SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
Číslo: 530-720/37/201 8/Faš

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
Č. 27!2017!Faš/P
Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného
povoľovania a kontroly (ďalej len ‚.SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán orgán
štátneho dozoru podľa 9 ods. I 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
32 ods. I písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej
neskoršich predpisov a podľa
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej Jen ‚.zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa
postupovalo podľa zákona apňmerane v súčinnosti so zákonom Č. 10/1996 Z. z. o kontrole
v štátnej správe v znení neskoršich predpisov (d‘alej len ..zákon o kontrole“).
—

A. Kontrola
Typ kontroly:
Podnet:
Výsledok:
Odstúpené:

* 34 ods. 5

a 6 zákona Bežná
-

Nic
* 35 ods. 2 písm. b) zákona Pokuta
Nic
-

B. Orgán štátneho dozoru
Mgr. Simona Fašungová Číslo preukazu: 553
Inšpektor:
Číslo preukazu: 574
Ing. Csaba Hegedus
02 582 82 416
Telefón:
simona.fasungovasizp.sk
Elektronická adresa:
C. Prcvádzkovatel‘
Názov podľa OR:
Adresa sídla:

iČo:
Kontrola oznámená:
Zástupca:

Telefón:
Elektronická adresa:
D. Prcvádzka
Názov podl‘a IP:
Adresa prevádzky:

Duslo, a.s.
Administratívna budova. ev. Č. 1236, 927 03 Šaľa
35826487
17.10. 2017 Spósob: Elektronickou poštou
Funkcia: Technický úsek/Odbor
Ing. Richard Katunský
životného prostredia
a ochrany zdravia
024951 3245
Richard.Katunskydus1o.sk

Čistiareň odpadových vód
Prevádzkaje umiestnená medzi ulicami Turbínová a
Elektrárenská v Bratislave
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Vaňabilný symbol:
Integrované povolenie:
Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:

370212306
3394-28012/37/201 3/Kuc/3702 I 2306ĺZS
21.10.2013
15.11.2013
500 l/s, 1 800 m3/hod., 43 200 m3/deň

Kategória:
6.11. Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vód, na ktoré sa
nevzťahujú osobitné predpisy a ktoré sa vypúšt‘ajú z prevádzky, na ktoré sa vzt‘ahuje tento
zákon.
E. Časová os
Posledná kontrola:
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisfovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:

9.11.2016 16.12.2016
10.11.2016 13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
9.1.2018
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou
—

—

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

Nie
Nie
Nic
Nie
Nic
Nic

mé:

G. Zameranic kontroly opis
Kontrola bola zameraná na preverenie súladu podmienok uvedených v integrovanom povolení
Č. 3394-28012/37/2013/Kucĺ370212306/ZS zo dňa 21.10.2013 v znení neskorších zmien so
závermi o BAT pre systémy bežného čistenia odpadových vód/odpadových plynov a
nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu (Rozhodnutie Komisie 2016/902/EŮ)
aplikovateľných pre Čistiareň odpadových vód, a na kontrolu dodržiavania limitov
znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách.
—

H. Stav prevádzky v čase miestneho zist‘ovania opis
SIŽP začala kontrolu prehodnotením záverov o BAT pre systémy bežného čistenia
odpadových vód/odpadových plynov v administratívnej budove prevádzky. Potom prebehla
kontrola samotnej prevádzky.
—

I.

Použité podklady
1. Integrované povolenie Č. 3394-2801 2/37/2013/Kuc/3702 12306/ZS zo dňa 21.10.2013
v platnom znení (ďalej len integrované povolenie)
2. Závery o BAT pre systémy bežného čistenia odpadových vód/odpadových plynov a
nakladania s nimi v sektore chemického púemyslu (Rozhodnutie Komisie
201 6/902/EÚ)
3. Porovnanie technológie čistenia OV s najlepšou dostupnou technikou (BAT)
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4. Monitoring kvality ukazovateľov znečistenia z Čistiame odpadových vád za rok 2016
5. Pracovný pokyn vedúceho OŽPaOZ
J.

