SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice

Č.: 3646-10357/57/2014/Mer

Počet príloh: 1
Počet strán: 10

Správa
z bežnej environmentálnej kontroly č. 14/2014/Mer
Správa z bežnej environmentálnej kontroly (ďalej len „kontrola“) vypracovaná 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 v znení neskorších predpisov
(„ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania
a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c)
zákona 39/2013 Z. z. o IPKZ, v súlade s § 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 v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 10/1996 Z. z.
o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Kontrola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bola zameraná na plnenie
vybraných podmienok integrovaného povolenia na vykonávanie činnosti v prevádzke
„Výroba prípravku UNICID, Haniska pri Prešove“, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly
opodstatnenie, a ktorým uplynula lehota plnenia. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných
dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky. Predmetom kontroly bolo aj zisťovanie, či nedošlo
k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok povolenia.
O vykonaní kontroly v prevádzke bol telefonicky informovaný Ing. Sergej Žitkievič,
konateľ spoločnosti dňa 05.03.2014. O predmete, účele a dobe trvania kontroly bol dňa
11.03.2014 ústne informovaný Ing. Sergej Žitkievič, konateľ spoločnosti.
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a) Spracovateľ správy
Názov organizácie, Inšpektorát, Odbor, zodp. inšpektor IŽP Košice, OIPK
Ing. Eva Merjavá
Telefón (fax)

055/633314, 0904 464 858

E- mail

eva.merjava@sizp.sk

Dátum začatia kontroly

11.03.2014

Kontrolované obdobie

06/2012 až 11.03.2014

Mená inšpektorov, ktorí vykonali kontrolu

Ing. Eva Merjavá
Ing. Katarína Hutňanová

b) Prevádzkovateľ
Obchodné meno alebo názov

WERA, s.r.o. Prešov

Titul, meno, priezvisko konateľa

Ing. Sergej Žitkievič

Adresa sídla

17.novembra 160, 080 01 Prešov

IČO

36 450 481

c)

Prevádzka

Názov prevádzky

Výroba prípravku UNICID, Haniska pri Prešove

Adresa prevádzky

Petrovanská 34, 080 01 Prešov

Identifikácia prevádzky (VS)

571290106

Kategória činnosti podľa
zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ

4.1.d) Výroba organických chemikálií, ktorými sú
organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy,
nitroderiváty,, nitrily, kyanáty, izokyanáty

Integrované povolenie
na vykonávanie činnosti
v prevádzke vydané
rozhodnutiami IŽP Košice

č. 566-10338/2008/Kov/571290106 zo dňa 02.04.2008
č. 8739-34300/2009/Kov/571290106/Z1 zo dňa 28.10.2009
č. 6013-23745/2011/Mil/571290106/Z2 zo dňa 18.08.2011
č. 7774-29872/2012/Pal/571290106/Z3 zo dňa 25.10.2012

Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok
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Označenie zmeny

