SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prosiredia Bratislava. Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina?. 949 01 Nitra
Číslo: 563820539/201 7/Čás

SPRÁVA ZO ŠTÁTNEHO DOZORU
Č. 34/2017/Z
Počas štátneho dozoru a pri vypracovaní správy zo štátneho dozoru sa postupovalo
podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečist‘ovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niekiorých zákonov v znení neskoršich predpisov (ďalej len
..zákon o IPKZ“) v súčinnosti so zákonom Č. 1011996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).
A. Kontrola
Typ kontroly:
Podnet:
Výsledok:
Odstúpené:

štátny dozor podl‘a 36 ods. 3 zákona o IPKZ
Nic
35 ods. 1 zákona Súlad
Nie
-

B. Orán štátneho dozoru
Číslo preukazu: 463
Ing. Ľubica Čásarová
lnšpektor:
037 656 0648
Telefón:
lubica.casarova®sizp.sk
Elektronická adresa:

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

ing. Ingrid Pojezdatová Číslo preukazu: 307

-

-

-

Funkcia:

-

-

C. Prevádzkovatel‘
Názov podľa OR:
Adresa sídla:

ičo:
Kontrola oznámená:
Zástupca:

Bytkomfort, s.r.o.
SNP 9, 940 60 Nové Zámky
36555 193
Spósob: Telefonicky
22.06.20 17
Funkcia: riaditeľ EM
Szabo
Ing. Štefan
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Mgr. Peter Szuchan
Telefón:
Elektronická adresa:

Funkcia: vedúci výroby
energií

a rozvodov

0902/965 008
stefan.szabo®hytkomfort.sk
peter.szuchan®bytkomfort.sk

D. Prevádzka
Názov podľa integrovaného povolenia (IP):
prevádzka nemá vydané lP,
podľa póvodného IP „Centrálny tepelný zdro
j (CTZ)“
Adresa prevádzky:
Dvorská cesta 22/A, 940 60 Nové Zám
ky
Variabilný symbol:
nemá pridelený, póvodný VS 370750105
Integrované povolenie:
póvodné IP Č. 4288/990-OIPKJO5-Klc/37
0750105 zo dňa
08. 08. 2005. právoplatné dňa 14.09. 2005,
v znení neskorších
zrnien a doplnení
Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:
109 MW (podľa póvodného IP)
Kategória:
1.1. Spaľovanie paliv v prevádzkach s celko
vým menovitýrn
tepelným príkonom rovným alebo väčším
ako 50 MW.
-

-

-

E. Časová os
Kontrolované obdobie:
Začatie kontro]y:
Prvé miestne zist‘ovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:

2.12.2016 26.6.2017
26.6.20 17
26.6.2017
26.6.20 17
Deň prevzatia správy odovzdanej osobne
—

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

—

26.6.2017

Áno
Nic
Nie
Nic
Nic
-

G. Zameranie kontroly opis
Štátny dozor (ďalej len „kontrola“) vyko
naný pod]‘a 36 ods. 3 zákona o IPKZ
v prevádzke
.Centrálny tepelný zdroj (CTZ)“, Dvorská
cesta 22/A, 940 60 Nové Zámky (ďale
j len
„prevádzka“) prevádzkovateřa Bytkomťo
rt. s.r.o., SNP 9. 940 60 Nové Zám
ky,
IČO:
36 555 193 (ďalej len ‚.prevádzkovateF“).
bol zameraný na zistenie stavu v prevádzk
e.
Výsledkom Inšpekciou vykonaného
predchádzajúceho štátneho dozoru bola výzv
a k podaniu
žiadosti. Inšpekcia vyzvala prevádzko
vateľa k podaniu žiadosti o vydanie integrova
ného
povolenia pre prevádzku listom Č. 497
7-16584/2017/Čás/370750105 zo dňa 23.
05. 2017. Dňa
—

