Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 6645-24767/57/2018/Bre

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 18/2018/Bre/Z
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
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 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:
Komu:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Nie
§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Nie
-

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Renáta Brezinová Číslo preukazu: 560
Inšpektor:
Ing. Juraj Berák
Číslo preukazu: 462
Telefón:
055 633 33 14
Elektronická adresa:
renata.brezinova@sizp.sk
B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

-

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

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
36 199 222
14.05.2018
Spôsob: Telefonicky

Funkcia:

-
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Zástupca:

Ing. Jozef Martoš

Telefón:
Elektronická adresa:

055/673 4942
jmartos@sk.uss.com

Funkcia:

riaditeľ pre environment
výrobných procesov

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Teplá valcovňa
Adresa prevádzky:
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
Variabilný symbol:
570020204
Integrované povolenie:
1588/110-OIPK/2004-Ha/750140204
Vydané:
25.10.2004
Právoplatné:
20.11.2004
Projektovaná kapacita:
Kategória:
2.3. a) Prevádzkovanie valcovní na valcovanie za tepla s kapacitou väčšou ako 20 ton surovej
ocele za hodinu.
E. Časová os
Predchádzajúce kontrolované
obdobie:
1.1.2014  5.2.2015
Posledná kontrola:
6.2.2015  6.2.2015
Kontrolované obdobie:
7.2.2015  21.5.2018
Začatie kontroly:
21.5.2018
Prvé miestne zisťovanie:
21.5.2018
Vypracovanie správy:
19.7.2018
Doručenie správy:
Deň prevzatia osobne
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Počet snímok: -

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných
podmienok integrovaného povolenia. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov
a fyzickú kontrolu prevádzky.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Daná prevádzka v čase miestneho zisťovania bola v prevádzke.
I.

Použité podklady
1. Prevádzkový poriadok
2. Evidenčné listy nebezpečných odpadov
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Sprievodné listy nebezpečných odpadov
Protokoly o vykonanej skúške tesnosti a technického stavu nádrží
Správy o oprávnených meraniach emisií
Odborno – technický výpočet koncentrácie a množstva vypúšťaných tuhých
znečisťujúcich látok
7. Hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním
8. Zmluvy s dopravcami nebezpečného odpadu
9. Doklad o školení zamestnancov
10. Doklad o akreditácii laboratória
11. Rozhodnutie Okresného úradu Košice č. OU-KE-OSZP3-2016/031200 zo dňa
21.09.2016
12. Integrované povolenie
13. Havarijný plán
3.
4.
5.
6.

J.

Kontrolné zistenia

1.

Podmienka č. 1.2.2, bod II. Záväzné podmienky, 1.2 Všeobecné opatrenia
na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke
1.2.2 Všetky stavebné objekty, zariadenia
a technické prostriedky používané
pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom
prevádzkovom stave
pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby stavebných
objektov, technologických zariadení a mechanizmov podľa sprievodnej dokumentácie ich
výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
V čase kontroly boli všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané
pri činnostiach v povolenej prevádzke v dobrom prevádzkovom stave. Prevádzkovateľ
pravidelne vykonáva kontroly stavu a údržby stavebných objektov, technologických
zariadení a mechanizmov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne
záväzných právnych predpisov.
Podmienka č. 1.2.5, bod II. Záväzné podmienky, 1.2 Všeobecné opatrenia
na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke
1.2.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto
rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané
odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť
svoje povinnosti.
2.

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami rozhodnutia o
integrovanom povolení, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytol im
primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia
plniť svoje povinnosti.
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Podmienka č. 1.2.6, bod II. Záväzné podmienky, 1.2 Všeobecné opatrenia
na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke
1.2.6 Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzka je po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
3.

Podmienka č. 1.3.7, bod II. Záväzné podmienky, 1.3 Podmienky pre suroviny,
médiá, energie a výrobky
1.3.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby spotreba energie v ročnom priemere pre ohrev
narážacích pecí neprekročila hodnotu 2,2 GJ.t-1
4.

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ zabezpečil, aby spotreba energie v ročnom priemere pre ohrev narážacích pecí
za rok 2016 a 2017 neprekročila hodnotu 2,2 GJ.t-1.
Podmienka č. 1.4.5, bod II. Záväzné podmienky, 1.4 Technicko-prevádzkové
podmienky pre Teplú valcovňu
1.4.5 Prevádzkovateľ musí spalinový kotol prevádzkovať iba súčasne so združenou
narážacou pecou.
5.

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Spalinové kotly prevádzkovateľ v kontrolovanom období neprevádzkoval.
Podmienka č. 1.5.1, bod II. Záväzné podmienky, 1.5 Technicko – prevádzkové
podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami
1.5.1 Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa
bude nakladať
s
nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi
z nebezpečných látok budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do
povrchových alebo podzemných vôd.
6.

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa
nakladá so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi zo znečisťujúcich látok
sú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo
podzemných vôd.
Podmienka č. 1.5.2, bod II. Záväzné podmienky, 1.5 Technicko – prevádzkové
podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami
1.5.2 Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, kontajnerov, prepravných obalov, záchytných
vaní a havarijných nádrží musia byť vybavené funkčnými stavoznakmi pre vizuálne
7.
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sledovanie hladiny nebezpečných látok skladovaných v nádržiach a musia byť
zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Všetky kontrolované skladovacie nádrže okrem sudov, kontajnerov, prepravných obalov,
záchytných vaní a havarijných nádrží sú vybavené funkčnými stavoznakmi pre vizuálne
sledovanie hladiny nebezpečných látok skladovaných v nádržiach a sú zabezpečené
zodpovedajúcim kontrolným systémom.
Podmienka č. 1.5.3, bod II. Záväzné podmienky, 1.5 Technicko – prevádzkové
podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami
1.5.3 Prevádzkovateľ je povinný pred každým stáčaním alebo prečerpaním olejov, ale najmenej
1 x týždenne, prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov, čerpadiel.
8.

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ pred každým stáčaním alebo prečerpaním olejov, ale najmenej 1 x týždenne,
kontroluje tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov, čerpadiel.

Podmienka č. 1.5.4, bod II. Záväzné podmienky, 1.5 Technicko – prevádzkové
podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami
1.5.4 Stáčanie olejov z cisterny je povolené vykonávať na 1. a 2. zmene mimo dní pracovného
pokoja vždy dvoma školenými pracovníkmi. Obsluha vykonávajúca stáčanie musí byť
trvale prítomná po celu dobu stáčania na mieste stáčania.
9.

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Stáčanie olejov z cisterny sa vykonáva na 1. a 2. zmene mimo dní pracovného pokoja vždy
dvoma školenými pracovníkmi. Obsluha vykonávajúca stáčanie je trvale prítomná
po celu dobu stáčania na mieste stáčania.
10. Podmienka č. 1.5.11, bod II. Záväzné podmienky, 1.5 Technicko – prevádzkové
podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami
1.5.11 Prevádzkovateľ je povinný ustanoviť funkciu vodohospodára a vytvoriť predpoklady na
jej výkon. Funkciu vodohospodára v pracovnom pomere môže vykonávať bezúhonná
fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu a absolvovala odbornú prax; funkciu
vodohospodára môže na základe zmluvného vzťahu vykonávať aj fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá také osoby zamestnáva.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Funkciu vodohospodára vykonáva Ing. Jozef Fotta – koordinátor podporných činností.
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11. Podmienka č. 2.1.1. a 2.1.2, bod II. Záväzné podmienky, 2.1 Emisie do ovzdušia
2.1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v bode 2.1.2. Do ovzdušia
nesmú byť vypúšťané žiadne iné znečisťujúce látky, ktoré by mali významný vplyv na
životné prostredie. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:
- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
- oxid siričitý (ďalej len „SO2“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NOx ako NO2“),
- oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),
- celkový organický uhlík ( ďalej len „TOC“ ).
2.1.2 Emisné limity pre zdroje emisií do ovzdušia:
Zdroj
emisií

Miesto
vypúšťania
emisií*

Znečisťujúca
látka

Emisný
limit
mg.m-3

HDL

komín č. 425

TZL

20; 150

Vzťažné
podmienky
1), 2)

Emisný limit
Vzťažné
[mg.m-³]
podmienky
platný od 01.01.2020
20; 150

TZL
50
3)
20
SO2
500
3)
500
NP č. 1
komín č. 419
NOx
400
3)
400
CO
800
3)
800
TOC
100; 150 4), 5), 6)
100; 150
TZL
50
3)
20
SO2
500
3)
500
NP č. 2
komín č. 420
NOx
400
3)
400
CO
800
3)
800
TOC
100; 150 4), 5), 6)
100; 150
TZL
50
3)
20
SO2
500
3)
500
NP č. 3
komín č. 421
NOx
400
3)
400
CO
800
3)
800
TOC
100; 150 4), 5), 6)
100; 150
TZL
50
3)
20
SO2
500
3)
500
NP č. 4
komín č. 422
NOx
400
3)
400
CO
800
3)
800
TOC
100; 150 4), 5), 6)
100; 150
* čísla komínov sú z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS)

1), 2)
3)
3)
3)
3)
4), 5), 6)
3)
3)
3)
3)
4), 5), 6)
3)
3)
3)
3)
4), 5), 6)
3)
3)
3)
3)
4), 5), 6)

1) Hmotnostná koncentrácia TZL vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné
stavové podmienky, referenčný obsah kyslíka nie je určený.
2) Emisný limit 20 mg.m-3 nesmie byť prekročený pri hmotnostnom toku TZL v odpadovom plyne rovnom alebo
vyššom ako 200 g.h-l. Pri hmotnostnom toku TZL v odpadovom plyne menšom ako 200 g.h-l nesmie byť
prekročený emisný limit 150 mg.m-3.
3) Hmotnostná koncentrácia znečisťujúcich látok vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní
na štandardné stavové podmienky a referenčný obsah kyslíka 5 % objemových.
4) Hmotnostná koncentrácia TOC vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne po prepočítaní na štandardné
stavové podmienky a referenčný obsah kyslíka 5 % objemových.
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5) Emisný limit 100 mg.m-3 nesmie byť prekročený pri hmotnostnom toku TOC v odpadovom plyne vyššom
ako 500 g.h-l. Pri hmotnostnom toku TOC v odpadovom plyne rovnom alebo menšom ako 500 g.h-l nesmie
byť prekročený emisný limit 150 mg.m-3.
6) Emisný limit je vyjadrený ako TOC, podiel tuhých organických znečisťujúcich látok v odpadovom plyne sa
nezapočítava.

