SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát ţivotného prostredia Banská Bystrica
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 4803-15176/47/2017/Pet

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 18/2017/Pet/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného
povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán
štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. c) 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 – beţná
Áno
§ 35 ods. 1 zákona - súlad
Nie

B. Orgán štátneho dozoru
SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Inšpektor:
Ing. Mária Petrová
Telefón:
048 471 96 52
Elektronická adresa:
maria.petrova@sizp.sk
C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámenia:
Zúčastnená osoba:

MECOM GROUP s.r.o.,
Poľná 4, 066 01 Humenné
31 735 151
28. 04. 2017 Spôsob: Telefonicky
Ing. Miroslava Čupková, špecialista ORK
(splnomocnený zástupca na zastupovanie spoločnosti
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MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné)
Telefón:
0903405933
Elektronická adresa: cupkova@mecom.sk
Ing. Ulrich Murár, vedúci údržby
Telefón:
0902 947 064
Elektronická adresa: murar@mecom.sk
D. Prevádzka
Názov podľa IP:

„Porážka hovädzieho dobytka, ošípaných a spracovanie mäsa v
Lučenci“
Adresa prevádzky:
MECOM GROUP s.r.o., Mikušovská cesta 3022, 984 01 Lučenec
Variabilný symbol:
470240106
Integrované povolenie: 2595/352/OIPK/470240106/Pe
Vydané:
06. 12. 2006
Právoplatné:
22. 12. 2006
Projektovaná kapacita:
- porážka hovädzieho dobytka, ošípaných

152 t/deň

38 000 t/rok

- spracovanie mäsa

100 t/deň

25 000 t/rok

- expedícia mäsových výrobkov

105 t/deň

26 250 t/rok

- expedícia mäsa

28 t/deň

8 160 t/rok

Kategória:
6.4. a) Úprava a spracovanie surovín živočíšneho pôvodu s výrobnou kapacitou väčšou ako
75 t za deň.
E. Časová os
Posledná kontrola:
21. 09. 2016
Kontrolované obdobie: 01. 01. 2016 do 04. 05. 2017
Začatie kontroly:
04. 05. 2017
Miestne zisťovanie:
04. 05. 2017
Vypracovanie správy 12. 05. 2017
Doručenie správy:
poštou
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

