Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Číslo: 2815-3227/2018/Žer/773740115

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 1/2018
Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, 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. Jaroslava Žeriavová
Telefón:
041 507 51 21
Elektronická adresa:
jaroslava.zeriavova@sizp.sk

Číslo preukazu: 314

Inšpektor:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Alžbeta Patúšová
041 507 51 16
alzbeta.patusova@sizp.sk

Číslo preukazu: 141

C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Funkcia:

Slovenské liehovary a likérky, a.s.
Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
36 241 369
26.01.2018 Spôsob: Telefonicky
Ing. Viktor Devečka
vedúci úseku rozvoja a služieb
Inšpektorát životného prostredia Žilina | Legionárska 5 | 012 05 Žilina | Slovenská republika
tel.: +421 41 50 75 116 | e-mail: jaroslava.zeriavova@sizp.sk | www.sizp.sk | IČO: 00156906
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Telefón:
Elektronická adresa:

0915 848 067
viktor.devecka@nicolaus.sk

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Výroba surového liehu
Adresa prevádzky:
St. Nicolaus, Ul. 1. Mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš
Variabilný symbol:
773740115
Integrované povolenie:
4574-17885/2015/Pat/773740115
Vydané:
26.6.2015
Právoplatné:
15.7.2015
Projektovaná kapacita:
5000 m3 surového liehu/rok
Kategória:
4.1. b) Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny obsahujúce kyslík,
ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty,
étery, peroxidy, epoxidové živice.
E. Časová os
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:

16.7.2015  31.1.2018
1.2.2018
1.2.2018
2.3.2018
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

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

Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

G. Zameranie kontroly – opis
Prevádzkovateľ listom č. 85/2015/Sl zo dňa 27.11.2015, zaevidovaným na inšpekcii dňa
01.12.2015, oznámil ukončenie výroby v prevádzke „Výroba surového liehu“. Inšpekcia
vykonala kontrolu na zistenie skutočného stavu v predmetnej prevádzke so zameraním na
plnenie podmienok integrovaného povolenia zameraných na ukončenie činnosti.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase kontroly boli všetky prevádzkové zariadenia prázdne a vyčistené. Skladovacie
zariadenia (obilné oceľové silo, skladovacia nádrž na surový lieh) boli prázdne. Výmenník
tepla bol čiastočne rozobratý. Technologické zariadenia ako mlynica, zmiešavacia nádrž
(2 m3), stekuťujúce reaktory (5 m3 a 10 m3,), rozkvasné nádrže ( 3 x 6 m3), fermentačné
nádrže ( 19 x 32 m3), etážová kolóna boli vyčistené a bez znakov používania. V prevádzke
zostali iba dve fermentačné nádrže. Jedna fermentačná nádrž bola v čase kontroly naplnená
horúcou parou z centrálnej kotolne, čím prevádzkovateľ zabezpečuje temperovanie priestorov
prevádzky v zimnom období. Druhá fermentačná nádrž je využívaná na skladovanie zlievok
Strana 2 z 6

Správa o environmentálnej kontrole č. 1/2018

vznikajúcich počas výrobného procesu v prevádzke spoločnosti ST. Nicolas, a.s. Liptovský
Mikuláš. V čase kontroly bolo v tejto nádrži uskladnených 6600 l zlievok.
Kontrolné liehové meradlá KOLM 20 L v. č.: 0006 a 0009 boli pri kontrole zaplombované
a stav počítadla na oboch meradlách bol totožný so stavom zisteným colným úradom
uvedeným v zápisnici o miestnom zisťovaní vykonanom dňa 22.12.2015.
V prevádzke nebolo v čase kontroly zistené ani skladovanie pomocných materiálov (NaOH,
močovina, enzýmy na fermentáciu, kvasnice na kvasný proces, pomocné prostriedky na
scukornenie), sanitačných roztokov a konzervačných prípravkov na liehovarnícke mláto.
Záchytná nádrž umiestnená v prevádzke pri mlynici bola prázdna bez známok znečistenia.
Prevádzka nie je odpojená od elektrickej energie, vody a rozvodov pary.
I.