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil:
1. Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií TZL vykonanom na zdroji
znečisťovania ovzdušia „Hrubá deliaca linka“, komín č. 425, v prevádzke Teplá
valcovňa prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o. č. správy 03/052/2015 zo dňa
19.03.2015, deň oprávneného merania 20.02.2015. Merania vykonala a správu
vypracovala spoločnosť EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice.
Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad s požiadavkou tejto podmienky
integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich
látok na zdroji emisií „Hrubá deliaca linka“, komín č. 425, v prevádzke Teplá valcovňa
prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o.
2. Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií CO, NOx ako NO2, SO2
zo zdroja emisií „Narážacie pece č. 1, 2, 3 a 4“, , v prevádzke Teplá valcovňa
prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o. č. správy 03/185/2015 zo dňa 05.08.2015,
deň oprávneného merania 13-14.07.2015. Merania vykonala a správu vypracovala
spoločnosť EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice.
Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad s požiadavkou tejto podmienky
integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich
látok na zdroji emisií „Narážacie pece č. 1, 2, 3 a 4“, v prevádzke Teplá valcovňa
prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o.
3. Správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií CO, NOx ako NO2, SO2
zo zdroja emisií „Narážacie pece č. 1, 2, 3 a 4“, , v prevádzke Teplá valcovňa
prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o. č. správy 03/085/2018 zo dňa 26.04.2018,
deň oprávneného merania 05-06.03.2018. Merania vykonala a správu vypracovala
spoločnosť EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice.
Výsledkom tohto oprávneného merania je súlad s požiadavkou tejto podmienky
integrovaného povolenia na neprekročenie emisného limitu vybraných znečisťujúcich
látok na zdroji emisií „Narážacie pece č. 1, 2, 3 a 4“, v prevádzke Teplá valcovňa
prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o.
4.Odborno-technický výpočet koncentrácie a množstva vypúšťaných tuhých
znečisťujúcich látok do ovzdušia zo zdrojov znečisťovania ovzdušia Narážacie pece č.
1-4 (prevádzka bez spalinových kotlov) v prevádzke Teplá valcovňa prevádzkovateľa
U. S. Steel Košice, s.r.o. č. správy 163/2010 zo dňa 29.09.2010. Výpočet vypracovala
spoločnosť EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice.
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12. Podmienka č. 2.1.3, bod II. Záväzné podmienky, 2.1 Emisie do ovzdušia
2.1.3 Prevádzkovateľ je povinný diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukazovať,
že žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ diskontinuálnymi oprávnenými meraniami preukázal, že žiaden výsledok
diskontinuálneho merania neprekročil hodnotu emisného limitu.

13. Podmienka č. 2.2.1, bod II. Záväzné podmienky, 2.2 Emisie do vôd
2.2.1 Prevádzkovateľ je povinný odvádzať splaškové odpadové vody, priemyselné odpadové
vody a vody z povrchového odtoku na ČOV Sokoľany.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ odvádza splaškové odpadové vody, priemyselné odpadové vody a vody
z povrchového odtoku na ČOV Sokoľany.
14. Podmienka č. 4.1, bod II. Záväzné podmienky, 4. Opatrenia pre minimalizáciu,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov
4.1 Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený zhromažďovať vyprodukované
nebezpečné odpady len v súlade so súhlasom udeleným vo vydanom platnom rozhodnutí
príslušného Okresného úradu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového
hospodárstva.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov zhromažďuje vyprodukované nebezpečné odpady len
v súlade so súhlasom udeleným vo vydanom platnom rozhodnutí Okresného úradu Košice č.
OU-KE-OSZP3-2016/031200 zo dňa 21.09.2016 podľa všeobecne záväzného právneho
predpisu odpadového hospodárstva.
15. Podmienka č. 4.5, bod II. Záväzné podmienky, 4. Opatrenia pre minimalizáciu,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov
4.5 Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa
skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného
odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového
hospodárstva.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa
skladujú nebezpečné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu
v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
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16. Podmienka č. 4.7, bod II. Záväzné podmienky, 4. Opatrenia pre minimalizáciu,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov
4.7 Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály
a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje
a obaly obsahujúce zvyšky znečisťujúcich látok v plechových alebo plastových sudoch
zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady
zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch a odpadové
olovené batérie a akumulátory minimálne uložené v záchytných vaničkách.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ zhromažďuje vyššie uvedené pevné odpady vo vhodných zberných nádobách
alebo kontajneroch, v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami,
oddelene od ostatných druhov odpadov.
17. Podmienka č. 4.9, bod II. Záväzné podmienky, 4. Opatrenia pre minimalizáciu,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov
4.9 Prevádzkovateľ je povinný odpady odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie
len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne
záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených
písomných zmlúv.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ odovzdáva odpady na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám
oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho
predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

18. Podmienka č. 4.11, bod II. Záväzné podmienky, 4. Opatrenia pre minimalizáciu,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov
4.11 Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti
ustanovené všeobecným záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva
a viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na Sprievodných listoch
nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom
odpadového hospodárstva.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ pri preprave nebezpečných odpadov dodržiava povinnosti ustanovené
všeobecným záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a vedie evidenciu
o prepravovaných nebezpečných odpadoch na Sprievodných listoch nebezpečných odpadov
v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
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19. Podmienka č. 4.14, bod II. Záväzné podmienky, 4. Opatrenia pre minimalizáciu,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov
4.14 Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných
odpadov, dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného
právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu
nebezpečných odpadov.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ má zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov, dopravcu
oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu
odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.
20. Podmienka č. 6.1, bod II. Záväzné podmienky, 6. Prevencia, riešenie, predchádzanie
havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií
odlišných od podmienok bežnej prevádzky
6.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie
vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup
v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými
látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu
vodného hospodárstva.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ dodržiava plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku
neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade
ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami,
vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného
hospodárstva č. 1045-1845/52/2015/Var schválený dňa 22.01.2015.
21. Podmienka č. 6.3, bod II. Záväzné podmienky, 6. Prevencia, riešenie, predchádzanie
havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií
odlišných od podmienok bežnej prevádzky
6.3 Jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie škodlivých látok musia byť umiestnené v
záchytnej vani. Objem záchytnej vane musí byť rovnaký ako objem nádrže. Ak je v
záchytnej vani umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci
objem najväčšej z nich, najmenej 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani,
ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa nemôže mať žiadny odtok;
prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie
nebezpečných látok na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie škodlivých látok sú umiestnené v záchytnej
vani podľa podmienky č. 6.3, časť II. integrovaného povolenia.
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22. Podmienka č. 6.5, bod II. Záväzné podmienky, 6. Prevencia, riešenie, predchádzanie
havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií
odlišných od podmienok bežnej prevádzky
6.5 Priestory záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Priestory záchytných vaní boli v čase kontroly udržiavané v čistote.
23. Podmienka č. 6.6, bod II. Záväzné podmienky, 6. Prevencia, riešenie, predchádzanie
havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií
odlišných od podmienok bežnej prevádzky
6.6 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelnú vizuálnu kontrolu olejových systémov
2 x denne a viesť o tom evidenciu.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vykonáva pravidelnú vizuálnu kontrolu olejových systémov 2 x denne a vedie
o tom evidenciu.
24. Podmienka č. 6.7, bod II. Záväzné podmienky, 6. Prevencia, riešenie, predchádzanie
havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií
odlišných od podmienok bežnej prevádzky
6.7 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať preventívnu kontrolu tesnení krúžkov čerpadiel,
potrubí a inšpekčnú kontrolu raz za deň.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ
vykonáva
preventívnu
potrubí a inšpekčnú kontrolu raz za deň.

kontrolu

tesnení

krúžkov

čerpadiel,

25. Podmienka č. 6.8, bod II. Záväzné podmienky, 6. Prevencia, riešenie, predchádzanie
havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií
odlišných od podmienok bežnej prevádzky
6.8 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných
vaní, havarijných vaní, rozvodov a produktovodov každých 5 rokov od vykonania prvej
úspešnej skúšky, ihneď po ich rekonštrukcii a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke
dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Skúšky vykonal a protokoly vypracoval Ing. Jozef Fotta, certifikovaný odborný pracovník
na nedeštruktívne skúšanie.

Strana 11 z 22

Správa o environmentálnej kontrole č. 18/2018/Bre/Z
DZ Teplá valcovňa – NPaPVs – PREVÁDZKOVÉ NÁDRŽE
Miesto skladovania

DZ TVa AKU 1 NPaPVs - BS
0-1 (D 662)

Znečisťujúca Skladovacia
látka
kapacita
hydraulické
oleje

2 m3

Typ nádrže
oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková,
súčasť technologického
zariadenia
oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková
súčasť technologického
zariadenia
oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková
súčasť technologického
zariadenia
oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková
súčasť technologického
zariadenia

DZ TVa AKU 2 NPaPVs - BS
2-3 (ID 663)

hydraulické
oleje

DZ TVa AKU 3 NPaPVs -VS
č.1 (ID 664)

hydraulické
oleje

DZ TVa, AKU 4 NPaPVs - VS
č.2 (ID 665)

hydraulické
oleje

0,6 m3

DZ TVa, NPaPVs,ZZSP/Tva
1N (ID 5804)

fenolčpavkové
vody

20 m3

oceľová, dvojplášťová,
podzemná, beztlaková

DZ TVa, NPaPVs,ZZSP/Tva
2N (ID 5805)

fenolčpavkové
vody

20 m3

oceľová, dvojplášťová,
podzemná, beztlaková

DZ TVa, NPaPVs,ZZSP/Tva
3N (ID 5806)

fenolčpavkové
vody

20 m3

oceľová, dvojplášťová,
podzemná, beztlaková

2 m3

0,6 m3

Skúška tesnosti
Protokol
č. 26/2018 zo dňa
12.03.2018

Protokol
č. 27/2018 zo dňa
12.03.2018

Protokol
č. 30/2017 zo dňa
06.06.2017

Protokol
č. 31/2017 zo dňa
06.06.2017
Protokol
č. 07/2014 zo dňa
22.10.2014
Protokol
č. 11/2014 zo dňa
01.12.2014
Protokol
č. 12/2014 zo dňa
01.12.2014

DZ Teplá valcovňa – TŠP – SKLADOVACIE NÁDRŽE
Miesto skladovania

Znečisťujúca
látka

Skladovacia
kapacita

Typ nádrže

Skúška tesnosti
Protokol
č. 22/2016 zo
dňa 04.08.2016
Protokol
č. 23/2016 zo
dňa 04.08.2016
Protokol
č. 24/2014 zo
dňa 04.08.2016
Protokol
č. 04/2015 zo
dňa 11.03.2015

Trať TŠP- SHZ - Ventilová
stanica č.1 (ID 1746)

prípravok
do SHZ

3

2,271 m

oceľová, dvojplášťová,
nadzemná, beztlaková

Trať TŠP- SHZ - Ventilová
stanica č.2 (ID 1747)

prípravok
do SHZ

3,028 m3

oceľová, dvojplášťová,
nadzemná, beztlaková

Trať TŠP- SHZ - Ventilová
stanica č.3 (ID 1748)

prípravok
do SHZ

2,65 m3

oceľová, dvojplášťová,
nadzemná, beztlaková

hydraulické
oleje

31 m3

oceľová, dvojplášťová,
nadzemná, beztlaková

CPT/1 Trať TŠP - K1
(ID 591)
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DZ Teplá valcovňa – TŠP – SKLADOVACIE NÁDRŽE
Miesto skladovania