-

Popis zmeny

-

Mená pracovníkov, ktorí sa zúčastnili
kontroly za prevádzkovateľa a
prevádzku

Ing. Sergej Žitkievič
Ing. Jozef Tokarčík

d) Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ :
Pri vykonaní kontroly dňa 11.03.2014 bolo zistené, že prevádzkovateľ v rokoch 2011 a 2012
zrealizoval úpravu podláh v jestvujúcich miestnostiach (hlavný sklad - 1.18, hlavná výrobná
hala (reaktor) - 1.25, váha – 1.21, chodby – 1.22 a 1.34, baliareň – 1.30 a laboratórium)
podlahovým polyuretánovým systémom UCRETE pozostávajúcim z penetračného náteru
UCRETE SC a vysokoodolného polyuretánového betónu UCRETE UD 200. V čase kontroly
boli podlahy priestorov, v ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami celistvé a jednoliate.
V hlavnom sklade boli v práškovom stave uskladnené vstupné suroviny chlorid amónny
a guanidin chlorid. V sklade HMD bol uskladnený v kovových sudoch hexametyléndiamín.
V sklade hotových výrobkov bol v tuhom stave uskladnený hotový výrobok v plastových
obaloch. Hotový výrobok v kvapalnom stave ako 20 % roztok v čase kontroly v prevádzke
nebol uskladnený.
1) Podmienka č. A.5.3, časť III. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými
faktormi vypracovaný podľa nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.
Zistený stav:
V čase kontroly bola činnosť v prevádzke vykonávaná v súlade s Prevádzkovým poriadkom
pre prácu s chemickými faktormi schváleným rozhodnutím Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Prešove č. 2012/02908-02/E.11-GO zo dňa 09.01.2013. Pracovníci
pri vykonávaní pracovnej činnosti používali ochranné pracovné prostriedky (ochranný odev,
gumené čižmy a dýchaciu masku s filtrom).
Podmienka splnená.
2) Podmienka č. A.5.6, časť III. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 777429872/2012/Pal/571290106/Z3 zo dňa 25.10.2012 na základe povinností ustanovených
v § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon č. 355/2007 Z. z.) predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh zmeny
prevádzkového poriadku pre prácu s chemickými faktormi v zmysle § 13 ods. 4 písm. b)
zákon č. 355/2007 Z. z.
Zistený stav:
Rozhodnutie IŽP Košice č. 7774-29872/2012/Pal/571290106/Z3 zo dňa 25.10.2012
nadobudlo právoplatnosť dňa 20.11.2012 a prevádzkovateľ dňa 18.12.2012 predložil
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na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove návrh zmeny
prevádzkového poriadku pre prácu s chemickými faktormi.
Podmienka splnená.
3) Podmienka č. A.6.2 časť III integrovaného povolenia:
V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza s nebezpečnými látkami, je povinný
zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály
budú do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom
a uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.
Zistený stav:
V čase kontroly mal prevádzkovateľ v súlade s Havarijným plánom schváleným Slovenskou
inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Košice, odborom
inšpekcie ochrany vôd rozhodnutím č. 898-32568/52/2009/Pal zo dňa 12.10.2009 v hlavnom
sklade prevádzky uložený materiál, pomôcky a náradie (čerpadlo, krompáč, lopaty, metly,
vedrá, PE vrecia, ochranné rukavice, sud, chemicky odolná sorpčná rohož, kanalizačná rohož,
absorpčné hadice a perlit) určené pre likvidáciu prípadných havarijných únikov škodlivých
látok. V čase vykonania kontroly bol v sklade hotových výrobkov uskladnený hotový
výrobok iba v tuhom stave.
Podmienka splnená.
4) Podmienka č. B.1.1, časť III. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitná hodnota pre znečisťujúcu látku
uvedenú v tabuľke č. 4 tohto rozhodnutia nebola prekročená. Emisný limit je
určený pre znečisťujúcu látku - amoniak (NH3).
Tabuľka č. 4 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované z absorbéra
Zdroj emisií

Reaktor

Miesto
vypúšťania
emisií
Výduch
z absorbéra

Znečisťujúca
látka
NH3

Emisný limit
mg.m-3
30

Vzťažné
podmienky
1), 2), 3)

1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných
stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka nie je
stanovený.
2) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia pri diskontinuálnom oprávnenom
meraní a pri technickom výpočte považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota
po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty výsledku merania alebo výsledok technického
výpočtu po pripočítaní neistoty výpočtu neprekročí hodnotu emisného limitu.
3) Emisný limit 30 mg.m-3 pre NH3 platí pri hmotnostnom toku znečisťujúcich látok vyššom ako 0,3
kg.h-1