Kontrolné zistenia

Rozhodnutie 2016/902/EÚ
1. BAT 1.
Najlepšou dostupnou technikou (BAT) umožňujúcou zlepšit‘ celkovú environmentálnu
výkonnost‘ je zavedenie a dodržiavanie systému environmentálneho riadenia (EMS), v ktorom
sú zahrnuté všetky tieto vlastnosti...
Zistený stav Dodržaná
Opis
Ano
Spoločnosť Duslo, a.s. má zavedený integrovaný manažérsky systém. Jeho súčasfou je aj ISO
14001:2004, ktorého aktualizácia na ISO 14001:2015 bude predmetom recertiRkácie tento
rok.
2.

BAT 2.
Najlepšou dostupnou technikou (BAT) uľahčujúcou znižovanie emisií do vody a
ovzdušia a znižovanie spotreby vody je zavedenie a udržiavanie súpisu prehľadu tokov
odpadových vád a odpadových plynov v rámci systému environmentálneho dadenia (pozň
BAT 1), ktorý zahtňa všetky tieto prvky...
Zistený stav Dodržaná
Opis
Ano
Najlepšia dostupná technika uľahčujúca znižovanie emisií do vody a ovzdušia a znižovanie
spotreby vody je zavedenie a udržiavanie súpisu prehľadu tokov odpadových vód a
odpadových plynov v rámci EMS. Spoločnosť Duslo, as. má zavedený pre pracovisko COV
Bratislava v rámci environmentálneho riadenia súpis prehľadu tokov odpadových vád. Pre
činnosť COV vo vzťahu k dodržiavaniu stanovených úrovní emisii ZL je relevantný tok od
zdroja prevádzky „Výroba Sulfenaxov“. Pri tomto zdroji sú dostupné informácie
o chemických výrobných procesoch vrátane informácií o vlastnostiach odpadových vád. Pd
ostatných tokoch OV sú dostupné informácie ovlastnostiach odpadových vád. Súpis tokov je
vedený elektronicky u technického pracovníka COV na mesačnej báze.
BAT 3.
Najlepšou dostupnou technikou (BAT) pre príslušné emisie do vody podľa súpisu
tokov odpadových vád (pozn BAT 2) je monitorovanie kľúčových prevádzkových
parametrov (vrátane zaniadení na nepretržité monitorovanie toku odpadových vád, pH a
teploty) v kľúčových oblastiach (napr. pnítok na predbežné čistenie a prítok na konečné
čistenie).
Zistený stav Dodržaná
Ano
Opis
Všetky toky odpadových vád uvádzané v IF majú monitorované vlastnosti v zmysle:
3.

•
•

Kontrolného monitorovacieho poniadku (viď BAT 4). Vyhodnotenie panametrov je
vedené elektronicky na internej sieti Duslo, a.s.,
V zmysle IP pne SO Budmeňce pre pdesakovú kvapalinu.
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4. BAT 4.
Najlepšou dostupnou technikou (BAT) je monitorovanie emisií do vody v súlade s normami
EN s aspoň minimálnou frekvenciou uvedenou nižšie. Ak normy EN nie sú k dispozícü,
najlepšou dostupnou technikou (BAT) je využitie noriem ISO, vnůtroštátnych alebo mých
medzinárodnýcb nodem, ktorými sa zaistí poskytovanie údajov v rovnocennej vedeckej
kvalite.
.

Latka/parameter

Minimálna frekvencia
momtorovania ( ) (J

Norma(-y)

Celkový obsah organického uhlíka (TOC)

(3)

EN 1484

Chemická spotreba kyslíka (COD) (3)

Nie je k dispozícü
norma EN

Celkové nerozpustné tuhé látky (TSS)

EN 872

Celkový obsah dusíka (TN)
.

.

Ó

EN 12260

‚

‚

Celkovy obsah anorgamckeho dus:ka (Nanorg)
(4\

“‘

Denne

K dispozícii sú
rozhcne normy
EN

Celkový obsah fosforu (TP)

K dispozícii sú
rozličné normy
EN

Absorbovatel‘né organicky viazané halogény
(AOX)

EN-ISO 956
-

Cr
Cu
Kovy

K dispozícii sú
rozličné normy
EN

Ni
Pb

Mesačne

Zn
Iné kovy, akje to relevantné
Rybie ikry (Danio reriq)

EN-ISO 15088

Dafhia (Daphnia magna Straus)

EN-ISO 6341

Toxicita (5)
Luminiscenčné baktérie (Vibrio
Jischen)

