SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
040 53 Košice, Rumanova 14

Číslo: 3662-8691/57/2017/Val

Počet strán: 27

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 3/2017/Z
Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 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 v znení neskorších predpisov (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:
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania
Inšpektor:
Ing. Jana Valachovičová
Ing. Juraj Berák
Telefón:
055 633 33 14
Elektronická adresa:
jana.valachovicova@sizp.sk
C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
36 199 222
20.02.2017
Spôsob: Telefonicky
Ing. Jozef Martoš
055/673 11 11
-

Kontroly sa za spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. zúčastnil:
Ing. Jozef Martoš
Ing. Zdenko Veľký
Ing. Roman Hlaváč
D. Prevádzka
Názov podľa IP:
„Pozinkovacia linka č. 3“
Variabilný symbol:
570021505
Integrované povolenie (IP): 998/97-OIPK/2004-Mi č.i.750030103
Vydané:
24.04.2006
Právoplatné:
05.05.2006
Projektová kapacita:
520 000 t.r-1
Kategória: 2.3. c) Nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným
množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu.
E. Časová os
Posledná kontrola:
Začatie kontroly:
Kontrolované obdobie:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:

1.1.2013  4.3.2014
23.02.2017
01.01.2015 - 23.02.2017
23.02.2017
30.03.2017
31.03.2017

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

Nie
Nie
Nie
Nie
-

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie
vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím
č. 811/148-OIPK/2006-Ha/570021505 zo dňa 24.04.2006 (ďalej len „integrované povolenie“)
v znení neskorších zmien, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie. IŽP Košice
vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.
I.

Použité podklady

1) Prevádzkový poriadok pre sklad chemikálii, manipulačné plochy a úložné priestory
na „Pozinkovacej linke č. 3“ (PZ3)
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2) Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých
a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku
„Zušľachťovne“
3) Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení
na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania „Kontinuálna
pozinkovacia linka č. 3“
5) Správy o oprávnenom meraní emisií
6) Protokoly o skúškach tesností
7) Hlásenia podľa integrovaného povolenia
9) Správy o oprávnených meraniach emisií
10) Protokoly z analýz vôd z povrchového odtoku odvádzaných cez vsakovacie ystémy
do podložia
J. Kontrolné zistenia
Pri kontrole dodržiavania podmienok
v nasledovných bodoch bolo zistené:

integrovaného

povolenia

uvedených

1) Kontrola podmienky č. 1.1, bod 1. Všeobecné podmienky, A. Podmienky
prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia :
cit. ,,1. Umiestnenie zariadení v prevádzke musí byť také, ako je uvedené v integrovanom
povolení.“
Zistený stav:
V čase kontroly mal prevádzkovateľ v prevádzke umiestnené zariadenia tak, ako je uvedené
v integrovanom povolení.
Podmienka dodržaná.
2) Kontrola podmienky č. 1.2, bod 1. Všeobecné podmienky, A. Podmienky
prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia :
cit. ,,2. Vykonávanie jednotlivých činností v prevádzke musí byť také, ako je uvedené
v integrovanom povolení.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ vykonáva jednotlivé činnosti v prevádzke tak, ako je uvedené v integrovanom
povolení.
Podmienka dodržaná.
3) Kontrola podmienky č. 1.3, bod 1. Všeobecné podmienky, A. Podmienky
prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia :
cit. ,,3. Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v
integrovanom povolení.“
Zistený stav:
Prevádzkoval v čase kontroly prevádzku v rozsahu a za podmienok stanovených v
integrovanom povolení.
Podmienka dodržaná.
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4) Kontrola podmienky č. 2.2., bod 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania, A.
Podmienky prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia :
cit. ,,2.2 Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.“
Zistený stav:
Prevádzka je po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
Podmienka dodržaná.
5) Kontrola podmienky č. 3.1., bod 3. Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky
A. Podmienky prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia :
cit. ,,3.1. Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnotu 520 000
t.rok-1 bez povolenia IŽP Košice.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ nezvýšil výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnotu 520 000 t.rok-1.
Podmienka dodržaná.
6) Kontrola podmienky č. 3.6., bod 3. Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky
A. Podmienky prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia :
cit. ,,3.6. Prevádzkovateľ má zakázané používať čistiace a odmasťovacie prostriedky na báze
halogenovaných organických zlúčenín klasifikovaných podľa osobitého predpisu R vetou
R40.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ nepoužíva čistiace a odmasťovacie prostriedky na báze halogenovaných
organických zlúčenín klasifikovaných podľa osobitého predpisu R vetou R40.
Podmienka dodržaná.
7) Kontrola podmienky č. 4.2., bod 4. Technicko-prevádzkové podmienky A. Podmienky
prevádzkovania, časť III. integrovaného povolenia :
cit. ,,4.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza
alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do
ovzdušia, iba v súlade:
- s platným súborom TPP a TOO, ev. č. HPOVZ/CZ/0003), schváleným rozhodnutím IŽP
Košice č. 4203-20187/Hut/570021505/Z13 zo dňa 12.07.2016,
- s prevádzkovými
predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby,
s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ vykonáva činnosti, pri ktorých vznikajú alebo môžu vznikať emisie
znečisťujúcich látok do ovzdušia, v súlade s platným Súborom TPP a TOO „ev.
č. HPOVZ/CZ/0003), schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 4203-20187/Hut/570021505/
Z13 zo dňa 12.07.2016“, prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom
stavby, podmienkami výrobcov zariadení, podmienkami užívania stavby, technickými a
prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a projektom stavby.
Podmienka dodržaná.
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8) Kontrola podmienky č. 5.1., bod 5. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu
s nebezpečnými látkami A. Podmienky prevádzkovania, časť III. integrovaného
povolenia :
cit. ,,5.1. Prevádzkovateľ je povinný počas prečerpávania odmasťovacieho roztoku z
kontajnerov (1 m3) do nádrže elektrolytického odmasťovania objeme 30 m3 používať
na zachytávanie odkvapov záchytné vane.“
Zistený stav:
Počas prečerpávania odmasťovacieho roztoku z kontajnerov do nádrže elektrolytického
odmasťovania objeme prevádzkovateľ používa na zachytávanie odkvapov záchytné vane.
Podmienka dodržaná.
9) Kontrola podmienky č. 5.2., bod 5. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu
s nebezpečnými látkami A. Podmienky prevádzkovania, časť III. integrovaného
povolenia :
cit. ,,5.2. Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa
zaobchádza so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi
a obalmi zo škodlivých a obzvlášť škodlivých látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k
úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.“
Zistený stav:
Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza
so znečisťujúcimi látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi a obalmi zo znečisťujúcich
látok prevádzkovateľ má zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových
alebo podzemných vôd. Podlaha skladu chemikálií je vyspádovaná do záchytnej nádrže o
objeme 1 285 l. Záchytná nádrž je zakrytá pozinkovaným roštom. Podlaha skladu chemikálií
je vybudovaná z podkladového betónu triedy B10 o hrúbke 100 mm. Povrch podlahy je
opatrený protichemickým epoxidovým náterom.
Podmienka dodržaná.
10) Kontrola podmienky č. 1.1, bod 1. Emisie znečisťujúcich látok ovzdušia látkami B.
Emisné limity, časť III. integrovaného povolenia :
cit. ,,1.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity pre jednotlivé znečisťujúce
látky na zdrojoch emisií tak ako je uvedené v tabuľke č. 1
Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:
Tuhé znečisťujúce látky:
1. skupina - tuhé znečisťujúce látky, 3. podskupina: tuhé znečisťujúce látky vyjadrené ako
suma všetkých častíc (ďalej len „TZL“),
Znečisťujúce látky vo forme plynov a pár:
3. skupina - plynné anorganické látky
4. podskupina:
- oxidy dusíka - oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NOx“),
- oxid siričitý (SO2) – vrátane prirodzeného podielu oxidu sírového (SO3) vyjadreného ako
oxid siričitý (SO2), (ďalej len „SO2“),
5. podskupina: oxid uhoľnatý (ďalej len ,,CO“).
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Tabuľka č.1
Zdroj emisií

