SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Romanova 14, 040 01 Košice
Číslo: 6372-25070/57/2017/Ned

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 32/2017/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 (ďalej
len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona
a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).
A. Kontrola
Typ kontroly:
Podnet:
Výsledok:
Odstúpené:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Nie
§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Nie

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Vladimír Nedelko
Inšpektor:
Ing. Jana Valachovičová
Telefón:
055 633 33 14
Elektronická adresa:
vladimir.nedelko@sizp.sk

Číslo preukazu: 568
Číslo preukazu: 474

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

-

C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:

Nexis Fibers a.s.
Chemlonská 1, 066 76 Humenné
36 729 680

Funkcia:

-
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Kontrola oznámená:
Zástupca:
Funkcia:
Telefón:
Elektronická adresa:

14.06.2017
Spôsob: Telefonicky
Ing. Andrea Kršková
Špecialista ochrany životného prostredia v PV
0917 472 047
andrea.krskova@nexis-fibers.com

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Výroba a spracovanie PA polymérov
Adresa prevádzky:
Chemlonská 1, 066 01 Humenné
Variabilný symbol:
570610105
Integrované povolenie:
č. 2264/211-OIPK/2005-Ha/570610105, č. i. 570610105
Vydané:
10.1.2006
Právoplatné:
21.2.2016
Projektovaná kapacita:
Projektovaná výrobná kapacita prevádzky je navrhnutá
na maximálnu hodnotu 40 t. h-1 PA6 na linke Polymerizácia 2 a na výrobnú kapacitu prevádzky
do 4 200 t.rok-1 na polymerizačnej linke ECOPOL bez povolenia IŽP Košice.
Kategória:
4.1. h) Výroba organických chemikálií, ktorými sú plastické hmoty, ktorými sú polyméry,
syntetické vlákna a vlákna na celulózovom základe.
E. Časová os
Posledná kontrola:
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:

1.1.2014  31.10.2014
1.1.2016  21.6.2017
21.6.2017
21.6.2017
16.8.2017
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

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

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-

G. Zameranie kontroly – opis
Environmentálna kontrola bola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok
integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 2264/211-OIPK/2005Ha/570610105 zo dňa 10.01.2006 v znení mien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 285217805/2007/Wit/570610105/Z1 zo dňa 14.05.2007 (právoplatnosť 28.06.2007), č. 310922574/2007/Vel/570610105/Z2 zo dňa 13.07.2007 (právoplatnosť 02.08.2007), č. 602536645/2007/Haj/ 570610105/Z3 zo dňa 13.11.2007 (právoplatnosť 07.12.2007), č. 5111013/2008/Mil/570610105/Z4 zo dňa 09.04.2008 (právoplatnosť 11.04.2008), č. 566326461/2008/Hut/570610105/Z5 zo dňa 06.08.2008 (právoplatnosť 14.08.2008), č. 613224424/2008/Kov/570610105/Z6 zo dňa 18.07.2008 (právoplatnosť 12.08.2008), č.6125Strana 2 z 9
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23222/2008/Kov/570610105/Z7 zo dňa 08.07.2008 (právoplatnosť 10.07.2008), č. 477214606/2010/Hut/570610105/Z8 zo dňa 24.05.2010 (právoplatnosť 10.06.2010), č. 544919142/2011/Mer/570610105/Z11 zo dňa 07.07.2011 (právoplatnosť 18.07.2011), č. 797731415/2010/Mer,Haj/570610105/Z10 zo dňa 28.10.2010 (právoplatnosť 29.10.2010), č. 797529950/2010/Wit/ 570610105/Z9 zo dňa 03.11.2010 (právoplatnosť 10.11.2010), č. 52428456/2011/Wit/570610105/Z12 zo dňa 22.06.2011 (právoplatnosť 18.07.2011), č. 617220727/2011/Wit/570610105/Z13 zo dňa 25.07.2011 (právoplatnosť 04.08.2011), č. 901137058/2011/Wit/ 570610105/Z14 zo dňa 24.01.2012 (právoplatnosť 14.02.2012), č. 965483/2012/Haj/570610105/Z15 zo dňa 31.01.2012 (právoplatnosť 17.02.2012), č. 5699311/2012/Wit,Hut/570610105/Z16 zo dňa 02.05.2012 (právoplatnosť 07.05.2012), č. 626619344/2012/Haj/ 570610105/ Z17 zo dňa 11.07.2012 (právoplatnosť 30.07.2012), č. 836930464/2012/Hut/570610105/Z18 zo dňa 08.11.2012 (právoplatnosť 30.11.2012), č. 28569383/2013/Hut/570610105/Z19 zo dňa 02.05.2013 (právoplatnosť 24.05.2013), č. 521022450/2013/Wit/570610105/ZK20 zo dňa 02.09.2013 (právoplatnosť 23.09.2013), č. 704535743/2013/Wit/570610105/ZK21 zo dňa 30.12.2013 (právoplatnosť 30.01.2014), č. 338833311/2014/Hut,Mer/570610105/ZSP22-Z zo dňa 20.11.2014, č. 8605-8012/ 2015/Hut,Mer/
570610105/Z22-SP zo dňa 27.03.2015, č. 935-7064 /2016/ Mer/ 570610105/Z23-SP zo dňa
01.03.2016, č. 3865-15867/2016/Pal/570610105/Z24 zo dňa 17.05.2016. IŽP Košice vykonal
kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky ,,Výroba a spracovanie PA
polymérov“.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Daná prevádzka v čase miestneho zisťovania bola v prevádzke.
I.