G. Zameranie kontroly
Kontrola podľa § 34 ods. 5 a ods. 6 zákona o IPKZ bola zameraná na zisťovanie
dodržiavania podmienok integrovaného povolenia a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností,
ktoré môžu viesť k zmene povolenia.
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H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Predmetná prevádzka v Lučenci spracováva hovädzí dobytok a ošípané na mäso a mäsové
výrobky. Priemyselné odpadové vody z výroby mäsa, splaškové vody a vody z umývania
dopravných prostriedkov v opravárenskej dielni sú odvedené kanalizačnou vetvou delenej
kanalizácie do MB ČOV. Po čistení v MB ČOV odpadové vody sú odvedené na terciálny
stupeň čistenia v otvorenom bubnovom miktosite, kde sa zachytia zvyšky suspendovaných
častíc. Vyčistené odpadové vody sú kanalizáciou odpadových vôd odvedené do biologického
rybníka a následne sú odpadové vody vypúšťané do recipientu Krivánsky potok.
ČOV prešla rekonštrukciou. V roku 2013 inšpekcia vydala rozhodnutie o dočasnom užívaní
ČOV na skúšobnú prevádzku, od 31.03 2014 je ČOV v trvalej prevádzke. Inšpekcia vykonala
kontrolu stavu ČOV, merného objektu na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd do
recipientu, kontrolu vedenia prevádzkovej evidencie, kontrolu výsledkov analytických
rozborov o kvalite vypúšťaných odpadových vôd do recipientu. Počas kontroly bola vykonaná
ohliadka prevádzky (nátokovej časti a odtokovej časti priemyselných odpadových vôd,
mechanického, biologického a terciálneho stupňa čistenia priemyselných odpadových vôd,
prietokomeru NIVOSONAR). V čase kontroly bola ČOV v prevádzke, vizuálne neboli
zistené nedostatky, ČOV a jej okolie bolo vyčistené.
I. Pouţité podklady
1. Monitorovací plán odberov odpadových vôd (rok 2016 a 2017)
2. Protokoly o skúškach vo vypúšťaných odpadových vôd do recipientu
3. Certifikát o overení meradla pretečeného objemu vody
4. Bilancia množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd do recipientu z ČOV
J. Kontrolné zistenia
Inšpekcia vykonala vyhodnotenie nasledovných podmienok integrovaného povolenia:
Kontrola podmienok č. 7 a 8 (zmena IP Z8-K užívanie vodnej stavby):
Podmienka 7 a 8
7. Prevádzkovateľ je povinný odoberať vzorku odpadovej vody za bubnovým mikrositom,
jedenkrát mesačne (v mesiacoch: jún, júl, august) zlievaním minimálne osem objemovo
rovnakých čiastkových vzoriek počas 8 hodín v rannej zmene a stanovovať NL za
účelom posúdenia prírastku koncentrácie NL v rybníku.
8. Prevádzkovateľ je povinný čistiť biologický rybník od sedimentov pri koncentrácii
NL>27 mg.l-1 na odtoku odpadových vôd z biologickej nádrže do recipientu.
Zistený stav: Dodrţané
Opis: Áno
Boli predložené výsledky rozborov odobratých vzoriek odpadovej vody za bubnovým
mikrositom 14.6.2016: NL=6 mg.l-1, 12.07.2016: NL=8 mg.l-1,
16.8.2016:
-1
NL=2 mg.l , ktoré boli vykonané akreditovaným skúšobným laboratóriom Mikrolab, s.r.o.
Rimavská Sobota. Koncentrácie NL sú nižšie ako povolené koncentrácie 27 mg.l-1 na odtoku
odpadových vôd z biologickej nádrže do recipientu. V súčasnosti biologický rybník nie je
potrebné čistiť od sedimentov.
Kontrola Technicko – prevádzkových podmienok:
Podmienka 5.7
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Nečistoty zachytené v mechanickom stupni čistenia odpadových vôd sústreďovať v
kontajneroch. Kontajnery minimálne jedenkrát týždenne vyprázdňovať. Hrubé nečistoty
zneškodňovať prostredníctvom oprávnenej osoby.
Zistený stav: Dodrţané
Opis: Áno
Boli predložené doklady o zneškodňovaní zachytených nečistôt v roku 2016. Naposledy boli
nečistoty z ČOV odvážané na zneškodnenie dňa 10.03.2017. Zachytené nečistoty sú
zneškodňované spoločnosťou Asanácia, s.r.o., Rúžova 1637, Žilina.
Podmienky 5.10, 5.12 a 5.13
5.10 Prevádzkovateľ je povinný MB ČOV prevádzkovať
v zmysle
platného