Miesto
vypúšťania Znečisťujúca
emisií*
látka
odmasťovací úsek
miesto vypúšťania 534
TZL
TZL
pecný úsek -žíhacia
CO
pec
miesto vypúšťania 577
NOx
TZL
pasivačný
úsek
miesto vypúšťania 535
NOx
(sušenie)
CO

Emisný limit
mg.m-3
20
20
neurčuje sa
400
20
200
100

Vzťažné
podmienky
1), 2)
2), 3)
3)
2), 4)
4)
4)

* čísla miest vypúšťania sú z evidencie Národného emisného inventarizačného systému (NEIS).
1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové
podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 oC).
2) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku TZL v odpadovom plyne 0,2 kg.h-1 a vyššom. Pri hmotnostnom
toku TZL menšom ako 0,2 kg .h-1 nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu
150 mg.m-3.
3) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové
podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 oC) a referenčný obsah kyslíka 5% objemových.
4) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové
podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 oC) a referenčný obsah kyslíka 17% objemových.“

Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil:
1. Správu o oprávnenom meraní emisií z odmasťovacieho úseku Pozinkovacej linky č. 3,
č. správy 03/205/2013 zo dňa 06.11.2013, komín č. 534, deň oprávneného merania
14.10.2013.
2. Správu o oprávnenom meraní emisií z pecného a pasivačného úseku Pozinkovacej linky
č. 3, č. správy 03/155/2013 zo dňa 23.08.2013, komíny č. 577 a 535, deň oprávneného
merania 29.07.2013.
3. Správu o oprávnenom meraní emisií z pecného Pozinkovacej linky č. 3, č. správy
03/007/2016 zo dňa 11.02.2016, komín č. 577, deň oprávneného merania 13.01.2016.
4. Správu o oprávnenom meraní emisií z pecného Pozinkovacej linky č. 3, č. správy
03/027/2014 zo dňa 12.03.2014, komín č. 535, deň oprávneného merania 27.02.2014.

Všetky merania vykonala a správy vypracovala spoločnosť EnviroTeam Slovakia, s.r.o.,
Kukučínova 23, 040 01 Košice.
Výsledkom všetkých oprávnených meraní je súlad s požiadavkou tejto podmienky
integrovaného povolenia na dodržiavanie emisného limitu na zdroji emisií odmasťovací úsek,
pecný úsek - žíhacia pec a pasivačný úsek (sušenie).
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Zdroj
emisií

odmasťovací
úsek

pecný úsek žíhacia pec

pasivačný
úsek
(sušenie)

pasivačný
úsek
(sušenie)

Miesto
merania

komín
č. 534

komín
č. 577

komín
č. 535

Nameraná
hodnota
maximálna
(mg.m-3)

Znečisťujú
ca látka

Emisný
limit
(mg.m-3)

TZL

50
pri hm.
toku TZL
≥ 0,5 kg/h
150
pri hm.
toku TZL
< 0,5 kg/h

TZL

50

6

súlad

SO2

500

<48

súlad

NOx

400

162

súlad

Cr

5

0,003

súlad

TZL

50
pri hm.
toku TZL
≥ 0,5 kg/h
150
pri hm.
toku TZL
< 0,5 kg/h

Hodno
tenie

20
pri
hm.
toku TZL
0,248 kg/h

súlad

1,9
pri
hm.
toku TZL
0,003 kg/h

súlad

CO

100

<DL

súlad

NOx

200

<DL

súlad

komín
č. 535

Merania
- oprávnená meracia
skupina, deň
EnviroTeam Slovakia,
s.r.o., Kukučínova 23,
040 01 Košice,
deň oprávneného
merania 14.10.2013,
e. č. správy
03/205/2013
zo dňa 06.11.2013
EnviroTeam Slovakia,
s.r.o., Kukučínova 23,
040 01 Košice,
deň oprávneného
merania 13.01.2016,
e. č. správy
03/007/2016
zo dňa 11.02.2016
EnviroTeam Slovakia,
s.r.o., Kukučínova 23,
040 01 Košice,
deň oprávneného
merania 29.07.2013,
e. č. správy
03/155/2013
zo dňa 23.08.2013
EnviroTeam Slovakia,
s.r.o., Kukučínova 23,
040 01 Košice,
deň oprávneného
merania 27.02.2014,
e. č. správy
03/027/2014
zo dňa 12.03.2014