Použité podklady
1. Výpis z obchodného registra Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka: 10340/P
2. Sprievodný list nebezpečného odpadu
3. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2016, ako pôvodca odpadov
4. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2016, ako prevádzkovateľ
zariadenia na zhodnocovanie
5. Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadu za rok 2016
6. Oznámenie údajov za rok 2016 do národného znečistenia
7. Skúška vodotesnosti nádrže č. 2016/01/04/001
8. Skúška vodotesnosti nádrže č. 2016/01/04/002
9. Certifikát Marián Čigaš
10. Hlásenie v zmysle Rozhodnutia č. 2264/211-OIPK/2005-Ha/570610105
11. Správa o oprávnenom meraní emisií č. 02/165/2016 na výduchu č. 28 (L-31A,B - Safir
1)
12. Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu
13. Pozvánka na školenie zamestnancov z oblasti ŽP (manažment, THP a robotnícke
profesie) a prezenčná listina zo školenia zamestnancov (predmet školenia havarijné
plány
14. Oznámenie plánovaného termínu oprávneného merania emisií vybraných ZL
15. Doklad a zaslaní správy o periodickom oprávnenom meraní emisií na SIŽP
16. Tabuľka termínov merania výduchov
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Kontrolné zistenia
1. Podmienka č. 1.1, bod A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky,
časť II. integrovaného povolenia:
cit. „1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Umiestnenie kontrolovaných zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností
prevádzkovateľ vykonával podľa v súlade s integrovaným povolením.
J.

