Správa o environmentálnej kontrole č. 18/2018/Pet/P

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica
Číslo: 5860-19826/47/2018/Pet

Počet strán: 9

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 18/2018/Pet/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica,
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný
kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. c) 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala
environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas
kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.
A. Kontrola
Typ kontroly:
Podnet:
Výsledok:
Odstúpené:

§ 34 ods. 5 a 6 – Bežná
Nie
§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Nie

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Mária Petrová
Telefón:
048 471 96 52
Elektronická adresa:
maria.petrova@sizp.sk
Vedúca odboru:
Ing. Katarína Raučinová
Telefón:
048 471 96 50
Elektronická adresa:
katarina.raucinova@sizp.sk
B.1. Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

-

Funkcia:

C. Prevádzkovateľ
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Číslo preukazu: 146

Číslo preukazu:

-
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Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámenia:
Zástupca:
Funkcia:
Telefón:
Elektronická adresa:
Zástupca:

MECOM GROUP s.r.o.,
Poľná 4, 066 01 Humenné
31 735 151
11. 05. 2018 Spôsob: Telefonicky
Ing. Miroslava Čupková
špecialista ORK
0903405933
cupkova@mecom.sk
Mgr. Matúš Kováčik (v zmysle udeleného plnomocenstva zo dňa
23.05.2018)
Funkcia:
referent vodného hospodárstva a životného prostredia
Telefón:
0902 997 966
Elektronická adresa: kovacik@mecom.sk
D. Prevádzka
Názov podľa IP:
„Porážka hovädzieho dobytka, ošípaných a spracovanie mäsa“
Adresa prevádzky:
MECOM GROUP s.r.o., Mikušovská cesta 3022, 984 01 Lučenec
Variabilný symbol:
470240106
Integrované povolenie: 2595/352/OIPK/470240106/Pe
Vydané:
06. 12. 2006
Právoplatné:
22. 12. 2006
Projektovaná kapacita:
- porážka hovädzieho dobytka, ošípaných

152 t/deň

38 000 t/rok

- spracovanie mäsa

100 t/deň

25 000 t/rok

- expedícia mäsových výrobkov

105 t/deň

26 250 t/rok

- expedícia mäsa

28 t/deň

8 160 t/rok

Kategória:
6.4. a) Úprava a spracovanie zo surovín živočíšneho pôvodu s výrobnou kapacitou hotových
výrobkov v tonách za deň väčšou ako: 75 t za deň.
E. Časová os
Predchádzajúce kontrolované
obdobie:
01. 01. 2016 - 04.05.2017
Posledná kontrola:
04. 05. 2017
Kontrolované obdobie: 04. 05. 2017 - 23. 05. 2018
Začatie kontroly:
23. 05. 2018
Miestne zisťovanie:
23. 05. 2018
Vypracovanie správy 20. 06. 2018
Doručenie správy:
00. 06. 2018
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:

Nie
Nie
Nie
Strana 2 z 9

Správa o environmentálnej kontrole č. 18/2018/Pet/P

Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Nie
Nie
Nie

G. Zameranie kontroly - opis
Environmentálna kontrola bola podľa § 34 ods. 5 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie
dodržiavania podmienok integrovaného povolenia a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností,
ktoré môžu viesť k zmene povolenia.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Predmetná prevádzka v Lučenci spracováva hovädzie a bravčové mäso na mäsové
výrobky.
Kontrola bola zameraná na skladovanie znečisťujúcich látok, na zhromažďovanie odpadov a
nakladanie s odpadmi počas zhromažďovania v technologických celkoch prevádzky: porážka
dobytka, spracovanie mäsa, výroba mäsa a tepelné opracovanie mäsových výrobkov, výroba
chladu a mrazu a kotolňa. Priamo v prevádzke nie je porážaný hovädzí dobytok a ošípané.
V mäsovej výrobe sa spracováva mäso od iných dodávateľov. Tepelné opracovanie mäsa je
vykonávané údením a varením. Výroba chladu a mrazu je vykonávaná čpavkovým chladiacim
systémom. Prevádzkovateľ vykonal automatizáciu velína čpavku. Zariadenie na skladovanie
čpavku je monitorované monitorovacím systémom. Prípadné poruchy sú automaticky
oznámené pohotovostnej hliadke. V prevádzke sa nakladá s technickou soľou, látkami
potrebnými na dezinfekciu a ropnými látkami. Vo výrobnom procese vznikajú ostatné odpady
(drevo, šrot, drevené palety, papier, obaly neznečistené) a nebezpečné odpady (žiarivky,
opotrebované batérie, obaly znečistené chemikáliami, opotrebované motorové, prevodové,
hydraulické a kompresorové oleje).
Exkrementy a hnojovica z ustajňovania dobytka a krv z porážky sa netvorí, nakoľko porážka
dobytka a ošípaných sa nevykonáva od roku 2013.
Na základe uvedeného je potrebné vykonať aktualizovanie integrovaného povolenia (Opis
prevádzky kap. II. B. bod č. 2 a zosúladenie so skutkovým stavom.
Počas kontroly bola vykonaná ohliadka prevádzky (miest skladovania znečisťujúcich látok a
čpavku, miest zhromažďovania odpadov, nádrží na skladovanie krvi a žumpy na
sústreďovanie hnojovice, nádvoria pri kotolni, pri expedícii hotových výrobkov, pri strojovni
chladenia a pri opravárenských dielňach).
I. Použité podklady
1. Integrované povolenie v znení jeho neskorších zmien
2. Zmluvy o zneškodňovaní odpadov
3. Sprievodné listy nebezpečných odpadov
4. Evidenčné listy odpadov
5. Zoznam a množstvo odpadov nachádzajúcich sa v prevádzke v čase kontroly
6. Doklady o zneškodnení odpadov 02. 12. 2016 (DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139,
Banská Bystrica)
7. Doklady o zneškodnení odpadov 05. 06 a 06. 06. 2018 (EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1,
Bratislava)
8. Doklady o zneškodnení odpadov 12. 06. 2018 (G&K s.r.o., Vidiná)
9. Evidencia spotreby energií.
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J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka II. A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu
so znečisťujúcimi látkami, body č. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 a 6.11:
Body č. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5
6.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky pred odcudzením alebo
iným nežiaducim únikom.
6.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy
a skladovacie priestory, kde zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi
a obalmi so znečisťujúcimi látkami tak, aby nedošlo k úniku
týchto znečisťujúcich
látok do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd alebo k nežiaducemu zmiešaniu
s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.
6.3 Prevádzkovateľ je povinný akékoľvek zmeny rozsahu a charakteru manipulačných
plôch so znečisťujúcimi látkami vopred prerokovať s inšpekciou.
6.4 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby nesprávnou manipuláciou pri skladovaní,
prečerpávaní a netesnosťou spojovacieho potrubia nedochádzalo k neželateľnému úniku
znečisťujúcich látok do životného prostredia.
6.5 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať poriadok vo všetkých skladovacích
priestoroch znečisťujúcich látok vrátane kompresorovne.
Zistený stav: Nedodržané
Opis: Áno
Znečisťujúce látky a nebezpečné odpady boli umiestnené vo vonkajších priestoroch
prevádzky na plochách nezabezpečených pred odcudzením. Manipulačné plochy
a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými
odpadmi a obalmi so znečisťujúcimi látkami neboli zabezpečené tak, aby nedošlo k
ich úniku do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd alebo k nežiaducemu zmiešaniu
s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku. Znečisťujúce látky a odpady
boli umiestnené mimo miest uvedených v opisnej časti integrovaného povolenia, zmeny
rozsahu a charakteru manipulačných plôch so znečisťujúcimi látkami neboli prerokované
s inšpekciou. Miesta, kde boli umiestnené znečisťujúce látky a nebezpečné odpady neboli
protihavarijne zabezpečené. Pri skladovaní a manipulácii so znečisťujúcimi látkami
a nebezpečnými odpadmi dochádzalo k ich neželateľnému úniku do pôdy. V skladovacích
priestoroch a na manipulačných plochách so znečisťujúcimi látkami a odpadmi nebol
udržiavaný poriadok.
Počas kontroly bol zistený nasledovný stav skladovania a manipulácie so znečisťujúcimi
látkami a nebezpečnými odpadmi:
- na nezastrešenej a neuzamknutej ploche pri plynovej kotolni, ktorá nie je protihavarijne
zabezpečená bolo umiestnených cca 50 sudov obsahu 25 l, časť sudov obsahovala hydroxid
draselný a časť motorový olej, ďalej tu boli umiestnené prázdne obaly z PVC znečistené
znečisťujúcimi látkami, na drevenej palete bolo uložených 15 opotrebovaných bateriek,
z dvoch generátorov pri kotolni vytekala do okolia olejová emulzia a olej, záchytné vaničky
pod generátormi neboli vyprázdnené, záchytné vaničky boli znečistené ropnými látkami,
- do skladu znečisťujúcich látok a skladu obalov netesnosťami strešnej krytiny tečie dažďová
voda, záchytné nádržky podložené pod obalmi so znečisťujúcimi látkami boli naplnené
vodou, záchytná nádržka na sústreďovanie prípadných únikov, do ktorej je vyspádovaná
podlaha skladu bola preplnená znečistenou vodou, v priestoroch bol neporiadok,
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- v strojovni chladenia pri vstupných dverách boli pohodené dve modré plastové nádoby
s nemrznúcou zmesou, dva sudy s olejom neboli podložené záchytnými vaničkami na
zachytenie prípadného úniku počas manipulácie, vonku pri objekte bol plastový sud obsahu
200 l a pri stene budovy bola vaňa objemu cca 300 l naplnená do 2/3 emulziou resp.
neindentifikovateľnou kvapalinou,
- na nezastrešenej, neuzamknutej, protihavarijne nezabezpečenej ploche pri sklade odpadov
živočíšneho pôvodu bol na ôsmych paletách umiestnený chlorid sodný v obaloch z PVC
(celkové predpokladané množstvo 2 až 3 tony),
- pri údržbárskej dielni pri stene pod strechou sa nachádzal kontajner plný žiariviek a na jeho
vrchnej časti bolo uložených ďalších 200 kusov opotrebovaných žiariviek,
- sklad opotrebovaných olejov nebol uzamknutý, odpady boli porozhadzované po sklade,
vaničky podložené pod sudmi s opotrebovanými olejmi boli preplnené, pred skladom na
panelovej ploche boli nádoby a palety s množstvom nebezpečných odpadov (znečistený
vapex, baterky, bandasky s neindentifikovateľným obsahom a znečistené obaly) a ďalší
ostatný odpad (šrot, drevo, bandasky, tkanina, papier, pur pena).
Bod. č. 6.11
6.11 Prevádzkovateľ musí obsah žumpy na zhromažďovanie hnojovice z ustajňovania
dobytka a ošípaných pred porážkou a žumpy na zhromažďovanie odpadových vôd
z oplachovania áut z dovozu dobytka a ošípaných vyčerpávať a zneškodňovať v
zariadení na to určenom pri dosiahnutí maximálnej 2/3 výšky objemu žúmp.
Zistený stav: Dodržané
Opis: Áno
Žumpa na sústreďovanie hnojovice z ustajňovania dobytka a ošípaných je do 2/3 výšky
objemu naplnená vodou. Prevádzkovateľ predložil doklady o vyčerpaní jej obsahu po
ukončení prevádzkovania časti prevádzky v roku 2013. Obsah žumpy predstavuje dažďovú
vodu, nakoľko strop žumpy je z časti odkrytý.
2. Podmienka II. D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie
odpadov, body č. 1, 5, 7 a 8:
Body č. 1, 5, 7 a 8
1.
Prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi, vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia
nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení
neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
a)