‚

Rozhodne sa na zaklade
hodnotenia
rizika po počiatočnej
EN-ISO 11348-1,
EN-ISO 11348-2 charaktenzácii
alebo EN-ISO
11348-3
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Žaburinka menšia (Lenina minor)

EN-ISO 20079

Riasy

EN-ISO 8692,
EN-ISO 10253
alebo EN-ISO
10710

(l)

Frekvencie monitorovania sa móžu upravit‘, ak série údajov jasne preukazujú dostatočnú
stabilitu.
(2)
Miesto odberu vzorky sa nachádza tam, kde emisie opúšťajú zariadenie.
(3)
Monitorovanie TOC a COD sú alternatívy. Uprednostňuje sa monitorovanie TOC, pretože
nevyžaduje používanie vel‘mi toxických zlúčenín.
(4)
Monitorovanie TN a Nanolg sú alternatívy.
(5)
Móže sa používať vhodná kombinácia týchto metód.
Zistený stav Ciastočne dodržaná
Opis
Nie
BAT 5.
Najlepšou dostupnou technikou (BAT) je pravidelné monitorovanie emisií diMznych
VOC do ovzdušia z príslušných zdrojov pomocou vhodnej kombinácie techník I III, alebo
v prípade, že sa pracuje s veľkými množstvami VOC, pomocou všetkých techník I III...
5.

—

—

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Na pracovisku sa móžu nachádzať fugitívne emisie prchavých organických látok zo zdrojov
uvedených v BAT 19 (prevádzka Sulfenax, COV biologická aktivácia kalu). Ich elimináciaje
riešená väčšinou už priamo pri zdroji vzniku. COV Bratislava nie je zdrojom intenzívneho
zápachu spösobeného týmito emisiami. Nádrž na biologickú aktiváciu kalu, ako najreálnejší
zdroj prchavých organických látok a prípadného zápachu, je prekrytá a odplyny sú
zachytávané adsorpciou aktívnym uhlím v odor controle. Eliminácia fugitívnych emisií
prchavých organických zlúčenín, ktoré prichádzajú do COV s odpadovými vodami
z prevádzky Sulfenaxu, je riešená pdamo pri zdroji v PS 25 Zníženie CHSK v odpadových
vodách (zníženie podielu toluénu). S ohľadom na BAT 6 a BAT 20 sa monitoring
neuplatňuje.
—

6.

BAT 7.
Najlepšou dostupnou technikou (BAT) na zníženie spotreby vody a obmedzenie
tvorby odpadových vód je zníženie objemu tokov odpadových vód alalebo zníženie zafaženia
prostredia znečistením, ktoré tieto vody spósobujú, zvýšenie opätovného použitia odpadových
vód vo výrobnom procese a spätné získavanie a opätovné využívanie surovin.

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Jedným z tokov OV z prevádzky „Výroba Sulfenaxov“, kde dochádza k predbežnému čisteniu
OV vPS 25. Tým dochádza k zníženiu zaťaženia OV znečistením ako aj k spätnému
získavaniu a opätovnému využitiu surovin.
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SO Budmerice ako ďalší zdroj priesakových skládkových vůd pre Čov zabezpečuje zníženie
objemu týchto vůd prekrytím jednotlivých kaziet.
7. BAT 9.
Najlepšou dostupnou technikou (BAT), ktorou sa zabráni vzniku nekontrolovateľných
emisií do vody, je zabezpečenie vhodnej úložnej kapacity pre odpadové vody, ktoré vznikli za
mých ako bežných prevádzkových podmienok, a to na základe posúdenia rizika (berúc do
úvahy napr. druh znečisfujúcej látky, důsledky pre d‘alšie čistenie a prijímajúce prostredie), a
prijaf d‘alšie primerané opatrenia (napr. kontrola, čistenie, opätovné použitie).
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Čov Bratislava má k dispozícii 4700 m3 vol‘nej rezervnej kapacity na zachytávanie
nadlimitných vód. Pre rizikové situácieje to postačujúca rezerva.
8. BAT 10.
Najlepšou dostupnou technikou (BAT) na zníženie množstva emisií do vody je využívanie
stratégie integrovaného spracovania odpadových vód a ich čistenia, ktorá zahiňa vhodnú
kombináciu technik podl‘a nižšie uvedeného poradia důležitosti...
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
1.
Techniky integrovaného procesu prevencia alebo zníženie tvorby ZL
Zabezpečené pri zdroji: prevádzka „Výroba Sulfenaxov“ PS 25
Zabezpečené pri zdroji: SO Budmerice prekrytie kaziet
zabezpečené pri zdroji: prevádzka „výroba
2.
Spátné získavanie ZL pri zdroji
Sulfenaxov“ PS 25
3.
Predbežné čistenie OV zabezpečené pri zdroji: prevádzka „Výroba Sulfenaxov“ PS
25
4.
Konečné čistenie OV pracovisko Čov
-

—

—

-

—

-

—

-

9.

