SLOVENSKÁ
INŠPEKCIA
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

y

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

Č.: 1074-2450/201 8/Jurĺ370710105

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
Č. 74/2017/P
Environmentálnu kontrolu (d‘a]ej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra,
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), 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 neskoršich predpisov a podľa
32 ods. I písm. d) zákona
Č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneČisfovania životného prostredia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon
o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podFa zákona
o IPKZ a pňmerane v súčinnosti so zákonom Č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe
v zneni neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).
—

A. Kontrola
Typ kontroly:
Podnet:
Výsledok:

* 34 ods. 9 zákona Mimoriadna
Nie
35 ods. 2 písni. b) zákona Pokuta
35 ods. 2 písm. c) zákona Výzva na podanie žiadosti
Nie
-

-

-

Odstúpené:

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
RNDr. Martin Jursa
Telefón:
0376560631
Elektronická adresa:
martin.jursasizp.sk

Číslo preukazu: 495

Inšpektor:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Ľubica Čásarová
037 656 06 48
lubica.casarova®sizp.sk

C. Prevádzkovatel‘
Názov podFa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:

Bekaert Hlohovec, a.s.
Mierová 2317, 92028 Hlohovec
36234052
1112.2017
pósob: Ústne
Ing. Jozef Kraváňk
Funkcia: Environmental Manager

Číslo preukazu: 463

InSpektorát životného prostredia Bratislava I Stále prarovisko Nitra I Mariinska dolina J I 94901 Nitra Slovenska republika
tel.: t421 376560631 I e-mad: martin.iursasizp.sk I wwwsizp.sk I IČO: 00156906
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Slovakia
Telefón:
Elektronická adresa:

033/73 63 422
jozefkravarik®bekaert.corn

Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Blanka Lackovičová Funkcia: Špecialista ŽP
033/73 63 851
blanka.lackovicova@bekaert.com

B. Prevádzka
Názov podľa IP:
Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
Integrované povolenie:
Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:
Kategória:

Výroba a súvisiace činnosti
Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
370710105
4558/OIPK-1 302/06-Mz,Ve/37071 0105
11.08.2006
31. 08. 2006
200 000 t/rok
2.3. Spracovanie železných kovov:
c) nanášanie ochranných povlakov z roztavených
spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele
2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov
elektrolytických alebo chemických postupov, ak
používaných vaní väčší ako 30 m3

E. Časová os
Posledná kontrola:
Kontrolovanéobdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:

22. 11.2016
23. 11.2016—11.12.2017
11. 12. 2017
11. 12. 2017
01. 02. 2018
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony
Fotodokurnentácia:
Videodokurnentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisii:

Nie
Nie
Nic
Nic
Nic

mé:

kovov So
za hodinu.
pomocou
je objem

-

G. Zameranie kontroly opis
Mimoriadna environrnentálna kontrola v prevádzke podřa 34 ods. 9 zákona o IPKZ bola
zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného
Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 4558/OIPK-1302/06Mz,Ve/370710105 zo dňa 11. 08. 2006, právoplatného dňa 31. 08. 2006, vznení jeho
neskorších zmien a doplnení.
—
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H. Stav prevádzkv v čase miestneho zisťovania opis
V čase miestnej obhliadky sa v časti prevádzky Hala P1 linka 12
olovená vaňa 550 °C
vykonávala činnost‘— nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov.
—

—

I. Použité podklady
Doklady predložené dňu 04. 12. 2017 (elektronicky,):
technická správa k projektu vzduchotechniky „Odsávanie olovenej vane na linke T2, Hala
P1“. ktorú vypracoval Ing. Juraj Bodó ako autorizovaný stavebný inžinier v termíne 09/2016
situačný výkres k projektu vzduchotechniky.

—

—

Doklady predložené dňa 19. 12. 2017 (elektronicky):
preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľom prác.