Podmienka dodržaná.
11) Kontrola podmienky č. 2.1, bod 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo
vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách, B. Emisné limity, časť III.
integrovaného povolenia :
cit. ,,2.1 Prevádzkovateľ je povinný priemyselné odpadové vody odvádzať na čistenie
do neutralizačnej stanice tak, ako je to uvedené v integrovanom povolení.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ odvádza priemyselné odpadové vody na čistenie do neutralizačnej stanice tak,
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ako je to uvedené v integrovanom povolení.
Podmienka dodržaná.
12) Kontrola podmienky č. 2.2, bod 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo
vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách, B. Emisné limity, časť III.
integrovaného povolenia:
cit. ,,2.2 Prevádzkovateľ je povinný splaškové odpadové vody odvádzať do jednotnej
kanalizácie U. S. Steel Košice, s.r.o.“.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ odvádza splaškové odpadové vody do jednotnej kanalizácie U. S. Steel
Košice, s.r.o.
Podmienka dodržaná.
13) Kontrola podmienky č. 2.3., bod 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo
vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách, B. Emisné limity, časť III.
integrovaného povolenia:
cit. ,,2.3 Prevádzkovateľ je povinný vody z povrchového odtoku po vyčistení vypúšťať
do podzemných vôd tak, ako je to uvedené v integrovanom povolení.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ vypúšťa vody z povrchového odtoku po ich vyčistení do podzemných vôd
tak, ako je to uvedené v integrovanom povolení.
Podmienka dodržaná.
14) Kontrola podmienky č. 2.4., bod 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo
vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách, B. Emisné limity, časť III.
integrovaného povolenia:
cit. ,,2.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd
z povrchového odtoku odvádzaných cez vsakovací systém do podložia neprekračovali
maximálnu povolenú hodnotu určenú v tabuľke č. 2 pre ukazovateľ znečistenia odpadových
vôd Nepolárne extrahovateľné látky (ďalej len „NEL“)“.
Ukazovateľ
NEL

Miesto vypúšťania
Emisný limit  mg.l-1
ORL č.1, č.2 - vsakovací systém o rozlohe 1
180 m2
0,1
ORL č.3 - č.6 vsakovací systém o rozlohe 1
420 m2

Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil:
Protokoly zo dňa 06.06.2016 a 29.02.2016 z analýzy vôd z povrchového odtoku odvádzaných
z ORL č. 1 až 6 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací systém do podložia
na znečisťujúcu látku NEL.
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Protokol č. 4218/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového odtoku odvádzaných z
ORL č. 1 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací systém do podložia na znečisťujúcu
látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.
Protokol č. 4219/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového odtoku odvádzaných z
ORL č. 2 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací systém do podložia na znečisťujúcu
látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.
Protokol č. 4220/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového odtoku odvádzaných z
ORL č. 3 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací systém do podložia na znečisťujúcu
látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.
Protokol č. 4221/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového odtoku odvádzaných z
ORL č. 4 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací systém do podložia na znečisťujúcu
látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.
Protokol č. 4222/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového odtoku odvádzaných z
ORL č. 5 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací systém do podložia na znečisťujúcu
látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.
Protokol č. 4223/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového odtoku odvádzaných z
ORL č. 6 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací systém do podložia na znečisťujúcu
látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.
Odber všetkých vzoriek, ich analýzy a vypracovanie uvedených protokolov vykonala
spoločnosť Ekolab, s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice.
Výsledkom všetkých analýz vzoriek je zistenie, že na uvedených miestach vypúšťania
nedošlo k prekročeniu maximálnej povolenej hodnoty pre ukazovateľ znečistenia NEL určený
v tejto podmienke integrovaného povolenia.
Dátum
odberu
06.06.2016
06.06.2016
06.06.2016
29.02.2016
29.02.2016
06.06.2016
28.09.2016
28.09.2016
28.09.2016
28.09.2016
28.09.2016
28.09.2016

Miesto
vypúšťania
ORL č. 1
ORL č. 2
ORL č. 3
ORL č. 4
ORL č. 5
ORL č. 6
ORL č. 1
ORL č. 2
ORL č. 3
ORL č. 4
ORL č. 5
ORL č. 6

Ukazovateľ
NEL
NEL
NEL
NEL
NEL
NEL
NEL
NEL
NEL
NEL
NEL
NEL

Emisný limit
 mg.l-1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Podmienka dodržaná.
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Hodnota
 mg.l-1
0,030
0,030
0,080
0,044
0,077
0,070
0,08
0,03
0,03
0,04
0,04
0,03