BAT 11.
Najlepšou dostupnou technikou (BAT) na zníženie množstva emisií do vody je
predbežné čistenie odpadových vód obsahujúcich znečisťujúce látky, ktoré nemožno
adekvátne odstránit‘ počas konečného čistenia odpadových vód používaním vhodných
technik...
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Predbežné čistenie OV je zabezpečené na prevádzke „Výroba Sulfenaxov“ PS 25.
—

10. BAT 12.
Najlepšou dostupnou technikou (BAT) na zníženie množstva emisií do vody je vhodná
kombinácia technik konečného čistenia odpadových vód...
Urovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL), pokiaľ ide o emisie do vody uvádzané v tabul‘ke
1, taburke 2 a tabuľke 3 sa vzťahujú na priame emisie do vodného recipienta pochádzajúce z:
i) činností uvedených v oddiele 4 prílohy I k smernici 2010/75/EÚ;
ji) nezávisle prevádzkovaných čistiarní odpadových vód uvedených v oddiele 6.11 prílohy I
k smemici 2010/75/EU za predpokladu, že najväčšie zaťaženie znečisťujúcou látkou
pochádza z činností uvedených v oddiele 4 prílohy I k smemici 2010/75/EU;
iii) kombinovaného čistenia odpadových vůd z róznych zdrojov, ak najväčšie zat‘aženie
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znečisťujúcou látkou pochádza z činností uvedených v oddiele 4 prílohy I k smernici
2010/75/EU. Hodnoty BAT-AEL sa uplatňujú v mieste, kde emisie opúšťajú zariadenie...
Zistený stav Čiastočne dodržaná
Áno
Opis
• Predbežné a primárne čistenie vyrovnávanie, neutralizácia, fyzické oddelenie
• Biologické čistenie proces aktivovaného kalu
• Konečné odstránenie pevných látok koagulácia, sedimentácia, filtrácia
-

-

-

11. BAT 13.
Najlepšou dostupnou technikou (BAT) na prevenciu alebo, ak to nic je možné, na
zníženie množstva odpadu zaslaného na zneškodnenie je vytvorenie a realizácia plánu
nakladania s odpadom, ktorý je súčasťou plánu riadenia systému environmentálneho
manažérstva (pozn BAT 1). Týmto plánom sa zabezpečí, že sa (v poradí podľa dóležitosti)
predíde vzniku odpadu, odpad sa pripraví na opätovné použitie, recyk]áciu alebo mé
zhodnotenie.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Spoločnosť Duslo. a.s. má zavedený integrovaný manažérsky systém. Nakladanie s odpadom
sa riadi organizačnou smemicou OS 10-4-2007 Nakladanie s odpadom.
—