Znečisťujúca
látka

Skladovacia
kapacita

Typ nádrže

Skúška tesnosti

CPT/2 Trať TŠP - K1
(ID 593)

mazacie
oleje

31 m3

oceľová, dvojplášťová,
nadzemná, beztlaková

CPT/3 Trať TŠP - K1
(ID 596)

mazacie tuky

10 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

minerálne
oleje

20 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

Centrálna plnička tuku
NON 1/M Plnička tuku TŠP K1
(ID 3218, 3219, 3220, 3221,
3222, 3223)

mazacie
oleje

6 x 1 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

Centrálna plnička tuku
NON 1/P Plnička tuku TŠP K1
(ID 3224, 3225, 3226, 3227,
3228 )

prevodové
oleje

5 x 1 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

Centrálna plnička tuku
NON 1/H TŠP (ID 3229)

hydraulické
oleje

1 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

odmasťovacie
roztoky

1 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

hydraulické
oleje

3 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

odpadové
oleje

2 m3

oceľová, dvojplášťová,
podzemná, beztlaková

Protokol
č. 05/2015 zo
dňa 11.03.2015
Protokol
č. 25/2016 zo
dňa 08.08.2016
Protokol
č. 26/2016 zo
dňa 08.08.2016
Protokol
č. 07/2017 zo
dňa 16.02.2017,
č. 08/2017 zo
dňa 16.02.2017,
č. 09/2017 zo
dňa 16.02.2017,
č. 03/2017 zo
dňa 09.02.2017,
č. 10/2017 zo
dňa 16.02.2017,
č. 22/2017 zo
dňa 26.04.2017
Protokol
č. 04/2017 zo
dňa 09.02.2017,
č. 05/2017 zo
dňa 09.02.2017,
č. 11/2017 zo
dňa 16.02.2017,
č. 21/2017 zo
dňa 26.04.2017,
č. 23/2017 zo
dňa 26.04.2017
Protokol
č. 24/2017 zo
dňa 26.04.2017
Protokol
č. 06/2017 zo
dňa 09.02.2017
Protokol
č. 21/2016 zo
dňa 03.08.2016
Protokol
č. 46/2017 zo
dňa 14.08.2017

OS 09 Trať TŠP OS č. 4
(ID 619)

NON1/O TŠP K1 (ID 3230)
Zásobna nádrž HRH,PO II. TŠP
(ID 4562)

ORL 2 DZ TVa SÚ TŠP
(ID 667)
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DZ Teplá valcovňa – TŠP – SKLADOVACIE NÁDRŽE
Miesto skladovania

Znečisťujúca
látka

Skladovacia
kapacita

Typ nádrže

Stará plnička tuku
Centrálny tukový systém č.1,2 –
SPT (ID 4158, 4159)

mazacie tuky

2 x 0,6 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

Stará plnička tuku
olejovzdušné mazanie PV HP č.1,2,3,4 - SPT
(ID 4154, 4155, 4156, 4157)

mazacie
oleje

4 x 0,06 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

olejovzdušné mazanie PV PP
č.1 (oproti AKU 20)
(ID 4160, 4161)

mazacie
oleje

2 x 0,06 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

O5A/1Trať TŠP OS č.3a
(ID 2136)

minerálne
oleje

20 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

O2A Trať TŠP OS č.1
(ID 520)

minerálne
oleje

20 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

O2 Trať TŠP OS č.2 (ID 521)

minerálne
oleje

50 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

O1 Trať TŠP OS č.1 (ID 525)

prevodové
oleje

25,084 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

O3/1 Trať TŠP OS č.2
(ID 529)

mazacie
oleje

51,806 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

O3/2 Trať TŠP OSč. 2
(ID 531)

mazacie
oleje

51,806 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

O4 Trať TŠP OS č. 2 (ID 533)

prevodové
oleje

12,51 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

O4A/Trať TŠP OS č.3a
(ID 536)

turbínové
oleje

16,018 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

O5A/2 Trať TŠP OS č.3a
(ID 542)

minerálne
oleje

20 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková
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Skúška tesnosti
Nádrže
zlikvidované,
Rieši zmena
integrovaného
povolenia Z14
Protokol
č. 53/2017 zo
dňa 26.10.2017,
č. 54/2017 zo
dňa 26.10.2017,
č. 55/2017 zo
dňa 26.10.2017,
č. 56/2017 zo
dňa 26.10.2017
Protokol
č. 47/2017 zo
dňa 21.09.2017,
č. 48/2017 zo
dňa 21.09.2017
Protokol
č. 80/2015 zo
dňa 12.10.2015
Protokol
č. 62/2015 zo
dňa 16.09.2015
Protokol
č. 05/2014 zo
dňa 12.02.2014
Protokol
č. 66/2013 zo
dňa 10.09.2013
Protokol
č. 63/2013 zo
dňa 09.09.2013
Protokol
č. 64/2013 zo
dňa 09.09.2013
Protokol
č. 65/2013 zo
dňa 10.09.2013
Protokol
č. 33/2017 zo
dňa 12.06.2017
Protokol
č. 04/2014 zo
dňa 12.02.2014