prevádzkovo - manipulačného poriadku pre MB ČOV tvorenú mechanickým, biologickým
a terciálnym stupňom čistenia odpadových vôd. Súčasťou manipulačného poriadku musí byť:
- sledovanie účinnosti MB ČOV odberom vzoriek odpadových vôd pritekajúcich do
MB ČOV a na odtoku predčistených odpadových vôd z terciálneho stupňa MB ČOV do
kanalizácie priemyselných a dažďových vôd, vzorky odoberať raz za kvartál a stanovovať
nasledovné ukazovatele: pH, CHSKCr, BSK5, NL, EL, N-NH4, Ncelk, Pcelk, NEL,
- sledovanie a evidovanie množstva odpadových vôd pritekajúcich do MB ČOV
a odtekajúcich odpadových vôd z MB ČOV po vyčistení v l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1.
5.12 Prevádzkovateľ je povinný doplniť v manipulačnom poriadku pre MB ČOV:
- sledovanie účinnosti MB ČOV odberom vzoriek odpadových vôd pritekajúcich do
MB ČOV a na odtoku predčistených odpadových vôd z MB ČOV do biologického rybníka,
vzorky odoberať raz kvartálne a stanovovať nasledovné ukazovatele: pH, CHSKCr, BSK5,
NL, EL, N-NH4, Ncelk, Pcelk, NEL,
- sledovanie a evidovanie množstvá odpadových vôd pritekajúcich do MB ČOV
a odtekajúcich odpadových vôd z MB ČOV po vyčistení v l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1.
5.13 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať prevádzkovo manipulačný poriadok pre MB
ČOV v zmysle tejto zmeny IP. Aktualizovaný prevádzkovo manipulačný poriadok
MB ČOV predložiť inšpekcii.
Zistený stav: Dodrţané
Opis: Áno
Bol predložený „Prevádzkovo - manipulačný poriadok ČOV“ (ďalej len „PMP ČOV“)
schválený inšpekciou - rozhodnutím č. 346-9106/2014/Pet/47024106/Z8-K zo dňa
31.03.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22.04.2014. PMP ČOV obsahuje spôsob a postup
sledovanie účinnosti MB ČOV odberom vzoriek odpadových
vôd pritekajúcich do
MB ČOV a odtekajúcich predčistených odpadových vôd z terciálneho stupňa MB ČOV
do kanalizácie priemyselných a dažďových vôd, sledovanie a evidovanie množstva
odpadových vôd pritekajúcich do MB ČOV a odtekajúcich odpadových vôd z MB ČOV
po vyčistení.
Prevádzkovateľ kvartálne odoberá vzorky priemyselných odpadových vôd pritekajúcich do
MB ČOV a odtekajúcich predčistených odpadových vôd z terciálneho stupňa MB ČOV,
v ktorých stanovuje nasledovné ukazovatele: pH, CHSKCr, BSK5, NL, EL, N-NH4, Ncelk,
Pcelk, NEL a eviduje množstvo pritekajúcich a odtekajúcich priemyselných odpadových vôd
v l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1. Ukazovatele znečistenia priemyselných odpadových vôd
v odobratých vzorkách stanovilo akreditované skúšobné laboratórium Mikrolab, s.r.o.
Rimavská Sobota: v prvom kvartáli dňa 19. 01. 2016, v druhom kvartáli dňa 12. 04. 2016,
v treťom kvartáli dňa 12. 07. 2016 a v štvrtom kvartáli 11. 10. 2016. Účinnosť MB ČOV
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podľa stanovených ukazovateľov znečistenia priemyselných odpadových vôd a množstva
pritekajúcich a odtekajúcich priemyselných odpadových vôd je 90,95 ℅.
Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách
a osobitných vodách a kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových
vôd a vôd z povrchového odtoku:
Podmienky 2.1., 2.1.1, 2.1.3
2.1
Prečistené vody v MB ČOV s prevažujúcim charakterom priemyselných odpadových
vôd (priemyselné odpadové vody, splaškové odpadové vody a vody z povrchového
odtoku zo spevnených plôch prevádzky) vypúšťať kontinuálne pravobrežným
výustným objektom do vodného toku Krivánsky potok v riečnom kilometri 3,0 v k. ú.
Mesta Lučenec.
2.1.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať nasledovné kvantitatívne hodnoty vo
vypúšťaných vyčistených vodách do vodného toku Krivánsky potok:
Q priem.
10,5 l.s-1
Q max.
18,1 l.s-1 )1
Q max. 559,8 l.s-1 )2
375 320 m3.rok-1
)1 - maximálna hodnota množstva vypúšťaných odpadových vôd v bezdažďovom období,
)2 - maximálna hodnota množstva vypúšťaných odpadových vôd v dažďovom období.