Strana 2 z 5

Sprcha zo štóíneho do:oru č 31/20]
Z‘Z

20.06. 2017 bola na lnšpekciu doruče
ná odpoveď pod č. 2185/2017 zo
dňa 13. 06. 2017.
V uvedenom liste prevádzkovateľ uvá
dza. že dňa 06. 06. 2017 vykonal
odp
ojenie plynového
kotla K-2, menovitého tepelného pt-i
konu 38,9 MW(výr. č. 23072), čím
došlo k poklesu
celkovej kapacity zariadení na hod
notu 31,2 MW, čo je pod prahov
ou hodnotou uvedenou
v Zozname priemyselných činností
v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ, tj.
1.]. Spaľovanie polír v
prevádzkaeh s celkovim menoviíým
wpelrnm príkonom rovným aleho váč
ším oko 50 MW.
H. Stav prevádzky v čase miestneho
zisťovania opis
Spoločnosť Bytkomfort, s.r.o. vo
svojej prevádzke zabezpečuje výr
obu tepeinej energie na
vykurovanie a prípravu teplej úžit
kovej vody pre bytovo kornun
álnu sféru. Takisto vyrába
elektrickú energiu pre vlastnú pot
rebu a jej prebytočnú čast‘ dodáva
do verejnej rozvodnej
siete. Prevádzka sa nachádza v prie
myselnej časti mesta Nové Zámky
na Dvorskej ceste 22/A,
v katastrálnom území Nové Zám
ky. V čase miestneho zisťovania
bol
kotol K-2 odpojený od
plynu a elektriny. V prevádzke bol
a kogeneračná jednotka KGJ 1
na 100 %‚ stav vody bol
67,5 m3/h a stav plynu bol 716 m3
/h.
—

-

I.

Použité podklady
1. Póvodné integrované povolenie
v znení neskoršich zmien a doplnení
2. Správa o odbornej prehliadke
plynového zariadenia vykonanej
podFa vyhlášky
MPSVR SR Č. 508/2009 Z.z. v
zneni vyhlášky MPSVR SR Č. 398/20
13 Z. z. zo dňa
07. 06. 2017 pod zn. op-spot2
3. Spisový materiál pod č. 700/20
17/Čás
4. Výzva k podaniu žiadosti pod
č. 4977-16584/2017/370750105
zo dňa 23. 05. 2017
5. Odpoveď k výzve k podaniu žiad
osti Č. 2185/2017 zo dňa 13. 06. 201
7
6. Kolaudačné rozhodnutie č. 157
-1748/2017/195/LÁ zo dňa 30. 01.
201
7, právoplatné
dňa 01. 02. 2017
7. Grafický priebeh teploty vody
na výstupe z kotla K2 za mesiace
február a marec
8. VS Hodinové odpisy údajov vo
výmenníkovej stanici CTZ za mes
iace február jún
2017 k nahliadnutiu
—

J.

Kontrolné zistenia
Prevádzkovatel‘ mai pOvodne vyd
ané integrované povolenie č.
4288/990-OIPKIO5Kk/370750105 zo dňa 08. 08.
2005 v znení neskorších zmien
a doplneni. Toto
integrované povolenie holo roz
hodnutím lnšpekcie Č. 3977-1
7420/37/2013/Sob/
/370750105/Z2 zo dňa 17. 07. 201
3. právoplatné dňa 22.11. 2013,
zrušené. lnšpekcia
konala na základe žiadosti prevádzko
vateľa zo dňa 20. 03. 2013 dor
učenej Inšpekcii dňa
25.03. 2013. Svoju žiadosf prevád
zkovateľ odóvodnil tým, že odpojen
ím kotla K1 došlo
k poklesu kapacity zariadenia pod pra
hovú hodnotu 50 MW.
Inšpekcia následne vykonala štát
ny dozor podľa
36 ods. 3 zákona o IPKZ
u prevádzkovateľa v prevádzke.
Štátny dozor bol vykonaný na
základe podnetu
Slovenskej inšpekcie životného pro
stredia. Ustredie Útvar integrovan
ého
povoľovania a
kontroly z dóvodu. že zist
ila rozpory v informaČnom systém
e
pre
vád
zok IPKZ
a v Národnom emísnom informa
čnom systéme.
Štátny dozor bol zameraný na
zistenie hodnoty projektovanej výr
obnej kapacity
vykonávanej činnosti v prevádzke
ajej porovnanie s prahovou hod
notou uvedenou
—
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v Zozname priemyselných činn
ostí v Prílohe Č. 1 k zák
onu o IPKZ. kategória
1.]. Spal?vanie pa/fv v prevádzka
ch s celkovým menovitým tepe
lným príkonom rovným
aleho vúčšínz oko 50 MW
Na základe výsledkov štátneh
o dozoru uvedených v správe
zo štátneho dozoru
Č. 1/2017/P. vypracovanej dňa
16. 01. 2017 a prerokovanej s
prevádzkovateřom dňa
27. 01. 2017 bolu zistené. že pre
vádzkovateľ vykonáva činnosť
v prevádzke v rozsahu
väčšom ako je prahová hodnot
a projektovanej výrobnej kap
acity uvedená v bode
1.1. v Prílobe Č. I k zákonu o IPK
Z a jeho čhmosť tak spadá pod
pósobnosť zákona
o IPKZ. Preto Inšpekcia pod
ľa
35 ods. 2 písm. c) zákona
o IPKZ vyzvala
prevádzkovateľa k podaniu žiad
osti o vydanie integrovaného pov
ole
nia pre prevádzku
v termíne do 30 dní odo dňa dor
učenia výzvy č. 4977-16584/2017
/Čá
s/3
70750105 zo dňa
23. 05. 2017 (výzva doručená pre
vádzkovateľovi podľa doručenky
dňa 25. 05. 2017).
Prevádzkovateľ na výzvu odpove
dal Iistom Č. 2 185/2017 zo dňa
13. 06. 2017 doručenorn
na Inšpekciu dňa 20. 06. 2017.
V predtoženom liste prevádzko
vateľ uviedol. že dňa
06. 06. 2017 bob vykonané odpojen
ie kotla K-2 a v prílohe bola
predložená aj Správa
o odbomej prehliadke plynového
zariadenia zo dňa 07. 06. 2017.
lnšpekcia bota uvedené skutočnosti
preveriť miestnou obhliadkou dňa
26. 06. 2017. pri
ktorej zistila skutočnosti uveden
é ďalej. V prevádzke sa nac
hád
zajú
nasledovné
spaľovacie zariadenia zhmuté v
tabuľke:
Spal‘ovacie
zariadenie