12. BAT 14.
Najlepšou dostupnou technikou (BAT) na zniženie objemu čistiarenských kaby
vyžadujúcich ďalšie spracovanie a[ebo zneškodnenie a na zníženie ich potenciálneho vplyvu
na životné prostredie je použitie týchto technik abebo ich kornbinácie:...
Zistený stav Dodržaná
Áno
Opis
použiva sa úprava pridávanim koagulantov a flokulantov
Uprava
používa sa zahustenie a odstred‘ovanie
Zahusťovanie/odvodňovanie
používa sa hasené vápno na stabilizáciu kalu
Stabilizácia
nie
Sušenie
13. BAT 15.
Najlepšou dostupnou technikou (BAT) na uľahčenie zachytávania zlúčenin a zníženie
emisií do ovzdušiaje uzavretie zdrojov emisií tam, kde je to možné. tieto emisie čistit‘.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
COV má prekrytú biologickú časť čistenia odpadových vód v záujme uzavretia a
zachytávania odplynov.
BAT 16.
Najlepšou dostupnou technikou (BAT) na zníženie množstva emisii do ovzdušia je
stratégia integrovaného nakladania s odpadovými plynmi a ich čistenia, zahtňa techniky
čistenia odpadových plynov integrované do procesu.
Zistený stav Dodržaná
Áno
Opis
COV na zachytávanie odplynov z biologického čistenia (aktivácia kalu) využíva adsorpciu
s aktívnym uhlím v Odor contwle.
14.
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Ďalšími zdrojmi emisií do ovzdušia je vápenné hospodárstvo (SZZO) a dieselagregát.
Zníženie emisií TZL z vápenného hospodárstva je ňešené inštalovaním záchytných
tkanivových filtrov. Dieselagregát sa využíva nepravidelne v pdpade výpadku elektdckej
energie.
15. BAT 19.
Najlepšou dostupnou technikou (BAT) umožňuj úcou zabránit‘ vzniku emisií VOC do
ovzdušia alebo, ak to nie je možné, znížiť ich množstvo je použiť kombináciu nižšie
uvedených technik:...
Zistený stav Dodržaná
Áno
Opis
Technika
zabezpečenie riadnej konštrukcie a montáže zariadenia
Technika
zabezpečenie dobrej údržby zariadenia
Technika
zachytenie dirnznych emisií pdamo pri zdroji
Eliminácia fugitívnych emisií prchavých organických zlúčenín, ktoré prichádzajú do Čov
s odpadovými vodami, je riešená pdamo pri zdroji v prevádzke „Výroba Sulfenaxov“ v PS 25
Zníženie CHSK odpadových vód (zníženie podielu toluénu).
—

Eliminácia prchavých zlúčenín z procesu biologického čistenia (aktivácia kalu) je riešená
prekrytim nádrže a zachytávaním odplynu (adsorpcia s aktívnym uhlím v Odor controle).
Ďalšími zdrojmi emisií do ovzdušia je vápenné hospodárstvo (SZZO) a dieselagregát.
Zníženie emisií TZL z vápenného hospodárstva je riešené inštalovaním záchytných
tkanivových flltrov. Dieselagregát sa využíva nepravidelne v prípade výpadku elektrickej
energie.
16. BAT 21.
Najlepšou dostupnou technikou (BAT) umožňujúcou zabránit‘ vzniku emisií zápachu
pri zhromažďovaní a čisteni odpadových vód a čistení kalu alebo, ak to nie je možné, znížiť
ich množstvo je jedna z technik uvedených nižšie alebo ich kombinácia:...
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
• Minimalizácia času zotrvania, počas ktorého sa OV a kal nachádza v systémoch na
zhromažďovanie a skladovanie
• Uzavretý priestor zakrytá časť biologického čistenia OV
—

Zápach je v prevádzke eliminovaný technikami popísanými v BAT 16 a BAT 19.
17. BAT 22.
Najlepšou dostupnou technikou (BAT) umožňujúcou zabrániť vznik emisií hluku
alebo, ak to nie je možné, znížiť ich množstvo je vytvoriť a realizovať plán na riadenie hluku,
ktorý je súčasťou systému environmentálneho riadenia (pozn BAT 1) a ktorý zahřňa všetky
tieto prvky:...
Zistený stav Dodržaná
Áno
Opis
Prevádzka má vypracovaný prevádzkový poriadok na ochranu zdravia pri práci pred
eXpozíciou hluku schváleného rozhodnutím RÚVZ Č. PPL/12253/20174 zo dňa 3 1.7.2014.
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18. BAT 23.
Najlepšou dostupnou technikou (BAT) umožňujúcou zabrániť vzniku emisií hluku
alebo, ak to nie je možné, znížiť ich množstvo je použit‘ jednu z nižšie uvedených techník
alebo ich kombináciu:...
Zistený stav Dodržaná
Áno
Opis
prevádzkové
Technika
opatrenia (kontrola a údržba zariadenia; zatváranie dveri, okien
vyhýbanie sa
v uzatvorených pdestoroch; obsluha zariadenia skúseným personálom;
hlučným činnostiam v noci; umožnenie kontroly hluku počas údržby).
Zdrojom hluku na pracovisku je dieselagregát a odstredivka. Zariadenia sú umiestnené
v uzatvorených priestoroch. neovplyvňuj úce výrazne hlučnost‘ vonkajších priestorov. Počas
chodu zadadenia je priestor uzatvorený. Obsluha zadadenia sa vyskytuje vjeho okolí na dobu
nevyhnutnú pre jeho obsluhu a správny chod obsluha používa OOPP pre ochranu uší.
Zistený s(av

Opis

Čiastočne dodržaná
Nie

19. Podmienka v kapitole II. Podmicnky povolenia, B. Emisně limity, 2. Limitné
hodnoty ukazovatePov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných
vodách, bod 2.3.
Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách nesmú prekročiť limitné
hodnoty určené v tabuľke Č. 4.