2.1.3 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať kvalitatívne (koncentračné a bilančné) hodnoty
v odpadových vodách vypúšťaných do vodného toku Krivánsky potok (prečistených na MB
ČOV), ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1:
Tab.č.1

UKAZOVATEĽ - symbol

MAXIMÁLNA

BILANČNÉ

KONCENTRÁCIA

HODNOTY

-1

( mg.l )

- pH
Chemická

- CHSKCr

ZARIADENI

( t.rok -1)

6–9

-

180,0

67,60

40,0

15,00

30,0

11,25

spotreba kyslíka
stanovená dichromanovou
metódou
Biologická

- BSK5

spotreba kyslíka s potlačením
s potlačením nitri nitrifikácie

(ATM)

Nerozpustné látky
Extrahovateľné látky

- NL
- EL

4,0

1,50

Amoniakálny dusík

- N-NH4

8,0/18,0- Z1 ) )

3,00/ Z1- 6,75)1)2

Celkový dusík

- N celk

28,0/38,0- Z1 )1)2

10,50/ Z1-14,26 )1)2

Celkový fosfor

- P celk

3,5

1,30

Nepolárne

- NEL

0,3

0,11

1 2

extrahovateľné látky
) Z1-hodnoty platia v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku
1

z biologického stupňa nižšia než 12 °C. Teplota na tento účel sa považuje za nižšiu než
než 12 ° C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa minimálne v 4-hodinových
intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 12 °C.
) Z1-ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku
2
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z biologického stupňa nižšia než 9 °C. Teplota odpadovej vody na tento účel sa považuje
za nižšiu než 9 °C, ak zo štyroch meraní realizovaných počas dňa v

minimálne

štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch meraniach teploty nižšie než 9 °C.

Zistený stav: Dodrţané
Opis: Áno
Boli predložené protokoly s výsledkami rozborov vypúšťaných odpadových vôd za rok
2016 až apríl 2017 a hodnoty množstva vypúšťaných vyčistených vôd do vodného toku. Z
predložených protokolov vyplýva, že prevádzkovateľ dodrţiava koncentračné, kvantitatívne
aj bilančné hodnoty vo vypúšťaných odpadových vodách do vodného toku Krivánsky potok
prečistených na MB ČOV a dočistených v biologickom rybníku (viď tab. č. 2 a tab. č. 3).
Tab.č.2
maximálna koncentrácia v ( mg.l )
-1

Symbol

Rok: 2016/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,24-D

˂ 0,05-D

˂ 0,050

˂ 0,050

˂ 0,050

˂ 0,050

˂ 0,050

˂ 0,050

˂ 0,050

˂ 0,050

˂ 0,050

˂ 0,050

CHSKCr

58-D

9,6-D

60-D

82-D

33,6-D

86-D

72-D

72-D

77-D

57-D

33,6-D

48-D

BSK5

10-D

4-D

21-D

28-D

9-D

12-D

10-D

11-D

24-D

10-D

9-D

8-D

N celk

10,2-D

9-D

4,7- D

1,9-D

2,9-D

11,7-D

6-D

9,3-D

6,9-D

6,3-D

6,1-D

5,1-D

P celk

0,12-D

0,98-D

1,1-D

1-D

0,19-D

0,46-D

1,41-D

0,56-D

1,2-D

0,22-D

0,3-D

0,73-D

NL

13-D

10-D

22-D

24-D

17-D

24-D

24-D

24-D

25-D

24-D

22-D

20-D

pH

8,6-D

7,1-D

8,9-D

9-D

8,3-D

7,8-D

8,4-D

7,5-D

6,8-D

7,5-D

8-D

7,9-D

EL

˂ 2-D

˂ 2-D

3,4-D

2,3-D

2,1-D

2-D

2,4-D

˂ 2-D

˂ 2-D

˂ 2-D

˂ 2-D

˂ 2-D

N-NH4

10,6-D

4,7-D

0,08-D

0,13-D

0,04-D

0,29-D

1,29-D

2,06-D

0,10-D

1,09-D

1,42-D

1,39-D

mesiac
NEL

Tab.č.3
maximálna koncentrácia

Symbol

v ( mg.l-1)

Rok: 2017/

1

2

3

4

NEL

˂ 0,050

˂ 0,050

˂ 0,050

˂ 0,050

CHSKCr

67-D

58-D

19-D

14,4-D

BSK5

33-D

14-D

8-D

3-D

N celk

8,1-D

10,2-D

5,8-D

3,8-D

P celk

1,39-D

2,29-D

1,61-D

0,07-D

NL

24-D

15-D

7-D

7-D

pH

7,3-D

7,1-D

7,3-D

9-D

EL

˂ 2-D

˂ 2-D

˂ 2-D

˂ 2-D

N-NH4

2,68-D

5,33-D

4,22-D

0,11-D

mesiac

Poznámka: D - koncentračná hodnota dodržaná

Podmienky č. 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3
2.1
Kontrolu priemyselných, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku
zo spevnených plôch prevádzky vypúšťaných do vodného toku Krivánsky
potok vykonávať nasledovne:
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2.1.1