ostatné odpady (z výrobného procesu, prevádzkovania a údržby zariadenia):
tabuľka č.1
P.Č.

KATALÓGOVÉ

NÁZOV DRUHU ODPADU

ČÍSLO

1.

02 01 06

KATEGÓRIA
ODPADU

zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné

O

odpady, oddelene zhromažďované a spracovávané mimo miesta
ich vzniku
2.

02 02 01

kaly z prania a čistenia

O

3.

02 02 02

odpadové živočíšne tkanivá

O

4.

02 02 09

odpady inak nešpecifikované

O

5.

03 03 07

mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky

O

6.

12 01 01

piliny a triesky zo železných kovov

O
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7.

15 01 01

obaly z papiera a lepenky

O

8.

15 01 02

obaly z plastov

O

9.

16 01 03

opotrebované pneumatiky

O

10.

17 04 07

zmiešané kovy

O

11.

19 08 01

zhrabky z hrablíc

O

12.

19 08 09

zmesi tukov a olejov z odlučovača olejov z vody obsahujúce

O

jedlé oleje a tuky
13.

19 08 12

kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné

O

ako uvedené v 19 08 11

b)

14.

19 12 04

plasty a guma

O

15.

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

16.

20 03 07

objemný odpad

O

nebezpečné odpady (z výrobného procesu, prevádzkovania a údržby zariadenia):
tabuľka č.2
P.Č.

KATALÓGOVÉ

NÁZOV DRUHU ODPADU

ČÍSLO

KATEGÓRIA
ODPADU

1.

05 06 03

ostatné dechty

N

2.

