate]‘ vykonáva
len vizuálnu kontrolu stavu záchytnej vane.
6. Podmienky v kapitole IF Podmienky povolen/a, B. Emisně lim«y, B.1. Ovzdnšie, body
1.1. a 1.7.
Osadenie zariadenia predúpravy, elektroforetiekej imin‘ a linky
1.]. Pre prevádzku
práškového farbenia, 2. etapa“ sa urč«jú cin/sně Ihnžiy uvedené v nasžedovnej tabulke:
..

Zdroj em is/í

Vl

=

P1

Chemické predúpravv
KJ = P3
K2P4
V2
KTL

Emisně iimiO

Znečisfujúca látka
Miesto vypúštinia aiebo ukazovatel‘

V3
V4
K3
K4

=

P2

PS
P7
= P6
= PS

=

[mg ni3]

TOC

100 mg/m3

Ni
Zn + Mn
RCI4

0,5 mg/m3
1 mg/m3
<30 mg/m3

NOx-NO‘
CO

200 ;ng/m53%
100 mg/mn s3%3

TOC
TOC

‚

100 mg/m3
100 mg/m3

=

Nox-NO2
CO
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Znečist‘ujúca látka
Miesto vypúšůsnia ale ho ukazovatel‘

Zdroj emisií

Povrchová úprava
VOC
namáčanbn
WC
VS P9
NOi-NO2
Nanášanie práškových farieb
K5=PJ0
I
I CO

Emisné limity
fmg.m -3 J
20% Fug. wc
50 mgĺm. V
200 mghrzfl53%3
50 g“mn,s,3%3

1. 7 Dodržanie emisných limitov je prevádzkovateľ povinný preukazovať oprávnenÝtni
meraniamipodľapožiadaviek ustanovených v časti B 1.1.
Zistený stav
Opis

Dodržaná
Áno

V kontrolovanom období bob vykonané periodické oprávnené meranie emisií meracou
skupinou MM Team s.r.o. Bratislava v dňoch 21. a 22. 04. 2016, z ktorého bola vypracovaná
správa č. 04/3504/16-ME o oprávnenorn meraní emisií zo dňa 10. 05. 2016 (ďalej ten
„správa“). V uvedenej správe bob konštatovaný súlad s eiuisnými limitmi určenými
v povolení. Mcranie holo vykonané na nasledovných zdrojoch uvoľňovania emisií
znečisfujúcich látok do ovzdušia:
Vane chemickcj predúpravy výduch V (P1)
Vaňa KTL výduch V2 (P2)
Pec vytvrdzovania KTL náteru I výduch V3 (PS)
Pec vytvrdzovania KTL náteru 11 výduch V4 (P7)
Vypaľovanie PNH výduch V5 (P9)
Ohrev I vafli chemickej predúpravy a KTL výduch KI (P3)
Ohrev II vaflí chemickej predúpravy a KTL výduch K2 (P4)
Ohrev pece vytvrdzovania KTL náteru I výduch K3 (P6)
Ohrev pece vytvrdzovania KTL náteru II výduch K4 (PS)
Ohrev pece vypaFovania PNH výduch K5 (P10).
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

7. Podmienka v kapitole IL Podrnienky povolen/a, C Opatrenia na prevenci,;
techník, bod 6.
znečist‘ovania, najmd použitírn najlepších dosttipu
6. Zabezpečit optimalizáciu prevádzky zariadení na zemný plyn meraním spotreby zemného
plynu, každoročnoupreventívnou kontrolou a kontrolou nastavenia plynových horákov.
Zistený stav
Opis

Dodržaná
Áno

Prevádzkovatel‘ vedie evidenciu o spotrebe zemného ptynu v prevádzke ako súčast‘
prevádzkovej dokumenrácie. Plynové horáky používané v prevádzke holi v kontrolovanom
období zoraďované a nastavované oprávnenou osobou Žigmundom Tóthorn ZO spotočnosti
PLYNOTHERJvĺ, s.r.o., Moča, v intervale 3 krát za rok v nasledovných termínoch:
26. 12. 2016
14.11.2016
—
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26.
26.
20.
20.