Plnenie
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

15) Kontrola podmienky č. 1., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na
obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od
podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie
vzniku neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného
prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie so
škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne
záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a oboznámiť s ním zamestnancov.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ dodržiava havarijný plán pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, ktorý
má vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného
hospodárstva. Prevádzkovateľ oboznámil svojich zamestnancov s uvedeným havarijným
plánom.
Podmienka dodržaná.
16) Kontrola podmienky č. 2., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na
obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od
podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,2. Prevádzkovateľ je povinný pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza
so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové
poriadky, plány údržby a opráv a plány kontroly a pravidelne s nimi oboznamovať ich
obsluhu v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ vypracoval a aktualizoval prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a
plány kontroly pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi
látkami a pravidelne s nimi oboznamuje ich obsluhu v súlade s osobitným predpisom
bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
Podmienka dodržaná.
17) Kontrola podmienky č. 3., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na
obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od
podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a zariadenia, v ktorých zaobchádza
so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti
mechanickým, chemickým, biologickým, poveternostným vplyvom a proti starnutiu (umelé
látky), zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné
zistenie úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo
vyhovujúce zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje
zachytenie škodlivých a obzvlášť škodlivých látok, ktoré unikli pri technickej poruche alebo
pri deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s
požiadavkami slovenských technických noriem.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ zabezpečuje stavby a zariadenia, v ktorých zaobchádza so znečisťujúcimi
látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, chemickým,
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biologickým, poveternostným vplyvom a proti starnutiu, zabezpečené proti vzniku požiaru,
umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné zistenie úniku škodlivých a obzvlášť
škodlivých látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce zneškodnenie. Stavby
a zariadenia sú technicky riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie znečisťujúcich látok,
ktoré by mohli uniknúť pri technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa vyplavili pri
hasení požiaru vodou a konštruované sú v súlade s požiadavkami slovenských technických
noriem.
Podmienka dodržaná.
18) Kontrola podmienky č. 4., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na
obmedzenie následkov a prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od
podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,4. Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú
škodlivé a obzvlášť škodlivé látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na
zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných,
povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z
povrchového odtoku.“
Zistený stav:
Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú a dopravujú škodlivé a
obzvlášť škodlivé látky, sú v dobrom technickom stave a sú prevádzkované na zabezpečených
plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných, povrchových vôd
alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.
Podmienka dodržaná.
19) Kontrola podmienky č. 5., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na
obmedzenie následkov a prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od
podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,5. Všetky jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie škodlivých a obzvlášť
škodlivých látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako je objem
nádrže umiestnenej v záchytnej vani. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac nádrží, je na
určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo
súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani, ak slovenská technická norma neurčuje inak.
Záchytná vaňa nemôže mať žiadny odtok; prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do
nádrže určenej na zachytenie škodlivých a obzvlášť škodlivých látok na účely ďalšieho
využitia alebo zneškodnenia.“
Zistený stav:
Všetky jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie znečisťujúcich látok sú umiestnené v
záchytných vaniach o objeme nie menšom ako je objem nádrže umiestnenej v záchytnej vani.
Záchytné vane nemajú odtok.
Podmienka dodržaná.
20) Kontrola podmienky č. 6., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na
obmedzenie následkov a prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od
podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:
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cit. ,,6. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a
funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať
rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za dvadsať rokov a podľa
výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich
ďalšej kontroly.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ vykonal kontrolu technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrží
v prevádzke v roku 2007. Uvedená kontrola technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrží
bola podkladom pre vydanie povolenia pre užívanie časti stavby „Pozinkovacia linka č. 3“.
Podmienka dodržaná.
21) Kontrola podmienky č. 7., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na
obmedzenie následkov a prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od
podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,7. Všetky prevádzkové nádrže a zásobníky musia byť odolné proti chemickým účinkom
látok, ktoré sú v nich uskladnené.“
Zistený stav:
Všetky prevádzkové nádrže a zásobníky sú odolné proti chemickým účinkom látok, ktoré sú v
nich uskladnené.
Podmienka dodržaná.
22) Kontrola podmienky č. 8., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na
obmedzenie následkov a prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od
podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,8. Priestory okolo záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.“
Zistený stav:
Priestory okolo záchytných vaní sú udržiavané v čistote.
Podmienka dodržaná.
23) Kontrola podmienky č. 10., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na
obmedzenie následkov a prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od
podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,10. Na miestach, kde sa zaobchádza so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami,
prevádzkovateľ je povinný vybaviť prevádzku špeciálnymi prístrojmi a technickými
prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do
vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodami. Použité sanačné materiály musia byť do doby
likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a podzemných
vôd.“
Zistený stav:
Na miestach, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, prevádzkovateľ vybavil
prevádzku havarijnými (sanačnými) súpravami potrebnými na zneškodnenie úniku
znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodami.
Podmienka dodržaná.
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24) Kontrola podmienky č. 10., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na
obmedzenie následkov a prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od
podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,10. Stáčanie olejov a kvapalných škodlivých a obzvlášť škodlivých látok môže byť
vykonávané iba na mieste k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do
povrchových alebo podzemných vôd.“
Zistený stav:
Stáčanie olejov a kvapalných znečisťujúcich látok je vykonávané iba na miestach k tomu
určeným, ktoré sú zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd.
Podmienka dodržaná.
25) Kontrola podmienky č. 11., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na
obmedzenie následkov a prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od
podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,11. Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícií platné bezpečnostné listy všetkých
používaných chemických látok.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ má dispozícií platné bezpečnostné listy všetkých používaných chemických
látok.
Podmienka dodržaná.
26) Kontrola podmienky č. 12, F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na
obmedzenie následkov a prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od
podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov
zaobchádzajúcich so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami a prípravkami oprávnenou
osobou.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ zabezpečuje preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich so
znečisťujúcimi látkami a prípravkami oprávnenou osobou. Posledné preškolenie všetkých
zamestnancov bolo vykonané dňa 09.09.2016.
Podmienka dodržaná.
27) Kontrola podmienky č. 13., F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na
obmedzenie následkov a prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od
podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,13. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží,
záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od
prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky
po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne
metódy skúšania.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil:
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1. Protokol č. 40/2014/PZ3 o skúške tesnosti prevádzkovej nádrže ID 3611 o objeme 4,5 m3
zo dňa 12.11.2014.
2. Protokol č. 41/2014/PZ3 o skúške tesnosti prevádzkovej nádrže ID 3612 o objeme 3,0 m3
zo dňa 12.11.2014.
3. Protokol č. 42/2014/PZ3/ o skúške tesnosti nádrže ID 5445 o objeme 3,0 m3 zo dňa
12.11.2014.
4. Protokol č. 3/2017/PZ3 o skúške tesnosti záchytnej vane ID 3417 o objeme 2,004 m3 zo
dňa 10.02.2017.
5. Protokol č. 5/2017/PZ3 o skúške tesnosti záchytnej vane ID 3418 o objeme 5 m3 zo dňa
10.02.21017.
6. Protokol č. 2012/32/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 5393 o objeme 3,92 m3
s dátumom trvania skúšky od 09.05.2012 do 11.05.2012.
7. Protokol č. 2012/33/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 5394 o objeme 2,9 m3 s dátumom
trvania skúšky od 09.05.2012 do 11.05.2012.
8. Protokol č. 2012/06/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3590 o objeme 14,8 m3
s dátumom trvania skúšky od 02.05.2012 do 04.05.2012.
9. Protokol č. 2012/07/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3591 o objeme 15 m3 s dátumom
trvania skúšky od 02.05.2012 do 04.05.2012.
10. Protokol č. 2012/08/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3597 o objeme 14,8 m3
s dátumom trvania skúšky od 02.05.2012 do 04.05.2012.
11. Protokol č. 2012/09/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3601 o objeme 17,5 m3
s dátumom trvania skúšky od 02.05.2012 do 04.05.2012.
12. Protokol č. 2012/10/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3600 o objeme 30 m3 s dátumom
trvania skúšky od 02.05.2012 do 04.05.2012.
13. Protokol č. 2012/11/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3599 o objeme 30 m3 s dátumom
trvania skúšky od 02.05.2012 do 04.05.2012.
14. Protokol č. 2012/12/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3602 o objeme 2,3 m3
s dátumom trvania skúšky od 02.05.2012 do 04.05.2012.
15.Protokol č. 2012/13/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3614 o objeme 0,2 m3 s dátumom
trvania skúšky od 02.05.2012 do 04.05.2012.
16.Protokol č. 2012/24/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3615 o objeme 0,5 m3 s dátumom
trvania skúšky od 09.05.2012 do 11.05.2012.
17. Protokol č. 2012/14/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3613 o objeme 2 m3 s dátumom
trvania skúšky od 02.05.2012 do 04.05.2012.
18.Protokol č. 2012/20/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3603 o objeme 2,3 m3 s dátumom
trvania skúšky od 09.05.2012 do 11.05.2012.
19.Protokol č. 2012/19/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3604 o objeme 2,3 m3 s dátumom
trvania skúšky od 09.05.2012 do 11.05.2012.
20.Protokol č. 2012/18/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3606 o objeme 20 m3 s dátumom
trvania skúšky od 02.05.2012 do 04.05.2012.
21.Protokol č. 2012/21/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3621 o objeme 0,5 m3 s dátumom
trvania skúšky od 09.05.2012 do 11.05.2012.
22.Protokol č. 2012/22/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3620 o objeme 0,2 m3 s dátumom
trvania skúšky od 09.05.2012 do 11.05.2012.
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23.Protokol č. 2012/23/PZ3/NP o skúške tesnosti nádrže ID 3616 o objeme 0,1 m3 s dátumom
trvania skúšky od 09.05.2012 do 11.05.2012.
24. Protokol č. 2/2017/PZ3 o skúške tesnosti záchytnej vane ID 3411 o objeme 4,234 m3 zo
dňa 10.02.2017.
25. Protokol č. 4/2017/PZ3 o skúške tesnosti záchytnej vane ID 3419 o objeme 4,234 m3 zo
dňa 10.02.2017.
26. Protokol č. 2012/35/PZ3/ZV o skúške tesnosti záchytnej vane ID 3412 o objeme 10 m3
s dátumom trvania skúšky od 01.02.2012 do 03.02.2012.
Skúšky vykonal a protokoly uvedené v bodoch 6 až 24 a 26 vypracoval Ing. Roman
Hlaváč, certifikovaný odborný pracovník na nedeštruktívne skúšanie, čísla certifikátov podľa
EN 473: ATG-C-01070, ATG-C-01370, ATG-C-01210.
Skúšky vykonal a protokoly uvedené v bodoch 1 až 5, 24 a 25 vypracoval Ing. Milan
Mladšík, certifikovaný odborný pracovník na nedeštruktívne skúšanie, čísla certifikátov podľa
STN EN ISO 9712: ATG-C-18120, ATG-C-17940, ATG-C-18070.
Výsledkom všetkých skúšok tesností je záver, že skúšané nádrže a záchytné vane vyhovujú
podmienkam tesnosti.