Použité podklady
1. Zápisnica o miestnom zisťovaní (680003991/2016) vykonaná colným úradom Žilina
dňa 28.01.2016
2. Zápisnica o miestnom zisťovaní (680005325/2015) vykonaná colným úradom Žilina
dňa 22.12.2015
3. Oznámenie o odstavení výroby surového liehu zo dňa27.11.2015
4. Skladové zostavy z informačného systému MFG k 31.12.2015

J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka K.1.
Ukončenie činnosti v prevádzke okamžite nahlásiť inšpekcii.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ zaslal dňa 27.11.2015 SIŽP oznámenie o odstavení výroby surového liehu.
Oznámenie bolo na inšpekciu doručené dňa 01.12.2015 a zaevidované pod číslom
35732/2015. V liste prevádzkovateľ oznámil, že prevádzka „Výroba surového liehu“ na
základe rozhodnutia riadiacich orgánov spoločnosti končí svoju činnosť ku dňu 22.12.2015.
2. Podmienka K.2.
Vypracovať správu o plánovanom ukončení činnosti spolu s opatreniami na vylúčenie rizík
znečisťovania z prevádzky po ukončení jej činnosti, správu predložiť SIŽP na schválenie.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ v oznámení o odstavení výroby surového liehu uviedol aj predpokladaný
harmonogram odstavenia prevádzky. Ku dňu 17.12.2015 mal byť ukončený prísun základnej
suroviny (kukurice) na stredisko výroby, k 22.12.2015 mala byť ukončená destilácia zápary
a posledné zúčtovanie liehových meradiel colným úradom a do 31.12.2015 mala byť
ukončená expedícia surového liehu zmluvnému odberateľovi. Výpalky, mláto a všetky zvyšné
pomocné suroviny mali byť odvezené zmluvnými odberateľmi alebo dodávateľovi. Ďalej
malo byť podľa harmonogramu vykonané konzervovanie výrobného zariadenia vrátane jeho
zaplombovania colnou správou.
Dodržanie tohto harmonogramu prevádzkovateľ podložil nasledovnými dokumentmi:
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Zápisnica colného úradu Žilina o miestnom zisťovaní zo dňa 22.12.2015 (značka
680005325/2015). Pracovníci colného úradu vykonali v prevádzke dňa 22.12.2015
daňový dozor, ktorého predmetom bolo zisťovanie množstva vyrobeného surového
liehu na technické účely za výrobné obdobie od 15.12.2015 do 21.12.2015
a preverenie správnosti vzorkovacieho zariadenia kontrolných liehových meradiel
KOLM 20 L v. č.: 0006 a 0009 (ďalej len „KLM“), cez ktorý pretekal všetok výrobný
lieh. V zápisnici pracovníci colného úradu uvádzajú, že po zúčtovaní výroby liehu
a kontrole správnosti vzorkovacieho zariadenia zostali KLM neupravené, nakoľko
došlo k ukončeniu výroby surového liehu na technické účely.
Zápisnica colného úradu Žilina o miestnom zisťovaní zo dňa 28.01.2016 (značka
680003991/2016). Predmetom miestneho zisťovania bolo vykonanie zisťovania zásob
liehu. V zápisnici pracovníci colného úradu uvádzajú množstvo liehu zisteného
fyzickou kontrolou 0 litrov.
Skladové zostavy k 31.12.2015 s uvedením konečného stavu skladových zásob
kukurice (0 ton), surovín na výrobu liehu (0 kg) a surového liehu (fyzický stav 0 l).
Evidenčná tabuľka – Expedícia primárnych výpalkov s priloženou faktúrou za dodané
primárne kukuričné výpalky. Posledné výpalky boli odvezené dňa 22.12.2015
poľnohospodárskemu družstvu Ludrová v množstve 146,88 t.
Evidenčná tabuľka – Výroba a distribúcia kukuričného mláta s priloženou faktúrou za
dodané separované kukuričné výpalky. Posledné mláto bolo odvezené dňa 22.12.2015
poľnohospodárskemu družstvu Dolný Kubín – Bziny v množstve 2,94 t.

3. Podmienka K.3.
Odstaviť prevádzku v zmysle prevádzkových predpisov a havarijného plánu. Fázu
odstavovania prevádzky uskutočniť v súlade technologickými predpismi, ako i ostatnými
prevádzkovými a bezpečnostnými predpismi. Všetky pracovné operácie dokončiť až do
finálneho výrobku.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ inšpekcii predložil harmonogram odstávky prevádzky, v ktorom popísal
jednotlivé kroky potrebné k ukončeniu výroby surového liehu. Dodržanie tohto
harmonogramu prevádzkovateľ dokladoval dokumentmi uvedenými v opise dodržania
podmienky K.2.
4. Podmienka K.4.
Vyskladniť všetky druhy surovín a materiálov a zabezpečiť ich riadne uskladnenie. Vo fáze
zneškodnenia médií zabezpečiť:

vypustenie (vyčerpanie) všetkých kvapalných médií z technologických zariadení,
potrubí, zásobných nádrží a zabezpečenie ich likvidácie podľa charakteru médií,