02.
12.
08.
05.

2016
2015
2015
2015.

V kontrolovanom období odbomú prehliadku a odbornú skúšku plynových zariadení
v prevádzke vykonávala raz ročne oprávnená osoba František Zsemlovics, revízny tecluiik
plynových zariadení, a to v nasledovných termínoch:
21. 03—23.03.2015
18. 11.2015
21.03 —23.03.2016
19. 11.2016—24.11.2016.
—

8. Podmienka v kapitole [L Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie,
zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, bod 4.
4. Odpady vznikajúce vprevádzke odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobe
oprávnenej nakladat‘ s odpadmi, v súlade s všeobecne závúznými prévnymi predpisrni
v odpadovom hospodárstve.
Zistený stav

Opis

Dodržaná
Áno

Odpady vznikajúce činnosťou prevádzky odovzdáva prevádzkovateľ na zhodnotenie,
resp. zneškodnenie spoločnosti A.S.A. Slovensko spoi. s r.o., Zohor (v súčasnosti FCC
Slovensko, s.r.o., Zohor) na základe uzatvorenej zmluvy Č. S091000079 zo dňa 30. 03. 2009
v znení jej neskorších dodatkov. Spoločnosf FCC Slovensko, s.r.o., Zohor je oprávnenou
osobou a má vydané súhlasy na nakladanie s odpadmi v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
9. Podmienky v kapitole IL Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie,
zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, body 11. a 13.
11. Vzniknuté NO triediť a zhromažďovat‘ samostatne podľa druhov a zhromaždbvať oddelene
vo vhodných nádobách zabezpečených proti nežiaducemu úniku do okolitého prostredia.
13. Nádoby na NO označit‘ identkačným listom nebezpečných odpadov (ILNO).
Zistený stav
Opis

Dodržaná
Áno

Vznikajúce nebezpečné odpady sú zhromažd‘ované na spevnených plochách na vonkajšej
strane výrobnej haly v nepriepustných veľkokapacitných kontajneroch o objeme 7 m3.
Prevádzkovateľ má Okresným úradom Komárno, orgánom štátnej správy v odpadovom
hospodárstve vydaný súhlas č. OU-KN-OSZP-20161008026-2 zo dňa 03. 06. 2016 na
zhromažd‘ovame nebezpečných odpadov u póvodcu odpadu. Nebezpečné odpady sú
zhromažďované samostatne podľa druhu vznikajúceho odpadu.
Nádoby, v ktorých sa zhromažďujú nebezpečné odpady, sú označené identifkačným listom
nebezpečného odpadu.
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10. Podmienka v kapitole fl Podmienky povoknia, E. Podmienky hospodárenia
s energiami, bod 2.
2. Prevádzkovateľ je povinný pravic/cine siedovat evidovat‘ a iyhodnocovaí spotrebu
e/ektrickej energie, chernikálit zemného plynu a vstupných surovín i‘ prevádzke.

Zistený stav
Opis

Dodržaná
Áno

Prevádzkovateľ priebežne vedie záznamy o používaných vstupných surovinách v prevádzke,
spotrebe elektrickej energie a zemného plynu. Údaje sa vedú v písomnej, ako aj v
elektronickej podobe a sú súčast‘ou prevádzkovej evidencie. Tieto údaje zasiela Inšpekcii
v rámci ročného h]ásenia a vyhodnotenia plnenia podmienok povolenia pre prevádzku.
J.

Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané
I. Podmienka v kapitole fl Podmienky povoknia, A. Podmienky prevádzkovania,
A.1. Všeobecné podmienky, bod 1.10.
2. Podmienka v kapitole fl Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
A.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, bod 3.1., v platnosti od
11. 02. 2016
3. Podmienka v kapitole [L Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, A.5.
Technkko-prevádzko vé podmienky, bod 5.4.
4. Podmienky ;‘kapitole IL Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B. 1. Ovzdzzšie, body
1.1. a 1.7.
5. Podmienka v kapitole IL Podmienky povolenia, C Opatrenia na prevenciu
znečisťovania, najmd použitím najlepších dostispných tech ‚dk, bod 6.
6. Podmienka v kapitole IL Podnzienky povolenia, D. Opatre;zia pre nakladanie,
zhodnotenie, tneškodnenie odpadov, bod 4.
Podmienky
7.
v kapitole fl Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie,
zhodnotenie, tneš kodnenie odpadov, body 11. a 13.
8. Podmienka v kapitole IL Podmienky povolenia, E. Podmienky hospodárenia
s energiami, bod 2.

Nedodržané
1. Podmienka v kapitole IL Podmienky povolenia, A. Pod,nienky prevúdzkovania,
A.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, bod 3.1., v platnosti do
10. 02. 2016
2. Podmienka v kapitole IL Podmieizky povolenia, A. Podmienkv prevádzkovania,
A.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, bod 3.2.
3. Podmienka v kapitole IL Podnzienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
A. 6. Podmienky pre skladovanie a manzpuláciu so znečist‘ujúcimi látkami a prioritne
znečist‘ujúcimi látkami, bod 6.8.
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K. Záver

—

celkové zhodnotenie

Inšpekcia na základe vykonanej environmentálnej kontroly zistila, že prevádzkovateľ
nedodržal nasledovné podmienky povolenia:
podmienku v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
A.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, bod 3.1., v platnosti do
10. 02. 2016 tým, že v roku 2015 prekročil maximálne ročně rnnožstvá používaných
vstupných surovin v prevádzke povolené lnšpekciou, ktoré sa používajú v rámci
neutralizačnej stanice. a to v prípade hydroxidu vápenatého o 750 kg a koagulantu AQUA
PAC o I 585 kg.
podmienku v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
A.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, bod 3.2. tým, že v roku 2015
prekročil povolené maximálne ročné množstvo vody určenej na pitné a sociálne účely o
343 m3.
podmienku v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami a prioritne
znečisťujúcimi látkami, bod 6.8. tým, že nevykonal kontrolu a skúšku tesnosti záchytnej
vane v sklade pohonných hmót odbome spósobilou osobou s cenifikátom na kvalifikáciu na
39 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z.z. o
nedeštruktívne skúšanie tak, ako to je uvedené v
vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1 990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon).
—

—

—

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v * 26 ods. 1 písm. a) a b)
zákona o IPKZ, tj. vykonávat‘ činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a
udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolenf, čím sa naplnila skutková
podstata správneho deliktu podľa * 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ.
Na základe uvedených zistených nedostatkov z kontroly Inšpekcia uloží prevádzkovatel‘ovi
pokutu za zistený správny delikt podľa 37 ods. 3 zákona o IPKZ.
Prevádzkovateř bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia
pokuty za zistený správny delikt.
Zároveň Inšpekcia v súlade s 35 ods. 2 písm c) zákona o IPKZ vyzve prevádzkovatel‘a, aby
v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, nakoľko v Súbore TPP
a TOO vypracovanom pri prevádzke veľkého zdroja znečist‘ovania ovzdušia sú uvedené
nepravdivé údaje o prevádzke zdroja, preto je potrebné ho aktualizovaV a požiadat‘ lnšpekciu
o vydanie súhlasu zmeny Súbom TPP a TOO.
O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto správy
o environmentálnej kontrole č. 11/2017/P.
-

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.
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L.

Podpisy

Za SIŽP:

RNDr. Martin Jursa

Číslo preukazu: 495

Ý.......
Mgr. Kristina Kapriová

Číslo preukazu: 576

Ing. Viera Rusenova

Čiio preukazu:

586

Ing. Rastislav Ševela v čase zasielania správy už nepracoval na lnšpekcii.

Za prevádzkovateľa:
Vedúci kontrolovaného subjektu (štatutárny zástupca):

%C.Ľ%
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