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

Č.: 912-2703/2015/Tit/ 370620105

Správa o environmentálnej kontrole č. 47/2014/Z
v prevádzke:

„Energetika - Energoblok“

prevádzkovateľa:

TANAX, a.s.
Partizánska 73,
957 11 Bánovce nad Bebravou

vykonanej dňa:

03. 12. 2014 o 900 hod.

Kontrolu vykonali: Ing. Kristína Titková – inšpektorka
Ing. Ingrid Pojezdálová – vedúca odboru
Ing. Katarína Jakušová – inšpektorka
Ing. Ľubica Čásarová – inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:
Ing. Daniela Kováčiková – ekológ (KORD Slovakia, a.s.)
Ing. Pavol Mikuška – predseda predstavenstva (KORD Slovakia, a.s.)

Predmetom
správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa § 34 ods. 10
zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok
kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného
prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
(ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ
a ako odborný kontrolný orgán 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 zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej
správe v znení neskorších predpisov.
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Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania
vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Inšpektorátom rozhodnutím
č. 3656/OIPK-831/05-Mz/370620105 zo dňa 30. 06. 2005 (ďalej len „povolenie“ resp.
„rozhodnutie“), v ktorom boli okrem iného určené opatrenia pre prípad skončenia činnosti v
prevádzke.
Dátum vykonania kontroly:
Kontrolované obdobie:
Dátum vykonania kontroly
08. 12. 2009
08. 03. 2010
21. 03. 2012

03. 12. 2014
od roku 21.03.2012 – 03.12.2014
Kontrolované obdobie
25. 07. 2005 - 25. 09. 2009
25. 09. 2009 - 08. 03. 2010
08. 03. 2010 – 21.03.2012

Správa
č. 05/2009-Goc
č. 02/2010
č. 03/2012

O predmete kontroly bol dňa 21. 12. 2014 telefonicky informovaný správca v
konkurznom konaní JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA a dňa 26.11.2014 Ing. Daniela
Kováčiková – ekológ v spoločnosti KORD Slovakia, a.s..

I.

Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky:
Prevádzkovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

„Energetika - Energoblok“
TANAX, a.s.
Partizánska 73, 957 11 Bánovce nad Bebravou
36 302 678

Kategória priemyselnej činnosti:
1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným
alebo väčším ako 50MW.

II.

Opísanie stavu prevádzky v čase kontroly

Dňa 03. 12. 2014 vykonal Inšpektorát obhliadku v prevádzke, pri ktorej bolo zistené, že
prevádzkovateľom popísaný stav zodpovedá skutočnosti. Prevádzka sa nachádza v lokalite
priemyselného areálu KORD Slovakia, a.s.. Prevádzkovateľ TANAX, a.s. je od 01.12.2012
v konkurze. Kotol K1 je odpredaný inej spoločnosti a momentálne nefunkčný. Kotol K3
prevádzkuje majiteľ KORD Slovakia, a.s. a využíva ho ako záložný zdroj.
V prevádzke nie je v súčasnosti vykonávaná žiadna činnosť, v objekte sa nenachádzajú žiadne
suroviny, pomocné látky, výrobky, ani odpady.
III. Predložené doklady
Doklady predložené dňa 03. 12. 2014 (mailom):
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1. List. č. KORD/V/04/2010 zo dňa 04.01.2010 – Oznámenie spoločnosti KORD Slovakia,
a.s. o vlastníctve nehnuteľnosti na LV č. 406.
2. Záznam o výsledku vykonaných kontrol č. 02/2010, č. 3/2012.
3. List č. OKR/44/2011 zo dňa 15.11.2011 – Žiadosť o zmenu v integrovanom povolení.

IV. Kontrolné zistenia
Pri kontrole plnenia povinností
podmienkach povolenia bolo zistené:

prevádzkovateľa

uvedených

v nasledovných

Podmienka II.8.1.: Ak sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke alebo
odstrániť celú stavbu prevádzky, musí túto skutočnosť v dostatočnom predstihu písomne
oznámiť povoľujúcemu orgánu.
Zistený stav:
Dňa 16. 11. 2011 bol spoločnosťou TANAX, a. s doručený Inšpektorátu list
č. OKR/44/2011 zo dňa 15. 11. 2011, v ktorom prevádzkovateľ žiadal o zmenu vydaného
integrovaného povolenia z dôvodu neprevádzkovania kotla K1. Prevádzka bola
kategorizovaná v zozname priemyselným činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom
1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným
alebo väčším ako 50 MW, nakoľko súhrnný tepelný príkon inštalovaných zariadení bol
51, 56 MW (kotol K1 s tepelným príkonom 43,3 MW, kotol K3 s tepelným príkonom
8,267 MW).
Inšpektorát na základe oznámenia vykonal dňa 21. 03. 2012 kontrolu spojenú
s miestnou obhliadkou v prevádzke, ktorou preveril skutočnosti uvedené v žiadosti. Kontrolou
bolo zistené, že prevádzkovanie kotla K1 s menovitým tepelným príkonom 43,3 MW bolo
ukončené. Vzhľadom k tomu, že kotol K1 je technologicky prepojený s kotlom K3
a konštrukčne je postavený nad týmto kotlom, nie je možné jeho fyzické odstránenie. Pre
zabezpečenie nefunkčnosti kotla bolo prerušené plynové potrubie vedúce k tomuto kotlu tak,
že bola demontovaná časť potrubia na každom plynovom rade. Potrubie bolo zaslepené
a zaplombované na prírubách v mieste prerušenia odborným pracovníkom pre tlakové
zariadenia. Ďalej bolo v rámci zabezpečenia nefunkčnosti kotla K1 demontované
elektroovládanie automatikých horákov kotla a ovládací člen automatiky na paneli ovládania
kotla vo velíne.
Dňa 01. 12. 2012 spoločnosť TANAX, a.s. vyhlásila konkurz a odpredala zariadenia
(kotol K1, K3) iným spoločnostiam. Za správcu konkurznej podstaty bol uznesením
č. k. 28K/48/2012-1094 zo dňa 26.11.2012 ustanovený JUDr. Mgr. Dušan Divko, M.B.A..
V súčasnosti kotol K3 prevádzkuje majiteľ KORD Slovakia, a.s., a kotol slúži ako záložný
zdroj. Prevádzkovanie kotla K1 bolo ukončené v roku 2011.
Ukončením prevádzkovania kotla K1 v prevádzke „Energetika - Energoblok” došlo
k výraznému zníženiu celkovej projektovanej kapacity zariadenia pod príslušnú prahovú
hodnotu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o IPKZ.
V čase konania následnej kontroly, dňa 03. 12. 2014 Inšpektorát zistil, že
v prevádzkovateľom popísaný stav zodpovedá skutočnosti a oba kotle boli odstavené.
Prevádzkovateľ ukončením prevádzkovania kotla K1 dostatočným spôsobom
preukázal pokles kapacity zariadenia pod príslušnú prahovú hodnotu uvedenú v prílohe č. 1
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k zákonu o IPKZ – 1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným
príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.
Podmienka II.8.1. bola dodržaná.

V.

Záver

Inšpektorát na základe vykonanej environmentálnej kontroly a na základe správy o kontrole
nezistil nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou
zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.
O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto správy
o environmentálnej kontrole č. 47/2014/Z.
Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 30. 01. 2015.

Podpisy pracovníkov kontroly:
za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Kristína Titková, inšpektorka

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

Ing. Ingrid Pojezdálová, vedúca odboru

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

Ing. Ľubica Čásarová, inšpektorka

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

Ing. Katarína Jakušová, inšpektorka

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

