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

Č.: 963-7648/2015/Kri/370710105

Správa o environmentálnej kontrole č. 45/2014/Z
v prevádzke:

,,Výroba a súvisiace činnosti“

prevádzkovateľa:

Bekaert Hlohovec, a. s.
Mierová 2317
920 28 Hlohovec

vykonanej dňa:

08. 12. 2014 o 0900 hod.

Kontrolu vykonali:

RNDr. Martina Krištofová, PhD., inšpektorka
Ing. Ľubica Čásarová, inšpektorka
Ing. Kristína Titková, inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:
Ing. Blanka Lackovičová – koordinátor pre environment a zdravie,
splnomocnený zástupca
Ing. Zuzana Brezovická – Ecoconsult

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.
Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania
vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Inšpektorátom rozhodnutím
č. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo dňa 11. 08. 2006 v znení neskorších zmien
č. 1129-14490/37/2007/Gaj/370710105/U1 zo dňa 14. 05. 2007, č. 1129-29023/37/2007/
Gaj/370710105/Z2 zo dňa 11. 09. 2007, č. 1899-1017/ 37/2008/Gaj/370710105/Z3 zo dňa

Strana 2/5 správy o kontrole č. 45/2014/Z

15. 01. 2008, č. 436-19568/37/2008/Sta,Gaj/370710105/Z4 zo dňa 10. 06. 2008, č. 189938117/37/2008/Gaj/370710105/Z5 zo dňa 01. 12. 2008, č. 390-5425/37/2009/Sta,Gaj/
370710105/Z6 zo dňa 14. 04. 2009, č. 10374-6430/ 37/2010/ Gaj/370710105/Z7 zo dňa
04. 03. 2010, č. 6482-2176/37/2012/Gaj/370710105/Z8 zo dňa 12. 01. 2012, č. 873512124/37/2013/Pro/370710105/Z9 zo dňa 06. 05. 2013, č. 3123-16832/37/2013/Pro/
370710105/Z11 zo dňa 02. 07. 2013, č. 3631,4776-21795/2014/Kri,Čás/ 370710105/Z12,
Z14-SP zo dňa 30. 07. 2014; č. 362-449/2015/Čás/370710105/Z13-KR zo dňa 15. 01. 2015
(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“) zameraných na spôsob a metódy monitorovania
prevádzky, konkrétne meranie emisií, na údaje ktoré treba evidovať a zisťovanie, či nedošlo
k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok v kontrolovanom období od
18. 11. 2013 do 08. 12. 2014
Dátum vykonania kontroly:
Kontrolované obdobie:

08. 12. 2014
od 18. 11. 2013 do 08. 12. 2014

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt dňa 27. 11. 2014 osobne informovaný
prostredníctvom Ing. Blanky Lackovičovej – koordinátora environmentu a zdravia a
splnomocneného zástupcu.
V prevádzke bola vykonaná kontrola č. 29/2013/P dňa 18. 11. 2013 za kontrolované obdobie
od 01. 01. 2011 – 18. 11. 2013.

I.

Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

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

„Výroba a súvisiace činnosti“
Bekaert Hlohovec, a. s.
Mierová 2317
920 28 Hlohovec
36 234 052

Kategória priemyselnej činnosti:
2.3.c) Spracovanie železných kovov:
nanášaním ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom
väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu,
2.6.
Povrchová úprava kovov a plastov pomocou elektrolytických alebo chemických
postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m3.
Stav na mieste v čase obhliadky:
Prevádzka je situovaná v intraviláne mesta Hlohovec v priemyselnom areáli. V prevádzke
počas kontroly prebiehala výroba upravených drôtov pomocou morenia, pozinkovania,
pobronzovania a pomosadzovania. Mimo prevádzky boli Patentopozinkovacia linka PZ1,
pobronzovacia linka IBW2 (LPW) a pozinkovacia linka ISC7. Ostatné linky, trate
a zariadenia boli v prevádzke.
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II.

Predložené doklady

Dňa 08.12. 2014
1. Správa o oprávnenom meraní emisií č. 03/068/2014 zo dňa 13. 05. 2014
2. Správa o oprávnenom meraní emisií č. 03/069/2014 zo dňa 20. 05. 2014
3. List č. EHS-38/2014 zo dňa 13. 02. 2014 – oznámenie údajov do integrovaného registra
informačného systému
4. List č. EHS-37/2014 zo dňa 10. 02. 2014 – poplatky za emisie za rok 2013
5. List č. EHS-80/2014 zo dňa 14. 04. 2014 – oznámenie o oprávnenom meraní hodnôt
emisných veličín
6. List č. EHS-88/2014 zo dňa 02. 05. 2014 – oznámenie o oprávnenom meraní hodnôt
emisných veličín
7. List č. EHS-228/2014 zo dňa 28. 11. 2014 – oznámenie o oprávnenom meraní hodnôt
emisných veličín
8. List č. EHS-20/2014 zo dňa 29. 01. 2014 – Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za
rok 2013
9. List č. EHS-21/2014 zo dňa 28. 01. 2014 – Hlásenia o vzniku odpadu nakladaní s ním,
Hlásenia o odbere podzemnej vody, Hlásenia o vypúšťaní odpadových vôd do
povrchových vôd za rok 2013
III. Kontrolné zistenia
Pri kontrole plnenia povinností
podmienkach povolenia bolo zistené:

prevádzkovateľa

uvedených

v nasledovných

Podmienka II.I.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie ochrany ovzdušia
diskontinuálnym periodickým meraním.
Podmienka II.I.2 Diskontinuálne meranie musí byť vykonávané oprávnenou osobou podľa
všeobecne platných právnych predpisov ochrany ovzdušia.
Podmienka II.I.3 Diskontinuálne meranie sa vykonáva v takom vybranom výrobnoprevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie všetkých znečisťujúcich látok podľa teórie a
praxe najvyššie.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil správu o oprávnenom meraní emisií č. 03/068/2014 Linky
povrchovej úpravy kovov ISC7 a IVD zo dňa 13. 05. 2014 – deň oprávneného merania 29. 04.
2014 a správu o oprávnenom meraní emisií č. 03/069/2014 Linky povrchovej úpravy kovov
PZ2 a PZ3 zo dňa 20. 05. 2014 – dni oprávneného merania 28. 04. 2014 a 29. 04. 2014.
Meranie uskutočnil Ing. Dominik Hrúzik, CsC. z oprávnenej meracej skupiny EnviroTeam
Slovakia, s. r. o. podľa všeobecne platných právnych predpisov ochrany ovzdušia.
Diskontinuálne oprávnené meranie emisií bolo vykonané pri takom výrobno - prevádzkovom
režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie, v súlade
s požiadavkou prílohy č. 2 časti B bod 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR
č. 411/2012 o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. Merané hodnoty emisných veličín častí
veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia neprekročili povolené limity.
Podmienky II.I.1, II.I.2, II.I.3 boli dodržané.
Podmienka II.I.4 Pre energetické zariadenia zisťovať údaje o dodržaní emisných limitov pre
oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý pri menovitom tepelnom príkone; pre oxid uhoľnatý
pri najnižšom povolenom tepelnom príkone.
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Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil správu o dodržiavaní emisných limitov pre oxid dusičitý a oxid
uhoľnatý č. 03/068/2014 Linky povrchovej úpravy kovov ISC7 a IVD zo dňa 13. 05. 2014 –
deň oprávneného merania 29. 04. 2014. Merané hodnoty emisných veličín častí veľkého
zdroja znečisťovania ovzdušia pre oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý pri menovitom
tepelnom príkone a pre oxid uhoľnatý pri najnižšom povolenom tepelnom príkone
neprekročili povolené limity.
Podmienka II.I.4 bola dodržaná.
Podmienka II.I.16 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať
údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ.
Každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej
alebo elektronickej forme do integrovaného registra informačného systému.
Zistený stav:
Na základe predloženého listu č. EHS-38/2014 zo dňa 13. 02. 2014 (podľa poštovej knihy)
prevádzkovateľ preukázal oznámenie všetkých údajov do integrovaného registra
informačného systému v stanovenom limite. V elektronickom formáte údaje dokladoval dňa
12. 02. 2014.
Podmienka II.I.16 bola dodržaná.
Podmienka II.I.17 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji podľa
vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie
prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch a predkladať
každoročne do 15. februára súhrn vybraných údajov z evidencií za uplynulý kalendárny rok
príslušnému orgánu ochrany ovzdušia.
Zistený stav:
Listom č. EHS-37/2014 zo dňa 10. 02. 2014 (podľa poštovej knihy) prevádzkovateľ
dokladoval uhradené poplatky za emisie za rok 2013.
Podmienka II.I.17 bola dodržaná.
Podmienka II.I.18 Oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania
inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia najmenej 5 pracovných dní
pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac
však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva
pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne
plánovaným termínom.
Zistený stav:
Listami č. EHS-80/2014 zo dňa 14. 04. 2014; EHS-88/2014 zo dňa 02. 05. 2014; EHS
228/2014 zo dňa 28. 11. 2014 (podľa poštovej knihy) prevádzkovateľ preukázal, že
oznamoval oprávnené meranie hodnôt emisných veličín v termínoch podľa podmienky.
Podmienka II.I.18 bola dodržaná.
Podmienka II.I.19 Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní
s ním za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka inšpekcii a príslušnému obvodnému
úradu životného prostredia do 31. januára nasledujúceho roka.
Zistený stav:
Na základe predloženého listu č. EHS-20/2014 zo dňa 29. 01. 2014 (podľa poštovej knihy)
prevádzkovateľ preukázal, že podal na Okresný úrad Hlohovec Hlásenie o vzniku odpadu
a nakladaní s ním za rok 2013 v stanovenom termíne. Listom č. EHS-21/2014 zo dňa 28. 01.
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2014 (podľa poštovej knihy) prevádzkovateľ dokladoval zaslanie Hlásenia o vzniku odpadu
nakladaní s ním, Hlásenia o odbere podzemnej vody a Hlásenia o vypúšťaní odpadových vôd
do povrchových vôd za rok 2013 na Inšpektorát v stanovenom termíne.
Podmienka II.I.19 bola dodržaná.
IV. Záver
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v prevádzke
v súlade s podmienkami povolenia.
Inšpektorát na základe vykonanej environmentálnej kontroly a na základe správy o kontrole
nezistil nedostatky a touto správou o kontrole 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. 45/2014/Z.
Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.
Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 13. 03. 2015.
Podpisy pracovníkov kontroly:
za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:
RNDr. Martina Krištofová, PhD., inšpektorka

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

Ing. Ľubica Čásarová, inšpektorka

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

Ing. Kristína Titková, inšpektorka

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