Odberné miesto:
- kanalizačná šachta kanalizácie na odvádzanie odpadových vôd a vôd z povrchového
odtoku zo spevnených plôch prevádzky do recipientu, ktorá je umiestnená za
biologickým rybníkom pred vyústením odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku
zo spevnených plôch prevádzky do vodného toku Krivánsky potok.
2.1.2 Spôsob a frekvencia odberu:
- vzorky odoberať jedenkrát mesačne ( t.j. 12 - krát ročne ) zlievaním minimálnej
osem objemovo rovnakých čiastkových vzoriek počas 8 hodín v rannej smene a
stanovovať CHSKCr , BSK5 , NL, EL, N-NH4, N celk, P celk, pH,
- vzorky odoberať jedenkrát mesačne (t.j. 12 - krát ročne) ako bodové a stanovovať
NEL.
2.2
Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách do
vodného toku Krivánsky potok sa považujú za splnené, ak ani v jednej zlievanej
vzorke nie sú prekročené určené koncentračné hodnoty.
2.3
Podmienky monitorovania:
a)
Odber vzoriek vykonávať v rovnakom čase a rovnakým spôsobom.
b)
Vzorky neodoberať počas neobvyklých situácií, napríklad pri prívalových
dažďoch, nárazovom topení snehu, havárii v MB ČOV alebo na stokovej sieti.
c)
Pri každom
odbere
vzoriek odpadových vôd zaznamenať aj
informáciu o poveternostnej situácii v čase odberu vzoriek.
d)
Za účelom sledovania účinnosti
MB ČOV
odoberať
vzorky
odpadových vôd z prítoku odpadovej vody do MB ČOV a z odtoku MB
ČOV.
e)
Dátum odberu zaznamenať v prevádzkovom denníku.
f)
Laboratórne rozbory vykonávať prostredníctvom akreditovaných laboratórií,
ktoré budú zodpovedať za metódy a techniky pre výkon merania.
Zistený stav: Dodrţané
Opis: Áno
Bola predložená prevádzková evidencia podľa, ktorej prevádzkovateľ kontroluje
dodržiavanie kvalitatívnych a kvantitatívnych
hodnôt vo vypúšťaných priemyselných,
splaškových odpadových vodách a vodách z povrchového odtoku zo spevnených plôch
prevádzky vypúšťaných do vodného toku Krivánsky potok. Vzorky odpadových vôd
sú odoberané akreditovaným laboratóriom MIKROLAB, s.r.o., Skúšobné laboratórium,
Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota 12 - krát ročne zlievaním osem objemovo
rovnakých čiastkových vzoriek počas 8 hodín v rannej smene v rozsahu: CHSKCr , BSK5,
NL, EL, N- NH4, N celk, P celk, pH. Za účelom stanovenia NEL je 12 x ročne odoberaná
bodová vzorka. Hodnoty ukazovateľov znečistenia sú stanovované odporúčanými
metódami. V prevádzkovej evidencii sú záznamy o dátume odberu vzoriek odpadových vôd a
o poveternostných a podmienkach.
Podmienka č. 2.6
Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných odpadových vôd do vodného
toku Krivánsky potok kontinuálnym merným zariadením ( Parshallov merný žľab s
prietokomerom NIVOSONAR SMW s ultrazvukovou sondou SENSONAR).
Zistený stav: Dodrţané
Opis: Áno
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Bol predložený doklad o preverení funkčnosti kontinuálneho merného zariadenia ( Parshallov
merný žľab s prietokomerom NIVOSONAR SMW s ultrazvukovou sondou Slovenskou
metrológiou dňa 04.10.2016. Meradlo zodpovedá požiadavkám uvedeným v prílohe č. 64
k vyhláške ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

K. Zhodnotenie dodrţiavania podmienok povolenia
Kontrolov bolo zistené:
V prevádzke neboli zistené zmeny oproti stavu, ktorý je popísaný v časti „Opis a organizácia
prevádzky“.
Inšpekcia na základe vykonanej environmentálnej kontroly potvrdzuje podľa § 35 ods. 1
zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti s podmienkami
povolenia.
Správa z environmentálnej kontroly č. 18/2017/Pet/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici
dňa 12. 05. 2017.

Podpisy:
za SIŽP-IŽP, IŽP Banská Bystrica, OIPK:
Ing. Mária Petrová - inšpektorka

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

Správa z environmentálnej kontroly č. 18/2017/Pet/Z bude doručená prevádzkovateľovi
poštou.
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