Por.
č.

Miesto
skladovania

Označeni
e

Sklad.
kapacita
v m3

Typ nádrže

Kontrolný systém

Výsledok
skúšky
tesnosti

2,9

Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková

Záchytná nádrž

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

4,234

Betónová,
beztlaková

Prečerpávanie

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

Prepad a vypúšťanie
do zbernej
nádrže
21-CT01 potrubím

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

Prepad a vypúšťanie
do záchytnej nádrže 1
potrubím

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

Prepad a vypúšťanie
do zbernej
nádrže
28-CT01 potrubím

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

Prepad a vypúšťanie
do záchytnej nádrže 1
potrubím

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

1

Hydraulický
agregát č. 1

2

Záchytná
nádrž

3

Postreková
vaňa
(ID 3590)

21-PT01

14,800

4

Zberná
nádrž
(ID 3591)

21-CT01

15,000

5

Ponorová
vaňa
(ID 3597)

28-PT01

14,800

6

Zberná
nádrž
(ID 3599)

28-CT01

30,000

ID5394

ID3411

Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková
Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková,
izolovaná
Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková
Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková,
izolovaná
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7

Prípravná
nádrž
(ID 3600)

82-CT01

30,000

Por.
č.

Miesto
skladovania

Označeni
e

Sklad.
kapacita
v m3

8

Záchytná
nádrž 1
(ID 3412)

9

Kartáčovací
stroj 2
(ID 3601)

10

11

12

Úsek
oplachovani
a
horúcou
vodou 1
(ID 3602)
Úsek
oplachovani
a
horúcou
vodou 2
(ID 3603)
Úsek
oplachovania
horúcou
vodou 3
(ID 3604)

13

Zberná
nádrž
kartáčovania
2 (ID 3606)

14

Delená
nádrž
(ID 3611)

15

Delená
nádrž
(ID 3612)

16

17

Hydraulický
agregát Skin
Pass
(ID 3613)
Záchytná
nádrž
(ID 3417)

23-PT01

26-PT01

26-PT02

26-PT03

23-CT01

Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková

Prepad a vypúšťanie
do záchytnej nádrže 1
potrubím

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

Typ nádrže

Kontrolný systém

Výsledok
skúšky
tesnosti

10,000

Betónová,
beztlaková

automatické
prečerpávanie
do neutralizačnej
stanice SVa

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

17,500

Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková

Prepad a vypúšťanie
do zbernej
nádrže
23-CT01 potrubím

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

2,300

Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková

Prepad a vypúšťanie
do zbernej
nádrže
23-CT01 potrubím

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

2,300

Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková

Prepad a vypúšťanie
do zbernej
nádrže
23-CT01 potrubím

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

2,300

Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková

Prepad a vypúšťanie
do zbernej
nádrže
23-CT01 potrubím

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

Prepad a vypúšťanie
do záchytnej nádrže 2
potrubím

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

Záchytná nádrž 3

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

Záchytná nádrž 3

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

Záchytná nádrž

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

Prečerpávanie

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

20,000

4,500

3,000

2,000

2,004

Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková,
izolovaná
Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková
Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková
Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková
Betónová,
beztlaková
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18

prípravná
nádrž
(ID 3614)

19

cirkulačná
nádrž
(ID 3615)