—

J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, A. Podniienky prevádzkovania,
1. Všeobecné podmienky prevádzkovania, bod 1.6.
1.6 Všctkv plánované zmenv charakteru alebo Jirngo van/a prevádzky a/ebo jej rozš [ren/e, ktoré
mášu mať dás/edky na životné prostredie, alebo významný negatívny vp/yv na človeka, budú
pod//chat‘ integrovanému povol‘ovaniu a t/elo zmenv mus/a byt‘ inšpekcü vopred oh/ásené.
2. Podmienka v časti II. Podmicnky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
2. Podmienky pre dobu prevádzkovania, bod 2.1.
2.1 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spósoby a metódy zistóvania, podmienig‘
a povinnosti, postupuje sa podľa príslušnýc/z všeobecne závdzných právnych predpisov.

Zistený stav
Opis

Nedodržaná
Áno

Zistený stav:
Prevádzkovater požiadal Inšpekciu emailom zo dňa 04. 12. 2017 o stanovisko k ňešeniu
plnenia podmienky v bode 6.3 pre užívanie stavby „Hala P1 linka T2 olovená vaňa 550
°C
modernizácia“ (ďalej len „stavba“), uvedenej v rozhodnutí Inšpekcie Č. 29 139788/2017/370710105/SkP-Z17 zo dňa 24. 03. 2017 o doěasnom užívaní predmetnej stavby
na skúšobnú prevádzku (ďalej len ..rozhodnutie“). ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
18. 04. 2017. Povolenie na dočasné uživanie stavby na skúšobnú prevádzku vydané
rozhodnutím Inšpekcie bob časovo obmedzené v trvaní najneskór do 31. 12. 2017.
Podmienka v bode 6.3 uvedeného rozhodnutia v znení „6.3 Ožovená vaňa nebola opatrená
odsávaní,,z em/s/í z o/ovenej lázne hned‘ pri zdroji em/s/í. čo je porušením ustanoven/a 13
ods. 3 zákona č. 124,1006 Z. z.. vyplynula z podmienok záväzného stanoviska lnšpektorátu
práce Trnava vydaného pod č. 2017/392 zo dňa 28. 02. 2017k uvedeniu stavby do dočasného
užívania na skúšobnú prevádzku a prevádzkovatet‘ mal uvedený nedostatok v podmicnke 6.3
rozhodnutia odstrániť v lehote do 28. 06. 2017.
—

—
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Keďže prevádzkovateľ v určenom termíne nesplnil požiadavku uvedenú v podmienke 6.3
rozhodnutia, predložil dňa 08. 11. 2017 Inšpekcii nový návrh na uvedenie stavby do dočasného
užívania na skúšobnú prevádzku v trvaní do 30. 06. 2018.
Prevádzkovatcř zároveň požiadal Inšpektorát práce Tmava listom Č. SHE- 194/20 7 zo dňa
06. 1 I. 2017 o predÍženie termínu splnenia podmienok uvedených v záváznom stanovisku
Inšpcktorátu práce Trnava č. 2017/392, ITA-11-23-2.2/ZS-C22,23-17 zo dňa 28. 02. 2017.
Inšpektorát práce Tmava súhlasil s predÍžením termínu na odstránenie nedostatkov Č. 1, 2 a 3
v termíne do 31. 03. 2018.
Prílohou emailu zaslaného prevádzkovateľom dňa 04. 12. 2017 Inšpekcii bota priložená
Technická správa k projektu vzduchotechniky „Odsávanie olovenej vane na linke T2, Hala P1“,
ktorú vypracoval Ing. Juraj Bodá ako autorizovaný stavebný inžinier v termíne 09/2016 a
situačný výkres proiektu vzduchotechniky.
Inšpekcia počas ústneho pojednávania, spojeného s miestnym zisťovaním vo veci uvedenia
stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku. konaného dňa 11. 12. 2017 v prevádzke,
Zároveň oznámila prevádzkovateľovi, že vykonáva aj mimoriadnu environmentálnu kontrolu
podFa * 34 ods. 9 Zákona O IPKZ.
Počas micstnej obhiiadky stavby dňa 11. 12. 2017 bob zistené, že prevádzkovateľ už
zrealizoval stavebná úpravy v rámci vzduchotechniky rekonštmkciu odsávacicho zákrytu,
dymovodu na odvod spalin a inštaláciu nového vzduchotechnického zariadenia (ventilátora
AXCBF 500D4-32 1E2) na základe projektovej dokumentácie „Odsávanie otovenej vane
na linke T2, Hala P1“ vypracovanej v septembri 2016 autorizovaným stavebným inžinierom
Ing. Jurajom Bodám, bez písomného ohlásenia špeciálnemu stavebnému úradu Inšpekcü, čo
je v rozpore so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (d‘alej len „stavebný zákon“). Zároveň uvedenou rekonštrukciou
vzduchotechniky došlo k zmene technologického zariadenia stacionámeho veľkého zdroja
znečisťovania ovzdušia a k v voreniu nového miesta vypúšťania (výduchu) znečist‘ujúcich
látok do ovzdušia zo stavby bez predošlého súhlasu Inšpekcie podľa 3 ods. 3 písm. a) bod 3.
zákona o IPKZ.
—