08 01 11

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo

N

iné nebezpečné látky
3.

08 01 17

odpady z odstráňovania farby alebo laku obsahujúce organické

N

rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
4

08 03 17

odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky

N

5.

12 01 09

rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény

N

6.

13 01 11

syntetické hydraulické oleje

N

7.

13 01 13

iné hydraulické oleje

N

8.

13 02 06

syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

N

9.

13 02 08

iné motorové, prevodové a mazacie oleje

N

10.

13 05 01

tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja a vody

N

11.

13 05 02

kaly z odlučovača olejov a vody

N

12.

13 05 06

olej z odlučovača olejov z vody

N

13.

13 05 07

voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja a vody

N

14.

13 05 08

zmesi odpadov z lapača piesku z odlučovača olejov

N

15.

13 07 01

vykurovací olej a motorová nafta

N

16.

14 06 03

iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

N

17.

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo

N

kontaminované nebezpečnými látkami
18.

15 02 02

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak

N

nešpecifikovaných, handry na čistenie a ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami
19.

16 01 07

olejové filtre

N

20.

16 01 11

brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest

N

21.

16 01 13

brzdové kvapaliny

N

22.

16 01 14

nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

N

23.

16 02 13

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné látky, iné ako

N
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uvedené v 16 02 09 až 16 02 12
24.

16 05 07

vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce

N

z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
25.

16 06 01

olovené batérie

N

26.

16 07 09

odpady obsahujúce iné nebezpečné látky

N

27.

16 10 01

vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

Súhrnné množstvo nebezpečných odpadov

35 000

kg.rok -1

5.

Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi počas prevádzkovania, je
povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení
na to určenom.

7.

Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu, je povinný:
a)

zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,

b)

nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady,
označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

d)

zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné

odpady uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred
vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch,
napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti
chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov.
8.

Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo
nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia
koncentrácie prítomných škodlivín.