Správa o environmentálnej kontrole č. 18/2018/Bre/Z
DZ Teplá valcovňa – TŠP – SKLADOVACIE NÁDRŽE
Miesto skladovania

Znečisťujúca
látka

Skladovacia
kapacita

Typ nádrže

Olejová pivnica č.3
O5/1,2, O6/1,2 Trať TŠP OS
č.3
(ID 543, 544, 545, 551)

minerálne
oleje

4 x 31,5 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

O7 Trať TŠP OS č.3 (ID 552)

minerálne
oleje

50 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

O7A Trať TŠP OS č.3
(ID 563)

minerálne
oleje

20 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

LN/1 DZ TVa Trať TŠP OS č.3
(ID 566)

prevodové
oleje

0,8 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

AKU 100 PP Trať TŠP OS č.3
(ID 570)

minerálne
oleje

6,3 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

Skúška tesnosti
Protokol
č. 03/2014 zo
dňa 10.02.2014,
č. 06/2014 zo
dňa 23.06.2014
Protokol
č. 13/2016 zo
dňa 01.06.2016
Protokol
č. 79/2015 zo
dňa 12.10.2015
Protokol
č. 01/2017 zo
dňa 11.01.2017
Protokol
č. 12/2016 zo
dňa 01.06.2016

DZ Teplá valcovňa – TŠP – PREVÁDZKOVÉ NÁDRŽE
Miesto skladovania

Znečisťujúca
látka

Skladovacia
kapacita

Typ nádrže

Ž 10 Trať TŠP OS č.4
(ID 571)

mazacie oleje

17,942 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

hydraulické
oleje

17,942 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

AKU 120 Trať TŠP (ID 573)

minerálne
oleje

10 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

LN/2 DZ TVa Trať TŠP OS č.3
(ID 579)

prevodové
oleje

0,8 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

HRH Trať TŠP (ID 581)

minerálne
oleje

4,0 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

Tva,TŠP,OP č.3-OS LN/N1
(ID 5943)

minerálne
oleje

1,035 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

PO II. Trať TŠP (ID 575)

minerálne
oleje

1,46 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

AKU 100 NN Trať TŠP OS č.4
(ID 572)
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Skúška
tesnosti
Protokol
č. 62/2013 zo
dňa 03.09.2013
Protokol
č. 61/2013 zo
dňa 03.09.2013
Protokol
č. 14/2016 zo
dňa 01.06.2016
Protokol
č. 02/2017 zo
dňa 11.01.2017
Protokol
č. 81/2015 zo
dňa 13.10.2015
Protokol
č. 19/2016 zo
dňa 03.08.2016
Protokol
č. 18/2016 zo
dňa 03.08.2016

Správa o environmentálnej kontrole č. 18/2018/Bre/Z
DZ Teplá valcovňa – TŠP – HAVARIJNÉ NÁDRŽE
Miesto skladovania

Znečisťujúca
látka

Skladovacia
kapacita

Typ nádrže

HN DZ TVa Trať TŠP - K1
(ID 719)

zaolejované
vody

64,3 m3

betónová, jednoplášťová,
podzemná, beztlaková

ZN DZ TVa Trať TŠP - K1
(ID 716)

zaolejované
vody

3,5 m3

betónová, jednoplášťová,
podzemná, beztlaková

Skúška
tesnosti
Protokol
č. 16/2016
zo dňa
06.06.2016,
č. 15/2016
zo dňa
06.06.2016,

DZ Teplá valcovňa – Príprava valcov – SKLADOVACIE NÁDRŽE
Znečisťujúca
látka

Skladovacia
kapacita

Typ nádrže

Skúška tesnosti

minerálne
oleje

4 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

ON 2 DZ TVa - RLVT
(ID 688)

odmasťovacie
roztoky

5 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

ON 1 DZ TVa - RLVT
(ID 695)

odmasťovacie
roztoky

4 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

ON 1 – LKT (ID 700)

odmasťovacie
roztoky

4 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

ON 2 - LKT (ID 702)

odmasťovacie
roztoky

4 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

Protokol
č. 10/2016 zo
dňa 17.05.2016
Protokol
č. 57/2013 zo
dňa 17.06.2013
Protokol
č. 58/2013 zo
dňa 17.06.2013
Protokol
č. 8/2016 zo dňa
17.05.2016
Protokol
č. 9/2016 zo dňa
17.05.2016

Miesto skladovania
ON 3 – LKT (ID 706)

DZ Teplá valcovňa – Príprava valcov – PREVÁDZKOVÉ NÁDRŽE
Miesto skladovania

Znečisťujúca
látka

Skladovacia
kapacita

Typ nádrže

Skúška tesnosti

Brúska č. 1 (ID3420)

emulzné oleje

2,9 m3

oceľová, jednoplášťová,
podzemná, beztlaková

Brúska č. 2 (ID 3421)

emulzné oleje

3,8 m3

oceľová, jednoplášťová,
podzemná, beztlaková

Brúska č. 3 (ID 3422)

emulzné oleje

3,8 m3

oceľová, jednoplášťová,
podzemná, beztlaková

Brúska č. 4 (ID 3423)

emulzné oleje

1,5 m3

oceľová, jednoplášťová,
podzemná, beztlaková

Protokol
č. 35/2017 zo
dňa 03.07.2017
Protokol
č. 43/2017 zo
dňa 11.07.2017
Protokol
č. 44/2017 zo
dňa 11.07.2017
Protokol
č. 38/2017 zo
dňa 06.07.2017
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DZ Teplá valcovňa – Príprava valcov – PREVÁDZKOVÉ NÁDRŽE
Miesto skladovania