Zistený stav:
Prevádzkovateľ ku vykonanej kontrole predložil Správu č. 02/231/2009 zo dňa 09.10.2009
o prvom diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií NH3 vykonanom z výduchu absorbéra
prevádzky za účelom zistenia údajov o dodržaní určených emisných limitov. Pri vykonanom
oprávnenom meraní spoločnosťou EKO-TERM SERVIS s.r.o. dňa 25.08.2009 bol nameraný
hmotnostný tok znečisťujúcej látky NH3 3 g.h-1, ktorý je nižší ako určený limitný hmotnostný
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tok pre znečisťujúcu látku NH3 (300 g.h-1), preto sa výsledok merania hmotnostnej
koncentrácie znečisťujúcej látky neporovnáva s koncentračnou hodnotou určeného emisného
limitu a emisný limit sa považuje za dodržaný. Vzťažná podmienka uvedená v bode 2)
integrovaného povolenia ku dňu vykonania kontroly nezodpovedá požiadavkám
vyplývajúcim zo všeobecne záväzného právneho predpisu na úseku ochrany ovzdušia.
Podmienka splnená.
5) Podmienka č. D. 3, časť III. integrovaného povolenia:
Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 1 integrovaného
povolenia sa udeľuje do 15.09.2013. Prevádzkovateľ je povinný v lehote 3 mesiace
pred ukončením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú
skôr skutočnosti na jeho zmenu, požiadať IŽP Košice o predĺženie lehoty jeho platnosti.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ v určenej lehote nepožiadal IŽP Košice o predĺženie platnosti súhlasu
na nakladanie s nebezpečným odpadom. Podľa ust. § 7 ods. 1 písm. g) zákona
č. 343/2012 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.01.2013, a ktorým bol zmenený zákon
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných
ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším
množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg
nebezpečných odpadov, pričom podľa § 2 ods. 5 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane
dohľadu nad týmito činnosťami... IŽP Košice považuje túto podmienku vzhľadom na znenie
platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva ku dňu 15.06.2013
za neopodstatnenú, pretože prevádzkovateľ nebezpečné odpady, ktoré vznikajú v prevádzke
iba triedi, zhromažďuje a dočasne skladuje po dobu maximálne 1 roka a následne ako
pôvodca tento odpad odovzdáva na prepravu a zneškodnenie inej oprávnenej osobe.
V prípade zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva je
prevádzkovateľ povinný postupovať v súlade s týmito predpismi.
Podmienka neopodstatnená
6) Podmienky č. D.2, D. 4, D.5, D.6 a D.13, časť III. integrovaného povolenia:
2. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s vyprodukovanými
nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg
odpadov“), uvedenými v tabuľke č. 1 v bode B. „Opis prevádzky a technických zariadení
na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ časť II. tohto rozhodnutia. Nakladanie
s uvedenými odpadmi spočíva v ich triedení, zhromažďovaní a dočasnom skladovaní
maximálne po dobu 1 roka.
4. Prevádzkovateľ je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabuľke č. 1
v bode B. „Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
v prevádzke” časť II. tohto rozhodnutia len v súlade s týmto rozhodnutím.
5. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady utriedené a označené podľa
druhov podľa Katalógu odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením
alebo iným nežiaducim únikom.
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6. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných
odpadov podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi
v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
13. Nebezpečné odpady, resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad,
v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom
nebezpečného odpadu v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového
hospodárstva.
Zistený stav:
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ mal nebezpečné odpady uvedené
v tabuľke č. 1 v zhromaždené utriedené sklade nebezpečných odpadov, ktorý je
uzamykateľný a nachádza sa vo vyhradenom oplotenom priestore hlavného skladu prevádzky.
Zhromaždené odpady boli v čase kontroly označené identifikačným listom nebezpečného
odpadu. Nebezpečný odpad katalógové číslo 07 04 01 bol zhromaždený v plastovom
kontajneri uloženom nad plastovou záchytnou vaňou. Odpady katalógové číslo 15 01 10
a katalógové číslo 15 02 02 boli uložené v samostatných kovových sudoch. Zo sprievodných
listov nebezpečných odpadov predložených ku kontrole vyplýva, že prevádzkovateľ
nebezpečné odpady vznikajúce v prevádzke priebežne odovzdával na prepravu
a zneškodnenie oprávnenej osobe a tieto dočasne skladoval v prevádzke na vyhradenom
mieste maximálne na obdobie cca 11,5 mesiacov t.j. menej ako rok.
Tabuľka č. 1
Katalógové č.
odpadu

Názov odpadu/kategória odpadu
Spôsob zhromaždenia

07 04 01

15 01 10

15 02 02

Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy kategória

plastový kontajner o objeme
1000 l

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Kovový sud

Absorbenty, filtračné materiály vrátane
olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry
na čistenie, ochranné odevy kontaminované
nebezpečnými látkami

Kovový sud

Podmienky č. D.2, D. 4, D.5, D.6 a D.13 splnené.
7) Podmienky č. D.8 a D.10, časť III. integrovaného povolenia:
8. Prevádzkovateľ je povinný odpady odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len
osobám oprávneným nakladať s predmetnými odpadmi podľa všeobecne záväzného
právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.
10. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných
odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného
právneho predpisu odpadového hospodárstva.
Zistený stav:
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ v sledovanom období odovzdával
nebezpečné odpady na prepravu a zneškodnenie oprávnenej osobe spoločnosti DETOX s.r.o.,
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Cesta ku Smrečine 5, 974 45 Banská Bystrica na základe zmluvy o odbere odpadu č. 201045
– 054 a jej dodatkov č. 1 až č. 3 zabezpečovala prepravu ako aj zneškodnenie týchto
odpadov. Spoločnosť DETOX s.r.o. má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber
odpadov rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote č.
11/00691-Ki zo dňa 25.07.2011 a rozhodnutím Krajského úradu životného prostredia
v Banskej Bystrici, odborom starostlivosti o životné prostredie č. 20011/00959-RA zo dňa
25.08.2011 má udelený súhlas na prepravu nebezpečných odpadov od držiteľov z územia
Slovenskej republiky.
Podmienky č. D.8 a D.9 splnené.
8) Podmienka I.1.1, časť III. integrovaného povolenia
Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to
uvedené v tabuľkách č. 5 tohto rozhodnutia. Správy z meraní musí predkladať na príslušný
obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od
vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný
bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní.
Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.
Tabuľka č. 5 Monitorovanie emisií z reaktora
Zložka: ovzdušie
Miesto merania: Výduch
Znečisťujúca látka
Parameter