—

Podľa prevádzkovateľom predboženého preberacieho protokolu sa stavebné úpravy v rámci
projektu vzduchotechniky „Odsávanie obovenej vane na linke T2, Hala Fl“, ako aj zmena
technologického zariadenia veľkého stacionámeho zdroja znečisťovania ovzdušia Zrealizovala
v termine od 29. 07. 2017 do 03. 08. 2017. Zhotoviterom stavebných prác navzduchotecbnike
bola spoločnosť HAMA Technology s.r.o., Hlohovec.
K. Zhodnotenie dodržania podmicnok povolenia
Nedodržané
II. Podmienky povolenia, A. Podmienkv prevádzkovania, 1. Všeobcciié podmienky
prevádzkovania, bod 1.6.
II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 2. Podmienky pre dobu
prevádzkovania, bod 2.1.
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L. Záver celkové zhodnotenie
Inšpekcia na základe vykonanej cnvironmentálnej kontroly zisti]a, že prevádzkovateľ nedodr
žal
nasledovné podmienky povolenia:
podmienky v časti A. Podrnienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky
prcvádzkovania, bod 1.6 a A. Podmienky prevádzkovania, 2. Podmienky pre
dobu
prevádzkovania, bod 2.1. tým, že vtermíne od 29. 07. 2017 do 03. 08. 2017 zrealiz
oval
stavebné úpravy v rámci vzduchotechniky rekonštrukck odsávacieho zákrytu, dymov
odu
na odvod spalin a inštaláciu nového vzduchotechnického zariadenia (ventilátora AXCB
F
500D4-32 1E2) na základe projektovej dokumentácie „Odsávanie o]ovenej vane na linke T2,
Hala P1“ vypracovancj v septembri 2016 autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jurajom
Bodóm, bez písomného ohlásenia špeciálnemu stavebnému úradu
lnšpckcii v rozpore
so stavebným zákonom a zároveň vykonal zmenu technologického zadadenia stacionámeho
veľkého zdroja znečist‘ovania ovzdušia vytvorením nového miesta vypúšt‘ania (výduc
hu)
znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stavby bez predošlého súhlasu Inšpekcie podľa 3
* ods. 3
písm. a) bod 3. zákona o LPKZ.
—

—

—

—

Zistenými nedostatkami prevádzkovatel‘ porušil povinnosť uvedenú v 26 ods. I písm.
a) a b)
zákona o IPKZ, t.j. vykonávat‘ činnosf v prevádzke v súlade s vydaným povole
ním
a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohFadom a udržiavat‘ prevádzku v súlade
s podmienkami určenými v povolení, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu
podľa 37 ods. I písm. m) zákona o IPKZ.
Na základe uvedených zistených nedostatkov z kontroly Inšpekcia uloží prevád
zkovateFovi
pokutu za zistený správny delikt podľa * 37 ods. 3 zákona o IPKZ.
Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci
uloženia
pokuty za zistený správny delikt.
O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním
tejto správy
o environrnentálnei kontrole č. 74/2017/P.
-

Inšpekcia zároveň v súlade s * 35 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ vyzve prevádzkovat
eľa. aby
v určenej lehote podal žiadost‘ o zmenu integrovaného povolenia a odstrán
il vzniknutý

protiprávny stav.

Správa o kontrole neobsahuje žiadnc prflohy.

M. Podpisy

Za SIŽP:

RNDr. Martin Jursa

—
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Ing. Ľubica Čásarová

Číslo preukazu: 463

Za prevádzkovateľa:
Vedúci kontrďtovaného subjektu (štatutámy zástupca):
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Dáturn:

