Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina
Číslo: 7190-29949/2018/770760208/Koz

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 42/2018
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, 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
§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
Nie
-

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Rozália Kozačková Číslo preukazu: 521
Telefón:
041 507 51 20
Elektronická adresa:
rozalia.kozackova@sizp.sk
Inšpektor:
Ing. Marta Martinčeková Číslo preukazu: 114
Telefón:
041 507 51 16 1
Elektronická adresa:
marta.martincekova@sizp.sk
B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

ENVICONSULT spol. s r.o.
Obežná 7, 010 08 Žilina
Jaroslava Cvinčeková Funkcia:
0911 566 130
cvincekova@enviconzult.sk

enviro konzulant
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C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

SHT, s.r.o.
Na stanicu 657/24, 010 09 Žilina
36 771 180
Mgr.Petra Jarotová
Spôsob:
Jae Hyun Park
Funkcia:
0911356300
jhpark@ihantal.com
Mgr. Petra Jarotová
Funkcia:
0904484336, 041 5158 703
sht.petra.jarotova@gmail.com

Telefonicky
konateľ

asistentka

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Centrum povrchových úprav
Adresa prevádzky:
MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany
Variabilný symbol:
770760208
Integrované povolenie:
5786-26589/2008/Mar/770760208
Vydané:
7.8.2008
Právoplatné:
2.9.2008
Projektovaná kapacita:
- maximálna plocha povrchovo upravených dielov: 1 949 000 m2/rok; 6 496 m2/deň; 406
m2/hod.
- čistiareň odpadových vôd: - 11 830 m3 vyčistenej vody za rok; 40 m3/deň – vody z RDC; 10
m3/deň – vody z lakovne Mobis Slovakia, s.r.o.; 1,74 l/s.
Prevádzková doba : - linka povrchových úprav: dvojzmenná (16 pracovných hodín/deň), 300
dní v roku, 4800 pracovných hodín /rok, - čistiareň odpadových vôd: dvojzmenná (16
pracovných hodín/deň), 300 dní v roku, 4800 pracovných hodín /rok.
Kategória:
2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických
postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m3.
E. Časová os
Predchádzajúce kontrolované
obdobie:
1.1.2015  13.10.2016
Posledná kontrola:
13.10.2016  9.12.2016
Kontrolované obdobie:
13.10.2016  16.8.2018
Začatie kontroly:
8.8.2018
Prvé miestne zisťovanie:
16.8.2018
Vypracovanie správy:
7.9.2018
Doručenie správy:
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:

Áno
Nie
Nie
Nie

Počet snímok:
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Meranie emisií:
Iné:

Nie
Nie

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na kontrolu dodržiavania podmienok
povolenia prevádzky súvisiacich s nakladaním s odpadmi. Inšpekcia vykonala fyzickú
kontrolu prevádzky, kontrolu príslušných dokumentov súvisiacich
s podmienkami
integrovaného povolenia.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Dňa 16.08.2018 bola vykonaná fyzická obhliadka priestorov prevádzky „Centrum
povrchových úprav“ – linka na povrchovú úpravu kovov, sklad farieb a chemikálií, čistiarne
odpadových vôd (ďalej len ČOV) a výrobne demineralizovanej vody. Všetky kontrolované
priestory boli čisté a udržiavané. V sklade farieb a chemikálií sa nachádzali KBU
skladovaných materiálov a nádoby do ktorých sa zhromažďovali nebezpečné odpady boli
označené identifikačným listom nebezpečného odpadu. V sklade sa nachádzala havarijná sada
pre prípad úniku škodlivých látok, schválený skladový poriadok a havarijný plán. Pri kontrole
boli skontrolované aj opatrenia, ktoré mal prevádzkovateľ vykonať na základe iných zistení
uvedených v správe z environmentálnej kontroly č. 34/2016, zo dňa 24.08.2018.
Prevádzkovateľ oznámil inšpekcii zmenu sídla spoločnosti z Kukučínova 2790, 024 01
Kysucké Nové Mesto na nové sídlo „Na stanicu 657/24, 010 09 Žilina“.
I.