31-CT01

0,500

20

Pracovná
nádrž
nanášania
(ID 3616)

31-PT01

0,100

21

Záchytná
nádrž 3
(ID 3418)

22

Prípravná
nádrž
(ID 3620)

23

Cirkulačná
nádrž
(ID 3621)

24

Záchytná
nádrž
(ID 5445)

83-MT01

0,200

5,000

83-MT02

31-CT02

0,200

0,500

Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková
Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková
Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková
Betónová,
beztlaková

Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková
Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková

Prepad a vypúšťanie
do cirkulačnej nádrže
potrubím

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

Prepad a vypúšťanie
do pracovnej nádrže
potrubím

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

Prepad a vypúšťanie
do záchytnej nádrže
potrubím

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

Automatické
prečerpávanie
do neutralizačnej
stanice SVa

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

Prepad a vypúšťanie
do cirkulačnej nádrže
potrubím

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

Prepad a vypúšťanie
do pracovnej nádrže
potrubím

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

3,000

Betónová,
beztlaková

Prepad a vypúšťanie
do prepravného
kontajnera

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

25

Hydraulický
agregát č.2
(ID 5393)

3,920

Oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná,
beztlaková

Záchytná nádrž

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

26

Záchytná
nádrž
(ID 3419)

4,234

Betónová,
beztlaková

Prečerpávanie

Vyhovuje
podmienkam
tesnosti

Podmienka dodržaná.
28) Kontrola podmienky č. 14. F. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na
obmedzenie následkov a prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od
podmienok bežnej prevádzky, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,14. Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke,
údržbe, opravách a kontrolách.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ vedie záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a
kontrolách.
Podmienka dodržaná.
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29) Kontrola podmienky č. 1.1, bod 1. Kontrola emisií do ovzdušia, I. Požiadavky na
spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať
do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je
to uvedené v nasledujúcej tabuľke. Správy z meraní je povinný predkladať na príslušný
okresný 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 je
povinný uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.
Znečisťujúca
látka
TZL
NOx
CO

Parameter
Hmotnostná
koncentrácia, HT
Hmotnostná
koncentrácia, HT
Hmotnostná
koncentrácia, HT

Frekvencia
merania

Podmienky
merania

Použité
metódy,
metodiky, techniky

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 411/2012 Z. z.
o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok.
1) Interval periodického merania je tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti
určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného
HT a nižší ako 10-násobok limitného HT alebo šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky
v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 -násobok limitného HT. Interval meraní sa
počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním
poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom monitorovaní emisií
a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný
ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá
poskytuje
výsledky
merania
na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu
v súlade
s platnými normami STN EN.
3) Oprávnené metódy - ENPIS.“

Zistený stav:
Prevádzkovateľ zabezpečil vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v tejto
podmienke integrovaného povolenia. Správy z meraní predkladal na IŽP Košice do 60 dní
od vykonania merania. Prevádzkovateľ uchováva správy z merania z dvoch posledných po
sebe idúcich meraní.
Prevádzkovateľ predložil:
1. Správu o oprávnenom meraní emisií z odmasťovacieho úseku Pozinkovacej linky č. 3,
č. správy 03/205/2013 zo dňa 06.11.2013, komín č. 534, deň oprávneného merania
14.10.2013.
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2. Správu o oprávnenom meraní emisií z pecného a pasivačného úseku Pozinkovacej linky
č. 3, č. správy 03/155/2013 zo dňa 23.08.2013, komíny č. 577 a 535, deň oprávneného
merania 29.07.2013.
3. Správu o oprávnenom meraní emisií z pecného Pozinkovacej linky č. 3, č. správy
03/007/2016 zo dňa 11.02.2016, komín č. 577, deň oprávneného merania 13.01.2016.
4. Správu o oprávnenom meraní emisií z pecného Pozinkovacej linky č. 3, č. správy
03/027/2014 zo dňa 12.03.2014, komín č. 535, deň oprávneného merania 27.02.2014.

Merania vykonala a správy vypracovala
Kukučínova 23, 040 01 Košice.
Podmienka dodržaná.

spoločnosť

EnviroTeam

Slovakia,

s.r.o.,

30) Kontrola podmienky č. 1.2, bod 1. Kontrola emisií do ovzdušia, I. Požiadavky na
spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať
do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,1.2 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania
oprávnených meraní na IŽP Košice a obvodnému úradu životného prostredia najmenej päť
pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania
zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania
najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania
najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ oznamoval písomne plánované termíny vykonania oprávnených meraní na
IŽP Košice najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím.
Podmienka dodržaná.
31) Kontrola podmienky č. 1.3, bod 1. Kontrola emisií do ovzdušia, I. Požiadavky na
spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať
do informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,1.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických
meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich
látok podľa teórie a praxe najvyššie.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ zabezpečil vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom
vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a
praxe najvyššie.
Podmienka dodržaná.
32) Kontrola podmienky č. 2.1, bod 2. Kontrola odpadových, priesakových
a povrchových vôd, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky
a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III.
integrovaného povolenia:
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cit. ,,2.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických
rozborov vôd z povrchového odtoku tak, ako je to uvedené v nasledovnej tabuľke:
Ukazovateľ

Miesto merania

NEL

z odtekajúcej
z ORL č. 1 až 6

vody

Frekvencia

Podmienky
merania

1 x polročne

1), 2)

1) Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených ukazovateľoch zo vzoriek získaných odberom
bodovej vzorky.
2) Odporúčané metódy:
NEL
Spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa STN 83 0540-4:1982
Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie ropných látok,
pH
potenciometrické stanovenie podľa STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny rozbor
odpadových vôd. Stanovenie pH,
NL
gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou pórov
1,0 µm, sušenie pri teplote 105 ºC podľa STN EN 872: 1999 Kvalita vody. Stanovenie
nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklenených vlákien (75 7365). Alebo
po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85- 1,0 µm, sušenie pri 105 ºC,
CHSKCr Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným podľa normy STN ISO 6060:2000,
Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným podľa normy ISO 15705,
RL105
Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke po sušení pri 105 °C podľa STN 830530 –
9:1978,
Fecelk.
Spektrofotometrické stanovenie s 1,10 fenantrolínom podľa technickej normy STN ISO
6332:1996, Atómová absorpčná spektrometria – grafitovou pieckou – podľa technickej
normy STN EN 15586:2004, Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou
podľa technickej normy STN EN ISO 11885:2000
Crcelk.
Atómová absorpčná spektrometria – grafitovou pieckou – podľa technickej normy STN
EN1969:1999, Atómová absorpčná spektrometria–plameňová technika podľa technickej
normy STN ISO 8288:1998, Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou
podľa technickej normy STN EN ISO 11885:2000, Hmotnostná spektrometria s indukčne
viazanou plazmou podľa technickej normy STN EN ISO 17294- 2:2005,
Zn
Atómová absorpčná spektrometria – grafitovou pieckou – podľa technickej normy STN
EN1969:1999, Atómová absorpčná spektrometria – plameňová technika podľa technickej
normy STN ISO 8288:1998, Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou
podľa technickej normy STN EN ISO 11885:2000, Hmotnostná spektrometria s indukčne
viazanou plazmou podľa technickej normy STN EN ISO 17294- 2:2005.“

Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil:
1. Protokol č. 4218/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového
odvádzaných z ORL č. 1 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací
do podložia na znečisťujúcu látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.
2. Protokol č. 4219/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového
odvádzaných z ORL č. 2 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací
do podložia na znečisťujúcu látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.
3. Protokol č. 4220/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového
odvádzaných z ORL č. 3 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací
do podložia na znečisťujúcu látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.
4. Protokol č. 4221/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového
odvádzaných z ORL č. 4 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací
do podložia na znečisťujúcu látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.
Strana 20 z 27

odtoku
systém
odtoku
systém
odtoku
systém
odtoku
systém

5. Protokol č. 4222/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového odtoku
odvádzaných z ORL č. 5 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací systém
do podložia na znečisťujúcu látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.
6. Protokol č. 4223/2016 zo dňa 10.10.2016 z analýzy vôd z povrchového odtoku
odvádzaných z ORL č. 6 (miesto odberu bodovej vzorky) cez vsakovací systém
do podložia na znečisťujúcu látku NEL, s dátumom odberu vzorky 28.09.2016.
Odber všetkých vzoriek, ich analýzy a vypracovanie uvedených protokolov vykonala
spoločnosť Ekolab, s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice.
Podmienka dodržaná.
33) Kontrola podmienky č.2.4, bod 2. Kontrola odpadových, priesakových
a povrchových vôd, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky
a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III.
integrovaného povolenia:
cit. ,,2.4 Odbery a vyhodnocovanie vzoriek vôd z povrchového odtoku v predpísanej
frekvencii môže vykonávať len akreditované laboratórium.“
Zistený stav:
Odbery a vyhodnocovanie vzoriek vôd z povrchového odtoku v predpísanej frekvencii
vykonávalo akreditované laboratórium „Ekolab, s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice“, SNAS
Reg. No. 423/S-307.
Podmienka dodržaná.
34) Kontrola podmienky č. Monitorovanie vplyvu zaobchádzania s nebezpečnými
látkami na kvalitu podzemných vôd, bod 2. Kontrola odpadových, priesakových
a povrchových vôd, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky
a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť III.
integrovaného povolenia:
cit. ,,Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie kvality podzemnej vody
diskontinuálnym periodickým meraním tak, ako je to uvedené nasledujúcej tabuľke na účely
sledovania vplyvu vypúšťaných vôd z povrchového odtoku.“

Ukazovateľ
znečistenia

Parameter

Frekvencia
merania

Miesto odberu

Použité metódy,
metodiky, techniky

NEL

koncentrácia

2 x za rok

vrt HUSS-3

1)

1) Metódu analýzy a požitú techniku určí meraním poverené akreditované laboratórium.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil:
1. Protokol č. 1005/2016 zo dňa 17.03.2016 z analýzy podzemnej vody z vrtu HUSS-3,
s dátumom odberu vzorky 11.03.2016.
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2. Protokol č. 4804/2016 zo dňa 03.01.2016 z analýzy podzemnej vody z vrtu HUSS-3,
s dátumom odberu vzorky 28.10.2016.
Analýzy vzoriek a vypracovanie uvedených protokolov vykonala spoločnosť Ekolab, s.r.o.,
Napájadlá 17, 040 12 Košice.

Dátum odberu

Miesto odberu

11.03.2016

vrt HUSS-3

28.10.2016

vrt HUSS-3

Ukazovateľ
znečistenia
NELUV
NELIR
NELUV
NELIR

Hodnota
 mg.l-1
0,035
0,01
< 0,010
0,05

Podmienka dodržaná.
35) Kontrola podmienky č. 4. Kontrola spotreby energií, I. Požiadavky na spôsob
a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do
informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,4. Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným
a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a zemného plynu a vypočítanej mernej
spotreby energií na tonu vyrobeného pozinkovaného oceľového zvitku.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ vedie prevádzkovú evidenciu s mesačným a ročným vykazovaním spotreby
elektrickej energie a zemného plynu a vypočítanej mernej spotreby energií na tonu
vyrobeného pozinkovaného oceľového zvitku.
Podmienka dodržaná.
36) Kontrola podmienky č. 5.1, bod 5. Kontrola prevádzky, I. Požiadavky na spôsob
a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do
informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,5.1 Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade
s podmienkami určenými v integrovanom povolení.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ monitoruje prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom
povolení.
Podmienka dodržaná.
37) Kontrola podmienky č. 5.2, bod 5. Kontrola prevádzky I. Požiadavky na spôsob
a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do
informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:
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cit. ,,5.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu,
evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov
požadovaných v integrovanom povolení a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak
nie je v integrovanom povolení a všeobecne záväznom právnom predpise stanovené inak.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ vedie evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých
monitorovaných údajov požadovaných v integrovanom povolení a evidované údaje uchováva
najmenej 5 rokov.
Podmienka dodržaná.
38) Kontrola podmienky č. 5.3, bod 5. Kontrola prevádzky, I. Požiadavky na spôsob
a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do
informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,5.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu
používaných surovín, médií, energií a výrobkov.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o množstve a druhu používaných surovín, médií,
energií a výrobkov.
Podmienka dodržaná.
39) Kontrola podmienky č. 5.4, bod 5. Kontrola prevádzky, I. Požiadavky na spôsob
a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do
informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,5.4 Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy,
priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť
zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných
inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a
prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť
spísaný zápis a musia byť o nej vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v
súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany
ovzdušia.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľovi nevznikli mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady,
poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy
počas vykonávania činnosti v prevádzke.
Podmienka dodržaná.
40) Kontrola podmienky č. 5.5, bod 5. Kontrola prevádzky, I. Požiadavky na spôsob
a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do
informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,5.5 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným
a ročným vykazovaním spotreby množstva vody používanej v technológií a produkovaného
množstva priemyselných odpadových vôd na 1 tonu výrobku.“
Zistený stav:
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Prevádzkovateľ priebežne vedie prevádzkovú evidenciu s mesačným a ročným vykazovaním
spotreby množstva vody používanej v technológií a produkovaného množstva priemyselných
odpadových vôd na 1 tonu výrobku.
Podmienka dodržaná.
41) Kontrola podmienky č. 5.6, bod 5. Kontrola prevádzky, I. Požiadavky na spôsob
a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do
informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,5.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových
parametrov v súlade so schválenými súbormi TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou
výrobcov zariadení.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ zabezpečuje monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so
schválenými súbormi TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.
Podmienka dodržaná.
42) Kontrola podmienky č. 7.1, bod 7. Podávanie správ, I. Požiadavky na spôsob
a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do
informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,7.1 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným
orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a
nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľovi nevznikli havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný
okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy počas vykonávania činnosti v prevádzke.
Podmienka dodržaná.
43) Kontrola podmienky č. 7.2, bod 7. Podávanie správ, I. Požiadavky na spôsob
a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do
informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,7.2 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržanie emisných limitov správou
z diskontinuálneho oprávneného merania pre jednotlivé znečisťujúce látky a zdroje emisií
podľa požiadaviek ustanovených v bode I.1 časť III. integrovaného povolenia.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil:
1. Správu o oprávnenom meraní emisií z odmasťovacieho úseku Pozinkovacej linky č. 3,
č. správy 03/205/2013 zo dňa 06.11.2013, komín č. 534, deň oprávneného merania
14.10.2013.
2. Správu o oprávnenom meraní emisií z pecného a pasivačného úseku Pozinkovacej linky
č. 3, č. správy 03/155/2013 zo dňa 23.08.2013, komíny č. 577 a 535, deň oprávneného
merania 29.07.2013.
3. Správu o oprávnenom meraní emisií z pecného Pozinkovacej linky č. 3, č. správy
03/007/2016 zo dňa 11.02.2016, komín č. 577, deň oprávneného merania 13.01.2016.
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Všetky merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EnviroTeam Slovakia, s.r.o.,
Kukučínova 23, 040 01 Košice.
Výsledkom všetkých oprávnených meraní je súlad s požiadavkami na dodržiavanie emisného
limitu na zdroji emisií odmasťovací úsek, pecný úsek – žíhacia pec a pasivačný úsek
(sušenie).
Prevádzkovateľ preukázal dodržanie emisných limitov uvedenými správami
z diskontinuálnych oprávnených meraní pre jednotlivé znečisťujúce látky a zdroje emisií
podľa požiadaviek ustanovených v integrovanom povolení.
Podmienka dodržaná.
44) Kontrola podmienky č. 7.4, bod 7. Podávanie správ, I. Požiadavky na spôsob
a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do
informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,7.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitorovania, ak to nie je v tomto
rozhodnutí určené inak, 5 rokov a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho
roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.4 a I.5.5 časť III. integrovaného
povolenia za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ uchováva záznamy z monitorovania 5 rokov a každoročne do 31. januára
nasledujúceho kalendárneho roka ohlasuje výsledky monitoringu za obdobie kalendárneho
roka a to konkrétne prevádzkovú evidenciu s mesačným a ročným vykazovaním spotreby
elektrickej energie a zemného plynu a vypočítanej mernej spotreby energií na tonu
vyrobeného pozinkovaného oceľového zvitku a prevádzkovú evidenciu s mesačným a ročným
vykazovaním spotreby množstva vody používanej v technológií a produkovaného množstva
priemyselných odpadových vôd na 1 tonu výrobku za obdobie kalendárneho roka na IŽP
Košice. Výsledky monitoringu za rok 2016 boli doručené osobne dňa 31.01.2016 na IŽP
Košice.
Podmienka dodržaná.

45) Kontrola podmienky č. 7.5, bod 7. Podávanie správ, I. Požiadavky na spôsob
a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do
informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:
cit. ,,7.5 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať IŽP Košice plánované zmeny v prevádzkach,
najmä zmenu používaných surovín a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného
postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ ohlasuje IŽP Košice plánované zmeny v prevádzkach, najmä zmenu
používaných surovín a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného postupu,
technológie a spôsobu nakladania s odpadom.
Podmienka dodržaná.
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46) Kontrola podmienky č. 7.6, bod 7. Podávanie správ, I. Požiadavky na spôsob
a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do
informačného systému, časť III. integrovaného povolenia:
cit. „7.6 Prevádzkovateľ je povinný podať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 28.
februára nasledujúceho kalendárneho roka na IŽP Košice a príslušnému okresnému úradu.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ podal Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2016 na IŽP
Košice a Okresný úrad Košice osobne dňa 31.01.2017.
Podmienka dodržaná.
K. Prílohy správy Nie
L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
Podmienky 46/46
Nedodržané
Podmienky 0/46
M. Záver – celkové zhodnotenie:
IŽP Košice, zastúpený Ing. Janou Valachovičovou, pri kontrole nezistil porušenie v
dodržiavaní vybraných podmienok integrovaného povolenia.
N. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly
Správa z environmentálnej kontroly bola vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v Košiciach dňa 30.03.2017. Správu vypracovala Ing. Jana
Valachovičová.
O výsledku kontroly a obsahu správy z environmentálnej kontroly bol oboznámený Ing.
Miroslav Krištofik, poverený zástupca spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. dňa 31.03.2017.

O.Vyjadrenie vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu) kontrolovanej
prevádzky ku kontrolným zisteniam
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P. Podpisy
Za IŽP Košice:

Ing. Jana Valachovičová

........................................................
inšpektor

Za U. S. Steel Košice, s.r.o.: Ing. Miroslav Krištofik
.....................................................
poverený zástupca prevádzkovateľa

Správu prevzal dňa:

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