TabuFka. Č. 4
ukazovatel‘

pR

Jednotka

-

Limitně hodnoty
v 24 hodinovej
zlievanej vzorke

Frekvencia monitorovania

6-9

Ix týždenne

CHSKer

mg/l

500

Ix týždenne

BSK5

mg/l

80

Ix týždenne

NL sušené 1050

mg/l

40

Ix týždenne

5500

mg/l

14 000

Ix mesačne

RL žíhané
Chloddy*

mgR

‘4-NH4

mg/I

Pcelk

mg/l

‘Jce1k

mg/l

-

-

2
-
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PAU**

mg/l

0,001

Ix mesačne

AOX

mg/l

1

Ix mesačne

Benztiazol

mg/l

4-metyl-2,6-di-terc
utyl fenol

mg/I

Ekotoxicita

-

-

-

-

1 x mesačne
ĺx mesačne
2x ročne

DEHP

mg/l

Fenoly

mg/l

0,15

6x ročne

JEL

mg/l

1,5

6x ročne

MCPA

mg/I

chloroform

mg/I

*akceptujú

sa aj
prevádzkovatefa

**

výsledky

-

-

-

neakreditovaného,

4x ročne

6x ročne
6x ročne
prevádzkového

laboratóňa

PAU (súčet koncentrácii fluórantrénu, benzo(b)Huórantrénu, benzo(k)fluórantrénu,
benzo(a)pyrénu, benzo(ghi)perylénu a indeno( 1 ‚2,3-cd)pyrénu

Zistený stav

Ncdodržaná
Áno
Opis
Prevádzkovatel‘ prekročil limitně hodnoty pre parametre NL suš. a PAU určené v tabul‘ke č. 4.
Pre NL suš. boli namerané prekročené hodnoty 64,6 mg/l (7.1.2016), 45,8 mg/l (14.1.2016),
43,4 mg/l (9.3.2016), 51,3 mg/l (23.6.2016), 49,7 mg/l (13.7.2016) a 62,5 mg/l (21.7.2016).
Pre PAU bola nameraná prekročená hodnota 0,00189 mg/l (9.3.2016). Tak ako je uvedené
v monitoringu kvality ukazovateľov znečistenia za rok 2016.
K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenic dodržania podmienok povolcnia
Dodržané
1. BAT 1.
2. BAT 2.
3. BAT 3.
4. BAT 5.
5. BAT 7.
6. BAT 9.
7. BAT 10.
8. BAT 11.
9. BAT 13.
10. BAT 14.
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11. BAT 15.
12. BAT 16.
13. BAT 19.
14. BAT 21.
15. BAT 22.
16. BAT 23.
Nedodržané
1. 2.3
Čiastočne dodržané
2. BAT 4.
3. BAT 12.
Nic je možně vyhodnotíť
M. Záver celkové zhodnotenie
Na základe vykonanej kontroly inšpekcia konštatuje, že prevádzkovatel‘ je povinný
požiadat‘ o vydanie zmeny integrovaného povolenia na zosúladenie monitorovania
jednotlivých parametrov znečisťovania vód resp. frekvencie ich monitorovania BAT 4 a BAT
12 (Rozhodnutie Komisie 2016/902/EU).
—

Po preskúmaní predložených dokladov bob zistené porušenie povinností prevádzkovatel‘a
vyplývajúcich z podmienok povolenia uvedených v časti J. tejto správy.
Bob zistené že:
•

Prevádzkovateľ prekročil limitně hodnoty pre parametre NL suš. a PAU určené
v tabuľke č. 4 podmienky v kapitole II. Podmienky povolenia, B. Emisně limity,
2. Limitně hodnoty ukazovatel‘ov znečistenia vo vypúšt‘aných odpadových vodách
a osobitných vodách, bod 2.3. rozhodnutia Č. 3394-28012/37/2013/Kuc/370212306/ZS
v platnom znení.