Použité podklady
1. Integrované povolenie č. 5786-26589/2008/Mar/770760208 zo dňa 7.8.2008v znení
jeho neskorších zmien.
2. Oznámenie o zmene sídla spoločnosti, zo dňa 09.08.2018.
3. Vyjadrenie konateľa spoločnosti k pripomienkam z environmentálnej kontroly č.
34/2016, zo dňa 24.08.2018.
4. Rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP3-2016/026556-002/Slt o udelení súhlasu na
zhromažďovanie odpadov, vydané Okresným úradom Žilina, Odbor starostlivosti o
životné prostredie, zo dňa 27.06.2016 a jeho zmena č. OU-ZA-OSZP3-2018/006476002/Slt zo dňa 03.01.2018.
5. Množstvo povrchovo upravených dielov v m2 za obdobie roku 2016 a 2017.
6. Ohlásenie vzniku a nakladaní s odpadmi za rok 2016 a 2017
7. Evidenčné listy odpadov za rok 2016 , 2017 a 2018
8. Sprievodné listy nebezpečných odpadov
9. Zmluva s odberateľom odpadov FCC Slovensko, s.r.o., Zohor a jej dodatky.
10. Potvrdenie obce Gbeľany – súhlasné stanovisku ku vývozu KO a DSO
11. Fotodokumentácia zo dňa 16.08.2018

J.

Kontrolné zistenia

Kontrola ďalších zistení uvedených v environmentálnej správe č. 34/2016:
1. Prevádzkovateľ nemá podľa § 8 zákona o IPKZ schválenú východiskovú správu.
Zistený stav Nedodržaná v časti
Opis
Áno
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Prevádzkovateľ pri kontrole predložil východiskovú správu z 05.08.2013 vypracovanú
ENVICONSULT spol. s r.o., Žilina, ktorú nepredložil inšpekcii na schválenie. Podľa
vyjadrenia zástupcu prevádzkovateľa predmetnú správu predloží inšpekcii na schválenie pri
najbližšej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.
2.
Opis prevádzky uvedený v integrovanom povolení nie je (v niektorých prípadoch –
napr. popis skladu chemikálií) jednoznačný a nezodpovedá reálnej situácii v prevádzke.
Zistený stav Nedodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ do začatia kontroly nepožiadal o zmenu opisu prevádzky v súvislosti so
skutočnosťami zistenými pri kontrole vykonanej inšpekciou v roku 2016. Podľa vyjadrenia
zástupcu prevádzkovateľa o zmenu opisu prevádzky požiada pri najbližšej žiadosti o zmenu
integrovaného povolenia.
3.
V mieste prechodu zo skladu chemikálii na chodbu prevádzky, nie je priestor skladu
chemikálií vymedzený a prípadné úniky nad kapacitu zbernej nádrže v sklade chemikálií
(0,0108 m3) by mohli vytiecť na chodbu v prevádzke, čo je z hľadiska bezpečnosti v
prevádzke nevyhovujúce.
Vytečenie skladovaných znečisťujúcich látok mimo zabezpečené priestory nehrozí, nakoľko
je podlaha skladu chemikálií oproti vonkajšiemu terénu znížená -cca 15 cm a celý priestor
linky (aj sklad chemikálií) je umiestnený v záchytnej havarijnej nádrži, so 4 zbernými
(prečerpávacími) nádržami o objeme 4 x 1,00 m3. Zberná nádrž na prečerpávanie prípadných
únikov je umiestnená na chodbe pred skladom chemikálií.
Vzhľadom na túto skutočnosť je prevádzkovateľ povinný všetky znečisťujúce látky
skladované v pôvodných obaloch v sklade chemikálii skladovať na záchytných havarijných
vaničkách s min. kapacitou najväčšieho skladovaného obalu.
Zistený stav Nedodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ do začatia kontroly nevykonal opatrenia na odstránenie stavu zisteného pri
kontrole vykonanej inšpekciou v roku 2016. Podľa vyjadrenia zástupcu prevádzkovateľa
vedenie spoločnosti rozhoduje o spôsobe zabezpečenia záchytných havarijných vaničiek. Do
skladu chemikálií budú nainštalované do 31.12.2018.
Kontrola vybraných podmienok integrovaného povolenia:
1. Podmienka Porovnanie skutočnej výroby s projektovanou kapacitou výroby
Projektovaná kapacita:
- maximálna plocha povrchovo upravených dielov: 1 949 000 m2/rok; 6 496 m2/deň; 406
m2/hod.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Množstvo povrchovo upravených dielov v m2:
Rok
Skutočná plocha
Skutočná plocha
Skutočná plocha
povrchovo upravených
povrchovo upravených
povrchovo upravených
dielov
dielov
dielov
m2/rok
m2/deň
m2/hod
1 528 104
2016
5093,68
318,35
1 433 942
2017
4779,81
298,74
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Prevádzkovateľ v roku 2016 a 2017 neprekročil projektovanú kapacitu povrchovo
upravovaných dielov.
2. Podmienka D.1.
Prevádzkovateľovi pri činnosti v prevádzke vznikajú, prípadne môžu vznikať ako pôvodcovi
nasledovné druhy odpadov, zaradených podľa Katalógu odpadov, ktoré sú uvedené v tabuľke
č.7