Znečisťujúca
látka

Skladovacia
kapacita

Typ nádrže

Skúška tesnosti

Brúska č. 6 (ID 3424)

emulzné oleje

1,5 m3

oceľová, jednoplášťová,
podzemná, beztlaková

Brúska č. 7 (ID 3425)

emulzné oleje

1,5 m3

oceľová, jednoplášťová,
podzemná, beztlaková

Brúska č. 8 (ID 3426)

emulzné oleje

4,9 m3

oceľová, jednoplášťová,
podzemná, beztlaková

Brúska č. 9 (ID 3427)

emulzné oleje

1,8 m3

oceľová, jednoplášťová,
podzemná, beztlaková

Brúska č. 10 (ID 3428)

emulzné oleje

2 m3

oceľová, jednoplášťová,
podzemná, beztlaková

TZ Kompletaž prac. valcov
(ID672)

hydraulické
oleje

0,8 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

DTZ Kompletaž prac. valcov
(ID675)

minerálne
oleje

2,4 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

Tva,PV, LKT-SOV
(ID 5980)

minerálne
oleje

0,703 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

Protokol
č. 39/2017 zo
dňa 06.07.2017
Protokol
č. 40/2017 zo
dňa 06.07.2017
Protokol
č. 45/2017 zo
dňa 11.07.2017
Protokol
č. 36/2017 zo
dňa 03.07.2017
Protokol
č. 37/2017 zo
dňa 03.07.2017
Protokol
č. 59/2013 zo
dňa 17.06.2013
Protokol
č. 11/2016 zo
dňa 17.05.2016
Protokol
č. 20/2016 zo
dňa 03.08.2016

DZ Teplá valcovňa – Príprava valcov – HAVARIJNÉ NÁDRŽE
Miesto skladovania
Havarijná nádrž stendov PV
(ID 3395)

Znečisťujúca
látka

Skladovacia
kapacita

Typ nádrže

Skúška tesnosti

odpadové
oleje

15 m3

oceľová, jednoplášťová,
podzemná, beztlaková

Protokol
č. 19/2017 zo
dňa 22.03.2017

DZ Teplá valcovňa – Úpravne – SKLADOVACIE NÁDRŽE
Znečisťujúca
látka

Skladovacia
kapacita

Typ nádrže

ORO 2 Úpravne (ID 650)

odpadové
oleje

10 m3

oceľová, dvojplášťová,
nadzemná, beztlaková

ORO 1 Úpravne (ID 641)

odpadové
oleje

10 m3

oceľová, dvojplášťová,
nadzemná, beztlaková

Prepravná nádrž AKU 1,2
TDL (ID 4673)

hydraulické
oleje

1 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

Miesto skladovania
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Skúška
tesnosti
Protokol
č. 42/2017 zo
dňa 12.07.2017
Protokol
č. 41/2017 zo
dňa 10.07.2017
Protokol
č. 69/2013 zo
dňa 26.11.2013

Správa o environmentálnej kontrole č. 18/2018/Bre/Z
DZ Teplá valcovňa – Úpravne – SKLADOVACIE NÁDRŽE
Znečisťujúca
látka

Skladovacia
kapacita

Typ nádrže

Prepravná nádrž AKU 2 HDL
(ID 4679)

hydraulické
oleje

1 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

Prepravná nádrž AKU 1 PDL
(ID 4681)

hydraulické
oleje

1 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

Prepravná nádrž olej pivnica
č.2 TDL (ID 4686)

hydraulické
oleje

0,37 m3

oceľová, jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

kompresorové
oleje

6,014 m3

oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

Miesto skladovania

HDL, MS - mazací systém
(ID 2264)

AKU 1 TDL (ID 623)

hydraulické
oleje

AKU 2 TDL (ID 624)

hydraulické
oleje

AKU 1 HDL (ID 626)

AKU 2 HDL (ID 627)

AKU 1 PDL (ID 628)

MS PDL (ID 632)

3,2 m3

3,2 m3

hydraulické
oleje

3,2 m3

hydraulické
oleje

3,336 m3

hydraulické
oleje

3,336 m3

kompresorové
oleje

5,359 m3

oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková
súčasť technologického
zariadenia
oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková
súčasť technologického
zariadenia
oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková
súčasť technologického
zariadenia
oceľová, dvojplášťová,
nadzemná, beztlaková
súčasť technologického
zariadenia
oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková
súčasť technologického
zariadenia
oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

Nádrž olejovacieho stroja
TDL
(ID 4670)

konzervačné
oleje

0,4 m

oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

MS TDL (ID 4685)

mazacie oleje

16,7 m3

oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

3
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Skúška
tesnosti
Protokol
č. 01/2014 zo
dňa 23.01.2014
Protokol
č. 55/2013 zo
dňa 27.05.2013
Protokol
č. 32/2017 zo
dňa 12.06.2017
Protokol
č. 83/2015
zo dňa
15.10.2015
Protokol
č. 44/2018
zo dňa
09.05.2018
Protokol
č. 45/2018
zo dňa
09.05.2018
Protokol
č. 68/2013
zo dňa
28.10.2013
Protokol
č. 82/2015
zo dňa
15.10.2015
Protokol
č. 6/2016
zo dňa
23.03.2016
Protokol
č. 1/2016
zo dňa
21.01.2016
Protokol
č. 40/2018
zo dňa
23.04.2018
Protokol
č. 42/2018

Správa o environmentálnej kontrole č. 18/2018/Bre/Z
DZ Teplá valcovňa – Úpravne – SKLADOVACIE NÁDRŽE
Miesto skladovania

Znečisťujúca
látka

Nádrž s olejom na ohrev oleja
olejovacieho stroja TDL (ID
4687)

transformátoro
vé oleje

Skúška
tesnosti
zo dňa
24.04.2018

Skladovacia
kapacita

Typ nádrže

0,1 m3

oceľová,
jednoplášťová,
nadzemná, beztlaková

Protokol
č. 43/2018
zo dňa
24.04.2018

26. Podmienka č. 9.3.2, bod II. Záväzné podmienky, 9.3 Monitorovanie ochrany ovzdušia
9.3.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené
v nasledujúcej tabuľke. Správy z meraní musí predkladať na príslušný Okresný úrad
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.