odvoz všetkých materiálov, surovín podľa ich charakteru,

vyčistenie, prepláchnutie nádrží a potrubí.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil výpis z denného pridelenia prác vykonávaných od 14.01.2016 do
16.02.2016. Vo výkaze je zaznamenané čistenie jednotlivých kvasných kadí, potrubných
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rozvodov, mlynice, reaktorov, výmenníkov tepla, nádrží na výpalky a ostatných zariadení
prevádzky. Čistenie bolo vykonané tlakovou vodou.
5. Podmienka K.5.
Odpojiť všetky zariadenia určené na demontáž od elektrickej energie, vody a ostatných médií.
Vo fáze demontáže zariadení zabezpečiť rozobratie technologického zariadenia, potrubí a
armatúr a zabezpečiť ich odvoz z hľadiska ich ďalšieho použitia (odpredaj, použitie na inom
mieste, resp. zhodnotiť ich v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych
predpisov nakladania s odpadmi).
Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
V prevádzke zostávajú všetky technologické zariadenia na svojom pôvodnom mieste. Žiadne
zariadenie nebolo zatiaľ demontované. Prevádzka je naďalej napojená na prívod elektrickej
energie, vody a pary.
6. Podmienka K.6.
V prípade kontaminácie niektorej vnútornej alebo vonkajšej plochy zvyškami znečisťujúcich
látok odstrániť znečistenie podľa platného havarijného plánu.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
V čase kontroly nebola zistená kontaminácia vnútornej ani vonkajšej plochy znečisťujúcimi
látkami. Priestory prevádzky boli vyčistené bez známok používania. Vyčistené boli aj všetky
prevádzkové zariadenia a potrubné rozvody. V prevádzke neboli v čase kontroly skladované
pomocné materiálov (NaOH, močovina, enzýmy na fermentáciu, kvasnice na kvasný proces,
pomocné prostriedky na scukornenie), sanitačneh roztoky a konzervačné prípravky na
liehovarnícke mláto. Záchytná nádrž umiestnená v prevádzke pri mlynici bola prázdna bez
známok znečistenia.
7. Podmienka K.7.
V prípade odstraňovania stavieb vypracovať projekt likvidácie stavebných objektov a uviesť
celý areál do uspokojivého stavu tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia a zdravia
ľudí. Vo fáze búracích a demontážnych prác zabezpečiť postupy s minimálnymi negatívnymi
vplyvmi na životné prostredie (hlučnosť, prašnosť). Odvoz a likvidácia materiálu z búracích
prác zabezpečiť v súlade so zákonom o odpadoch. Kanalizačné potrubia, ako i ostatné
prepojenia, na ktoré sa likvidovaná prevádzka napájala, resp. ktoré prechádzali likvidovanou
prevádzkou a budú naďalej využívané inými prevádzkami, je potrebné zabezpečiť tak, aby
nebola narušená ich funkčnosť.
Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
V prevádzke nedošlo a ani sa neuvažuje o odstránení stavebných objektov.
8. Podmienka K.8.
Po odstránení technológie z prevádzky vykonať odborné posúdenie stavu znečistenia
manipulačných miest, záchytných nádrží a celého príslušného areálu. Výsledky porovnať s
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údajmi vo východiskovej správe. Vo fáze finálnych terénnych úprav vykonať všetky
potrebné terénne úpravy a podľa ďalšieho určenia využitia územia uviesť celý areál
prevádzky do stavu neohrozujúceho životné prostredie a zdravie ľudí.
Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
Z prevádzky nebola odstránená technológia. Všetky technologické zariadenia sú na svojom
pôvodnom mieste v priestoroch prevádzky.
9. Podmienka K.9.
Počas celej doby ukončovania činnosti prevádzky, až do prinavrátenia areálu prevádzky do
uspokojivého stavu, zabezpečiť nepretržitú strážnu službu.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzka sa nachádza v uzavretom a monitorovanom priestore spoločnosti St. Nicolaus a.s.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
K.1., K.2., K.3., K.4., K.6., K.9.
Nie je možné vyhodnotiť
K.5., K.7., K.8.
M. Záver – celkové zhodnotenie
V prevádzke nie je uskutočňovaná výroba surového liehu od 01.01.2016. Prevádzkovateľ do
budúcna neuvažuje o opätovnom spustení výroby surového liehu v tejto prevádzke. Štatutárni
zástupcovia uvažujú o zrušení integrovaného povolenia podľa § 29 ods. 1 a) zákona o IPKZ.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Jaroslava Žeriavová

Číslo preukazu: 314

................................................................
Ing. Alžbeta Patúšová

Číslo preukazu: 141

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