Uvedenými zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnost‘ uvedenú v * 26 ods. I
písm. a) a b) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnost‘ v prevádzke v súlade s vydaným
povolením a udržiavat‘ prevádzku pod nepretržitým dohl‘adom a udržiavat‘ prevádzku v súlade
s podmienkami určenými v povolení.
SIŽP podľa
•

35 ods. 2:

písm. b) zákona o IPKZ uloží pokutu za zistený správny delikt.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Mgr. Simona Fašungová

Číslo preukazu: 553

ĺ
Ing. Csaba Hegedus
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Číslo preukazu: 574

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
Číslo: 530-2431/37/201 8/Faš

ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV
ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

Č. 27/2017!Faš/P
Environmentálnu kontrolu (d‘alej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného
povoľovania a kontroly (d‘alej 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 apodľa
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 aprimerane v súčinnosti so zákonom Č. 10/1996 Z. z. o kontrole
v štátnej správe v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o kontrole“).
—

A. Kontrola
Typ kontroly:
Podnet:
Výsledok:
Odstúpené:

* 34 ods. 5

a 6 zákona Bežná
-

Nic
35 ods. 2 písm. b) zákona Pokuta
Nie
-

B. Or2án štátneho dozoru
Mgr. Simona Fašungová Číslo preukazu: 553
Inšpektor:
Ing. Csaba Hegedus
Číslo preukazu:574
Telefón:
02582 82416
simona.fasungovasizp.sk
Elektronická adresa:
B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

Funkcia:

Zápisnica o prerokovani výsledkov environmentálnej kontroly č. 2 7ĺ201 7,‘Faš,‘P

C. Prcvádzkovatel‘
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:
D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
Integrované povolenie:
Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:

Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. Č. 1236,92703 Šaľa
35826487
17.10. 2017
Spósob:
Elektronickou poštou
Ing. Jozef Mako
Funkcia: vedúci OŽP a OZ
0918818347
jozef.mako@duslo.sk

Čistiareň odpadových vód
Prevádzka je umiestnená rnedzi ulicarni
Elektrárenská v Bratislave
370212306
3394-28012/37/201 3/Kuc/3702 12306/ZS
21.10.2013
15.11.2013
500 l/s, 1 800 m3Ihod., 43 200 m3/deň

Turbínová

a

Kategória:
6.11. Nezávisle prevádzkované Čistenie odpadových vód, na ktoré sa nevzťahujú osobitné
predpisy a ktoré sa vypúšt‘ajú z prevádzky, na ktoré sa vzt‘ahuje tento zákon.
E. Časová os
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
DoruČenie správy:
Vypracovanie dodatku:
DoruČenie dodatku:
Vypr. neopodstatnenosti:
Dor. neopodstatnenosti:
Prerokovanie správy:

F.

Prílohy zápisnice

10.11.2016
13.11.2017
13.11.2017
9.1.2018
15.1.2018

—

13.11.2017

-

-

-

24.1.2018

Nie

G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky
Dodržané
1. BAT 1.
2. BAT 2.
3. BAT 3.
4. BAT 5.
5. BAT 7.
6. BAT 9.
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7. BAT 10.
8. BAT 11.
9. BAT 13.
10. BAT 14.
11.BAT 15.
12. BAT 16.
13. BAT 19.
14. BAT 21.
15. BAT 22.
16. BAT 23.
Nedodržané
1. 2.3
Čiastočne dodržané
1. BAT4.
2. BAT 12.
Nieje možné vybodnouť

H. Záver
Prevádzkovatef nevylučuje subjektivny faktor pd odbere vzodek a technické podmienky
odberového miesta, ktoré mohli ovplyvniť výsledné namerané hodnoty. Prevádzkovateľ
žiada aby bolí tieto skutečnosti zohFadnené pri stanovovaní výšky pokuty.
I. Podpisy
Za SIŽP:

Mgr. Simona Fašungová

Číslo preukazu: 553

..........

RNDr. Peter Valentovič, PhD.

Číslo preukazu: 494

........

Prevádzkovateľ:
Bezdóvodné nedostavenie:
Odmietnutie podpísania zápisnice:
Zástupca:

Nie
Nic

Ing. Jozef Mako

Dóvody odmietnutia podpísania zápisnice:
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Prevzal:
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