NH3

Hmotnostná
koncentrácia,
HT

Zdroj emisií: Reaktor
Frekvencia
merania
1)

Podmienky
merania
2)

Použité metódy,
metodiky, techniky
3)

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z.
o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre potreby bilancie emisií a kontrolu
podmienok z bodu B.1 časť II. tohto rozhodnutia.
1) Interval periodického merania je šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok (HT)
znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 násobok limitného
hmotnostného toku (LHT) alebo tri kalendárne roky ak je HT rovný alebo vyšší ako 0,5 násobok
LHT. Interval sa počíta od kalendárneho roku, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
2) Podmienky periodického merania musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom
o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.
3) Metoda - odmerná titrácia, fotometria, potenciometria, metodika STN 83 4728.

Zistený stav:
V mieste platnosti emisného limitu bol pri vykonanom oprávnenom meraní dňa 25.08.2009
nameraný hmotnostný tok znečisťujúcej látky 3 g.h-1, čo je menej ako 0,5 násobok limitného
hmotnostného toku (300g.h-1) t. j. 150 g.h-1 . Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť
vykonanie ďalšieho oprávneného merania za účelom preukázania dodržania určeného
emisného limitu pre znečisťujúcu látku NH3 v súlade s vydaným integrovaným povolením
v roku 2015.
Podmienka splnená.
9) Podmienka č. I.3.2, časť III. integrovaného povolenia
Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve
odpadov vznikajúcich prevádzkovateľovi na povoľovanej prevádzke a o nakladaní s nimi
na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi
odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.
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Zistený stav:
Prevádzkovateľ ku kontrole predložil evidenčné listy nebezpečných odpadov katalógové číslo
07 04 01, katalógové číslo 07 04 13, katalógové číslo 15 01 10 a katalógové číslo 15 02 02,
z ktorých vyplýva, že evidenciu o vzniknutých odpadoch v prevádzke viedol pribežne.
Podmienka splnená.
10) Podmienka I.3.3 časť III. integrovaného povolenia
Prevádzkovateľ je povinný priebežne monitorovať obsah amoniaku v amoniakálnom
vodnom roztoku nachádzajúcom sa v plastovom kontajneri umiestnenom v miestnosti
reaktora. Amoniakálny roztok je klasifikovaný ako odpad katalógové číslo 07 04 01 vodné premývacie kvapaliny - N.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil IŽP Košice záznamy o obsahu amoniaku v amoniakálnej vode
vykonané v dňoch 02.08.2012 – 10.08.2012, 13.08.2012 – 17.08.2012, 23.08.2012-25.08.2012. Koncentrácia amoniaku v amoniakálnej vode, ktorá sa opakovane používa ako
absorbčné médium, sa vo vyššie uvedenom období pohybovala v rozpätí od hodnoty neznámy
na ochranu
do 23,31 %. Podľa bodu „B. Opis prevádzky a technických zariadení
ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ koncentrárcia amoniaku v amoniakálnej vode môže
dosiahnuť maximálne 25 %. V kontrolovanom období maximálna koncentrácia amoniaku
v amoniakálnej vode nebola prekročená.
Podmienka splnená.
11) Podmienka č. I.7.2, časť III. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho roku predkladať každoročne
za predchádzajúci kalendárny rok na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného
prostredia „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní sním za rok 2012 doručil
na Obvodný úrad životného prostredia Prešov dňa 21.01.2013 a „Hlásenie o vzniku odpadu
a nakladaní s ním za rok 2013 doručil na Okresný Prešov dňa 21.01.2014.
Podmienka čiastočne splnená.
e)