2. Podmienka č. 1.2, bod A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky,
časť II. integrovaného povolenia:
cit. „1.2 Vykonávanie jednotlivých činností v prevádzke musí byť také, ako je uvedené v tomto
rozhodnutí.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ počas kontroly vykonával jednotlivé činnosti v prevádzke tak, ako je uvedené
v integrovanom povolení.
3. Podmienka č. 1.3, bod A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky,
časť II. integrovaného povolenia:
cit. „1.3 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto
rozhodnutí.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Kontrolované časti prevádzky prevádzkovateľ počas kontroly prevádzkoval v rozsahu
a za podmienok stanovených v integrovanom povolení.
4. Podmienka č. 1.8, bod A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky,
časť II. integrovaného povolenia:
cit. „1.8 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami
tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané
odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť si svoje
povinnosti.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného
povolenia a predložil o tom doklad.
5. Podmienka č. 2.2, bod A. Podmienky prevádzkovania, 2. Podmienky pre dobu
prevádzkovania, časť II. integrovaného povolenia:
cit. „2.2 Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzka je po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
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6. Podmienka č. 3.1, bod A. Podmienky prevádzkovania, 2. Podmienky pre dobu
prevádzkovania, časť II. integrovaného povolenia:
cit. „3.1 Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnotu 40 t. h-1 PA6
na linke Polymerizácia 2 a výrobnú kapacitu prevádzky nad 4 200.rok-1 na polymerizačnej linke
ECOPOL bez povolenia IŽP Košice.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ nezvýšil výrobnú kapacitu prevádzky nad menovité hodnoty.
7. Podmienka č. 3.4, bod A. Podmienky prevádzkovania, 2. Podmienky pre dobu
prevádzkovania, časť II. integrovaného povolenia:
cit. „3.4 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií:
elektrická energia, priemyselná voda, vykurovacia voda, pitná voda, chladiaca voda,
demineralizovaná voda, technologická para, nasýtená para, stlačený vzduch, dusík.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ používa druhy energií a médií v súlade s integrovaným povolením.
8. Podmienka č. 3.6, bod A. Podmienky prevádzkovania, 2. Podmienky pre dobu
prevádzkovania, časť II. 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 Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ nepoužíva čistiace a odmasťovacie prostriedky na báze halogenovaných
organických zlúčenín klasifikovaných podľa osobitého predpisu R vetou R40.
9. Podmienka č. 6.1, bod A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre
skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami a odpadmi, časť
II. integrovaného povolenia:
cit. „6.1 Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde
sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok
musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo
podzemných vôd a do pôdy. “
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Kontrolované vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde
sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok
boli v čase kontroly zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo
podzemných vôd a do pôdy. “
10. Podmienka č. 1.2, bod B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia,
časť II. integrovaného povolenia:
cit. „1.2 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať,
že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.“
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Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ preukázal v správe č. 02/165/2016 z diskontinuálneho oprávneného merania,
že žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročila hodnotu emisného limitu.“
11. Podmienka č. 5. bod D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov, časť II. integrovaného povolenia:
cit. „5. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene odpady podľa ich druhov
a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ zhromažďoval nebezpečné odpady v čase kontroly v uzamykateľnom sklade
zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením a nežiaducim únikom. Podlaha v sklade bola
vyspádovaná do havarijnej nádrže.
12. Podmienka č. 6. bod D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov, časť II. integrovaného povolenia:
cit. „6. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov,
s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ ku kontrole predložil k nahliadnutiu evidenčné listy nebezpečných odpadov
za kontrolované obdobie.
13. Podmienka č. 8. bod D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov, časť II. integrovaného povolenia:
cit. „8. Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných
odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady označiť identifikačným listom
nebezpečného odpadu v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového
hospodárstva.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
V čase kontroly boli nebezpečné odpady, zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad,
v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady označené identifikačnými listami nebezpečného
odpadu v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
14. Podmienka č. 12. bod D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov, časť II. integrovaného povolenia :
cit. „12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných
odpadov prednostne pred ostatnými.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ zabezpečuje zneškodnenie nebezpečných odpadov prednostne pred ostatnými
odpadmi.
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15. Podmienka č. 13. bod D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov, časť II. integrovaného povolenia:
cit. „13. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady len osobám oprávneným nakladať
s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového
hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ odovzdáva odpady len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi
odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe
uzatvorených písomných zmlúv (DETOX s.r.o., Banská Bystrica a EBA, s.r.o., Bratislava,
NCH SLOVAKIA s.r.o.).
16. Podmienka č. 15. bod D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov, časť II. integrovaného povolenia:
cit. „15. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti
ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu o prepravovaných
nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie
o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listoch nebezpečných
odpadoch v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ viedol evidenciu o preprave nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch
nebezpečných odpadoch a ku kontrole boli predložené sprievodné listy nebezpečných odpadov.
17. Podmienka č. 1. bod F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie
následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných
od podmienok bežnej prevádzky, časť II. integrovaného povolenia:
cit. ,,1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie
vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup
v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“), vypracovaný a schválený podľa všeobecne
záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a oboznámiť s nim zamestnancov
a vybaviť pracoviská špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie
úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Pri kontrole bol predložený plán opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku
znečisťujúce látky do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len havarijný
plán). Uvedený havarijný plán bol schválený SIŽP IŽP Košice OIOV rozhodnutím č. 364415030/52/2014/Var zo dňa 21.05.2014.
18. Podmienka č. 2. bod F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie
následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných
od podmienok bežnej prevádzky, časť II. integrovaného povolenia:
cit. ,,2. Prevádzkovateľ je povinný pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza
so znečisťujúcimi a nebezpečnými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové poriadky,
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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 Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ má vypracované prevádzkové poriadky pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi
látkami, s ktorými je oboznámená obsluha.
19. Podmienka č. 7. bod F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie
následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných
od podmienok bežnej prevádzky, časť II. integrovaného povolenia:
cit. „7. Priestory okolo záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.”
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
V čase kontroly prevádzkovateľ udržiaval priestory okolo záchytných vaní v čistote.
20. Podmienka č. 8. bod F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie
následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných
od podmienok bežnej prevádzky, časť II. integrovaného povolenia:
cit. „ 8. Na miestach, kde sa zaobchádza s znečisťujú látkami musia byť k dispozícii prostriedky
pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby likvidácie
uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a podzemných vôd.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, boli zabezpečené
prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov.
21. Podmienka č. 10. bod F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie
následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných
od podmienok bežnej prevádzky, časť II. integrovaného povolenia:
cit. „10. Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícií platné bezpečnostné listy všetkých
používaných chemických látok.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ ku kontrole predložil k nahliadnutiu platné bezpečnostné listy používaných
chemických látok.
22. Podmienka č. 7.3, bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky
a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II.
integrovaného povolenia:
cit. ,,7.3 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania
v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací
rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
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Prevádzkovateľ oznámil údaje do informačného systému za rok 2016 v písomnej forme dňa
15.02.2014.
K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
22/22
Nedodržané

0/22

Čiastočne dodržané

0/22

Nie je možné vyhodnotiť

0/22

M. Záver – celkové zhodnotenie
Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ vykonával činnosť
v prevádzke v súlade s kontrolovanými podmienkami integrovaného povolenia vydaného IŽP
Košice.
IŽP Košice konštatuje, že pri kontrole neboli zistené porušenia povinnosti prevádzkovateľa
podľa ustanovenia § 26 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Vladimír Nedelko

Číslo preukazu: 568

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