Zistený stav: Nedodržané
Opis: Áno
Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadov vzniknutých počas prevádzkovania prevádzky v roku
2016 odovzdal odpady (odpadový toner, syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje,
obaly obsahujúce nebezpečné látky, absorbenty, vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné
časti) oprávnenej osobe DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica na
zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom 02. 12. 2016. Odpady, ktoré
vznikli počas roku 2017 až do 23. 5. 2018 boli zhromažďované v priestoroch prevádzky viac
ako jeden rok. Prevádzkovateľ vzniknuté odpady (žiarivky, opotrebované oleje, obaly
s obsahom znečisťujúcich látok, absorbenty, olejové filtre, odpadový toner, vodné kvapalné
odpady obsahujúce nebezpečné látky a olovené batérie) odovzdal oprávnenej osobe: EBA,
s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, G&K s.r.o., Vidiná a DETOX s.r.o., Zvolenská cesta,
Banská Bystrica na zhodnotenie alebo zneškodnenie 04. 06. 2018, 05. 06. 2018 a 12.6.2018.
Jednotlivé druhy sústreďovaných odpadov boli zmiešané, neboli označené identifikačnými
listami nebezpečných odpadov. Nádoby, sudy a iné obaly s odpadmi boli uložené na
nezabezpečených plochách proti prípadnému úniku do povrchových a podzemných vôd,
chemickým vplyvom, mechanickému poškodeniu a proti požiaru.
Pri objektoch: sklad odpadov, udiarne, expedičná hala, údržbárske dielne, plynová kotolňa,
strojovňa chladenia, ako aj v objektoch: strojovňa chladenia a sklad odpadov bolo uložené
množstvo nebezpečných odpadov (hlavne opotrebované batérie, opotrebované oleje a
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znečistené obaly) a ostatných odpadov voľne na panelových plochách, resp. na paletách a
v kontajneroch.
3. Podmienka II. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré
treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 5 Kontrola spotreby energií, body
č. 5.1 a 5.2 :
Bod č. 5.1
Prevádzkovateľ musí monitorovať a vyhodnocovať spotrebu energií jedenkrát mesačne
a viesť jej evidenciu, na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu inšpekcii.
Zistený stav: Dodržané
Opis: Áno
Prevádzkovateľ monitoruje a vyhodnocuje spotrebu energií jedenkrát mesačne. Evidencia
bola predložená pri kontrole.
Bod č. 5.2
Kontrolovať činnosť a technický stav zariadení za účelom efektívneho využitia energií
v prevádzke raz za zmenu, negatívne zistenia zaznamenávať do prevádzkového denníka.
Zistený stav: Dodržané
Opis: Áno
Prevádzkovateľ kontroluje technický stav zariadení za účelom využitia energií v prevádzke
a vyhodnocuje spotrebu energií, negatívne zistenia sú zaznamenané v prevádzkovom denníku.
K. Prílohy správy
- splnomocnenie pre Mgr. Matúša Kováčika zo dňa 23.05.2018
L. Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia
Nedoržané
1. II. A. 6, body: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5
2. II. D., body: 1, 5, 7, 8
Dodržané
3. II. A. 6, bod: 6.11
4. II. I. 5, body: 5.1, 5.2
M. Záver – celkové zhodnotenie:
Z kontrolných zistení vyplýva, že v prevádzke „Porážka hovädzieho dobytka, ošípaných
a spracovanie mäsa“ neboli dodržané podmienky integrovaného povolenia (v kap. II. A. 6,
body: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 a v kap. 2. II. D., body: 1, 5, 7, 8).
Porušenie podmienky II. A. 6, bod 6.1 bolo spôsobené tým, že znečisťujúca látka (technická
soľ) a nebezpečné odpady (syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje, obaly obsahujúce
nebezpečné látky, absorbenty, vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, žiarivky,
obaly s obsahom znečisťujúcich látok, olejové filtre, vodné kvapalné odpady obsahujúce
nebezpečné látky a opotrebované batérie) boli umiestnené na plochách nezabezpečených pred
odcudzením.
Porušenie podmienky II. A. 6, bod 6.2 bolo spôsobené tým, že manipulačné plochy
a skladovacie priestory, kde sa zaobchádzalo s technickou soľou, hore uvedenými
nebezpečnými odpadmi a obalmi so znečisťujúcimi látkami neboli zabezpečené voči ich
úniku do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu
s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.
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Porušenie podmienky II. A. 6, bod 6.3 bolo spôsobené tým, že technická soľ, dezinfekčné
prostriedky a hore uvedené nebezpečné odpady boli umiestnené mimo miest uvedených
v opisnej časti integrovaného povolenia. Zmeny a charakter manipulačných plôch neboli
prerokované s inšpekciou.
Porušenie podmienky II. A. 6, bod 6.4 bolo spôsobené, tým že nesprávnou manipuláciou a pri
skladovaní hore uvedených olejov, opotrebovaných olejov a ďalších nebezpečných odpadov
dochádzalo k ich neželateľnému úniku do životného prostredia (znečistené plochy pri
kotolni, strojovni chladenia a sklade opotrebovaných olejov a ďalších nebezpečných
odpadov).
Porušenie podmienky II. A. 6, bod 6.5 bolo spôsobené tým, že v skladovacích priestoroch
a manipulačných plochách znečisťujúcich látok (dezinfekčných prostriedkov a olejov),
nebezpečných odpadov (opotrebovaných olejov, obalov obsahujúcich nebezpečné látky,
absorbentov, vyradených zariadení obsahujúcich nebezpečné časti, žiariviek, olejových
filtrov, vodných kvapalných odpadov obsahujúcich nebezpečné látky a opotrebovaných
batérií) nebol udržiavaný poriadok.
Porušenie podmienky 2. II. D., body: 5, 7, 8 bolo spôsobené tým, že prevádzkovateľ,
zhromažďoval odpady (žiarivky, opotrebované oleje, obaly s obsahom znečisťujúcich látok,
absorbenty, olejové filtre, odpadový toner, vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné
látky a opotrebované batérie) v priestoroch prevádzky viac ako jeden rok (rok 2017 až do 23.
5. 2018). Jednotlivé druhy odpadov boli zmiešané, neboli označené identifikačnými listami
nebezpečných odpadov. Nádoby, sudy a iné obaly s odpadmi boli uložené na
nezabezpečených plochách proti prípadnému úniku do povrchových a podzemných vôd,
chemickým vplyvom, mechanickému poškodeniu a proti požiaru.
Kontrolou boli zistené aj zmeny v prevádzke oproti stavu, ktorý je popísaný v časti „Opis a
organizácia prevádzky“ integrovaného povolenia.
Uvedené zistenia sú podľa § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ správnymi deliktami, za ktoré
inšpekcia uloží pokutu podľa § 37 ods. 3 zákona o IPKZ a nariadi prevádzkovateľovi podľa
§ 35 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu.

Podpisy:
za SIŽP-IŽP, IŽP Banská Bystrica, OIPK:
Ing. Mária Petrová
........................................

Ing. Katarína Raučinová

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