Zhrnutie zistení:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ v rokoch 2011 a 2012 zrealizoval
úpravu podláh v jestvujúcich miestnostiach (hlavný sklad - 1.18, hlavná výrobná hala
(reaktor) - 1.25, váha – 1.21, chodby – 1.22 a 1.34, baliareň – 1.30 a laboratórium)
podlahovým polyuretánovým systémom UCRETE. Tieto zmeny vykonané v prevádzke
je potrebné zapracovať do integrovaného povolenia, ktorým sú určené podmienky
na vykonávanie činnosti v prevádzke.

f)

Určenie opatrení podľa § 35 ods. 2 zákona o IPKZ

IŽP Košice podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ vyzve
prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia
na vykonávanie činnosti v prevádzke z dôvodu vyššie uvedených zmien zrealizovaných
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v prevádzke a zmien všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia,
odpadového hospodárstva a ochrany vôd.
g) Záver z kontroly
V. Záver:
Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ nevykonával činnosť
v prevádzke v rozpore s kontrolovanými podmienkami integrovaného povolenia vydaného
IŽP Košice a pri kontrole neboli zistené porušenia povinnosti prevádzkovateľa podľa
ustanovenia § 26 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice bude postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa
§ 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej
lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia z dôvodu:
a) zapracovania skutkového stavu prevádzky do bodu B „Opis prevádzky a technických
zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ integrovaného povolenia,
b) aktualizácie podmienok integrovaného povolenia z dôvodu zmeny všeobecne záväzného
právneho predpisu na úseku:
- ochrany ovzdušia (zmena vzťažnej podmienky uvedená v bode 2) Tabuľky č. 4
Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované z absorbéra pre znečisťujúcu látku NH3
- odpadového hospodárstva (zmena ust. § 2 ods. 5 v zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch),
- ochrany vôd (pojem „nebezpečné látky“ v celom integrovanom povolení nahradiť
pojmom „škodlivé látky“).
h) Použité podklady
1. Výpis z obchodného registra
2. Návrh zmeny prevádzkového poriadku predložený na Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Prešove dňa 18.12.2012
3. Faktúra č. 59/2011 vrátane súpisu vykonaných prác
4. Vyhlásenia o zhode použitých stavebných materiálov – 3x
5. Sprievodné listy nebezpečných odpadov
6. Zmluva o odbere odpadu č. 201045 – 054 zo dňa 26.10.2010 vrátane dodatkov č. 1 až č. 3
7. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2012 a 2013
8. Záznamy o obsahu amoniaku v amoniakálnej vode v období od 03.08.2012 do 25.08.2012
9. Ročné údaje o súhrnných emisiách a poplatkoch za rok 2013
10. Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi
11. Evidenčné listy odpadov 15 01 10, 15 02 02, 07 04 13, 07 04 01 za obdobie rokov 2012 a
2013
12. Správa o prvom diskontinuálnom oprávnenom meraní č. 02/231/2009 zo dňa 09.09.2009
13. Rozhodnutie Krajského úradu ŽP v banskej Bystrici č. 2011/00959-RA zo dňa 25.augusta
2011 a rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote
č. 11/00691-ki zo dňa 25.07.2011
i) Prílohy správy
Výpis z obchodného registra prevádzkovateľa zo dňa 04.04.2014
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j)

Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ

Správu z bežnej environmentálnej kontroly č. 14/2014/Mer vypracovala dňa 07.04.2014
Ing. Eva Merjavá, hlavný radca inšpektor.
Konateľ prevádzkovateľa WERA, s.r.o., Prešov Ing. Sergej Žitkievič bol dňa 09.04.2014
v sídle prevádzky „Výroba prípravku UNICID, Haniska pri Prešove“ osobne oboznámený
so Správou z bežnej environmentálnej kontroly č. 14/2014/Mer.
Vyjadrenie prevádzkovateľa ku kontrolou zisteným skutočnostiam:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
V Prešove, dňa 09.04.2014

za IŽP Košice, OIPK:
Ing. Eva Merjavá, hlavný radca inšpektor

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

Ing. Katarína Hutňanová, hlavný radca inšpektor

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

za WERA, s.r.o., Prešov:
Ing. Sergej Žitkievič, konateľ spoločnosti

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

Správa z bežnej environmentálnej kontroly č. 14/2014/Mer po prerokovaní bola osobne dňa
09.04.2014 odovzdaná konateľovi spoločnosti Ing. Sergejovi Žitkievičovi
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