Zložka: ovzdušie
Znečisťujúca
látka
TZL
Zložka: ovzdušie

Znečisťujúca
látka
TZL

Zdroj emisií: HDL
Parameter
Hmotnostná
koncentrácia, HT

Miesto merania: komín č. 425

Frekvencia
merania
l)

Podmienky
merania
2)

Použité metódy,
metodiky, techniky
3)

Zdroj emisií: NP č. 1
Miesto merania: komín č. 419
NP č. 2
komín č. 420
NP č. 3
komín č. 421
NP č. 4
komín č. 422
Frekvencia
Podmienky
Použité metódy,
Parameter
merania
merania
metodiky, techniky
Hmotnostná
l)
2)
3)
koncentrácia, HT

SO2

Hmotnostná
koncentrácia, HT

l)

2)

3)

NOx

Hmotnostná
koncentrácia, HT

l)

2)

3)

CO

Hmotnostná
koncentrácia, HT

l)

2)

3)

TOC

Hmotnostná
koncentrácia, HT

l)

2)

3)

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 411/2012 Z. z.
o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok.
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Interval periodického merania tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti
určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného
HT a nižší ako 10-násobok limitného HT. Interval periodického merania šesť kalendárnych rokov,
ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok
limitného HT. Interval sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním
poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom monitorovaní emisií
a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude
charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude
priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere
vzorky. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu v súlade s platnými normami STN EN.
3) Oprávnené metódy - ENPIS.
1)

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ zabezpečil vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v tejto
podmienke integrovaného povolenia. Prevádzkovateľ uchováva správy z merania z dvoch
posledných po sebe idúcich meraní.
Merania vykonala a správu vypracovala
Kukučínova 23, 040 01 Košice.

spoločnosť

EnviroTeam

Slovakia,

s.r.o.,

27. Podmienka č. 9.5.2, bod II. Záväzné podmienky, 9.5 Monitorovanie odpadových vôd
9.5.2 Odbery a rozbory vzoriek vypúšťaných odpadových vôd podľa bodu 9.5.1 musí
vykonávať akreditované laboratórium.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Odbery a rozbory vzoriek vypúšťaných odpadových vôd vykonáva akreditované laboratórium
– U. S. Steel Košice, s.r.o., Laboratórium útvaru Generálneho manažéra pre environment,
osvedčenie o akreditácii č. S-228.

28. Podmienka č. 9.6, bod II. Záväzné podmienky, 9.6 Monitorovanie odpadov
9.6 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch
a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu
musí vykonávať priebežne.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov
a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
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29. Podmienka č. 9.7.2, bod II. Záväzné podmienky, 9.7 Požiadavky na spôsob podávania
správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí
9.7.2 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržanie emisných limitov správou
z diskontinuálneho oprávneného merania pre jednotlivé znečisťujúce látky a zdroje
emisií podľa požiadaviek ustanovených v bode 9.3 tohto rozhodnutia.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ preukázal dodržanie emisných limitov správami z diskontinuálnych
oprávnených meraní pre jednotlivé znečisťujúce látky a zdroje emisií podľa požiadaviek
ustanovených v bode 9.3 integrovaného povolenia.

30. Podmienka č. 9.7.3, bod II. Záväzné podmienky, 9.7 Požiadavky na spôsob podávania
správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí
9.7.3 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje,
informácie v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu o kontrole znečisťovania
životného prostredia a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať
do 31. marca do národného registra znečisťovania.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ zisťuje, zbiera, spracúva a vyhodnocuje údaje, informácie v zmysle všeobecne
záväzného právneho predpisu o kontrole znečisťovania životného prostredia a každoročne ich
za predchádzajúci kalendárny rok oznamuje do 31. marca do národného registra znečisťovania.

31. Podmienka č. 9.7.4, bod II. Záväzné podmienky, 9.7 Požiadavky na spôsob podávania
správ o prevádzke a hlásenia mimoriadnych udalostí
9.7.4 Prevádzkovateľ je povinný podávať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva
za obdobie kalendárneho roka z prevádzky „Teplá valcovňa“ na IŽP Košice a príslušný
Okresný úrad do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
Zistený stav

Dodržaná

Opis
Áno
Prevádzkovateľ podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v súlade so všeobecne
záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva za obdobie kalendárneho roka
z prevádzky „Teplá valcovňa“ na IŽP Košice a príslušný Okresný úrad do 28. februára
nasledujúceho kalendárneho roka.
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K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
31/31
Nedodržané v časti
0/31
Nedodržané
0/31
Nie je možné vyhodnotiť
0/31
M. Záver – celkové zhodnotenie
Kontrolou nebolo zistené porušenie kontrolovaných podmienok integrovaného povolenia
podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke
s podmienkami povolenia.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Renáta Brezinová

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

Ing. Juraj Berák

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