palivo

(vč. 23073)

plyn

Menovitý
tepelný
príkon
MW
38,9

ý
Kotol K2
(vč. 23072)
Kotol K3

Kotol K4

zemný
plyn
naftový
zemný
plyn
naflový
biomasa

Miesto
Poznámka
odvodu
znečisťujúcich
látok
Spoločný
Odpojený od energií
komin č. I

38.9

13,3

6,8

Odpojený od energii
Samostatný
komín č. 2
Samostatný

-

‘

raázemý 6,4
jednotka KOJ 1
plyn

‘1
‘

Kogeneračná
jednotka KW 2

Zemný
plyn
naftový

4,7

S:ostatný
výduch
Samostatný
výduch

V prevádzke sa ďalej nachádza
kotol KS (el ektrokotol), na ktorý
bob vydané kolaudačně
rozhodnut je Č. 157-1748/201
7//I 95/LA zo důa 30. 01.
2017. právoplatné dňa
01. 02. 2017. Uvedené kolaudačn
ě rozhodnutie vydal príslušný vše
obecný stavebný úrad
Mesto Nové Zámky.
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Z uvedenej tabuľky vyplýva, že sumárn
y tepelný príkon spaľovacích zariadení
je 109 MW.
Pretože sú však kotly M a K2 odpojen
é od zemného plynu
zas
lepe
ný
prfv
od, celkový
tepelný príkon zdroja je 31,2
MW. V zmysle prílohy Č. 1 k vyh
lášk
e
MŽP SR
Č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduš
í v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Vy
hláška č. 410/2012 Z. zi‘) sa jedn
á o stredný zdroj
znečist‘ovania ovzdušia kategórie
1. 1.2 Technologické celky obsahu
júce spaľovacie
zariadenia vrátane plynrných turb
ín a sžacionárnych piesíovch spalbv
acwh rno (opoť,
s nainšialovaným súhrnným menowt
ým tepelným príkonom 0,3 MW a men
ším a/w 50 MW
Podřa prílohy Č. 1 k zákonu
o IPKZ prevádzkovateľ nevykonáva v
pre
vádzke Čirmosť
v kategórii 1.1. Spaľovanie paliv vpr
evádzkach s celkovým menovitým
tepe
lnť‘m príkonom
rovným aleho vóčším ako 50 MW
Na vykonávanie činnosti v prevádzke
pod prahová hodnotu
50 MW nic je potrebné vydanie inte
grovaného povolenia podFa zákona
o IPKZ.
Prevádzkovateľovi však möže byt‘ vyd
ané integrované povolenie v zmysle
zákona o IPKZ. ak
dobrovoľne požiada o jeho vydanie.
K. Prílohy správy
L.

Nic

Zhodnoíenie dodržania podmienok
povolenia
netýka sa

—

M. Záver celkové zbodnotenie
Na základe miestnej obhliadky
prevádzky a predložených dok
ladov zo strany
prevádzkovateFa neboli zistené žiad
ne nedostatky. Nakořko prevádzkysch
opné sĎ spafovacie
zariadenša K3, K4, KGJ1 aKW2
s celkovým menovitým tepelným prík
onom 31,2 MW, nic
je potrebné predloženie žiadosti
na vydanie integrovaného povolenia.
Z uvedeného dóvodu
bude konanie začaté na podnet Inšpekc
ie zastavené.
—

N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Ľubica Čásarová

Číslo preukazu: 463

Ing. Ingrid Pojezdalová

Číslo preukazu: 507

Za prevádzkovatel‘a:
Vedúci kontrolovaného subjektu (šta
tutárny zástupca):

..........

Dátum:

....
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