Katalógo
vé číslo
odpadu

Názov odpadu

Kategória
odpadu

tabuľka č.7
Miesto
vzniku
odpadu

Spôsob
nakladania
s odpadom

Miesto
zhromažďovania
odpadov, obaly

odpadové farby a laky
obsahujúce organické
rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky
Kaly z fosfátovania

NO

Centrum
povrchovýc
h úprav

Z
skládkovanie D1

Sklad farieb a chemikálií
1ks oceľových 200 l
sudov

NO

2ks oceľový

syntetické motorové,
prevodové a mazacie oleje

NO

ČOV,
200 l sud

1ks oceľový

13 05 02

kaly z odlučovačov oleja
z vody

NO

ČOV,
200 l sud

1ks oceľový

13 05 06

Olej z odlučovačov oleja
z vody

NO

ČOV,
200 l sud

1ks oceľový

13 08 02

Iné emulzie

NO

14 06 03

Iné rozpúšťadlá a zmesi
rozpúšťadlá

NO

Z
skládkovanie D1
Z
Recyklácia –
R3
Z
skládkovanie D1
Z
spaľovanie na
pevnine – D10
Z
fyz.chem.
úpravu – D8
Z
R2-recyklácia
rozpúšťadiel,
D10 –
spaľovanie na
pevnine

ČOV,
200 l sud

13 02 06

Centrum
povrchovýc
h úprav
Centrum
povrchovýc
h úprav
Centrum
povrchovýc
h úprav
Centrum
povrchovýc
h úprav
Centrum
povrchovýc
h úprav
Centrum
povrchovýc
h úprav

08 01 11

11 01 08

15 01 04

15 01 10

15 02 02

16 02 13

Obaly z kovu
obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok alebo
kontaminované
nebezpečnými látkami
absorbenty, filtračné
materiály vrátane olejových
filtrov inak
nešpecifikovaných, handry
na čistenie , ochranné
odevy kontaminované NL
vyradené zariadenia
obsahujúce nebezpečné
časti (elektronický šrot
s obsahom NL, nefunkčné
žiarivky)

O

NO

Centrum
povrchových
úprav
Centrum
povrchovýc
h úprav

Z
Recyklácia R4

Sklad farieb a chemikálií
1ks oceľový 200 l sud
Sklad farieb a chemikálií
1ks oceľový 200 l sud

Sklad dielov

Z
skládkovanie D1

Sklad farieb
a chemikálii, ČOV

NO

Centrum
povrchovýc
h úprav

Z
skládkovanie D1

Sklad farieb a chemikálií
2ks oceľový 200 l sud

NO

Centrum
povrchovýc
h úprav

Z
recykláciu– R4

ČOV,
200 l sud
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16 05 06

Laboratórne chemikálie

NO

16 06 01

Olovené akumulátory

NO

16 06 02

Ni-Cd akumulátory

NO

19 08 06

Použité iónovýmenné
živice

NO

19 08 13

kaly obsahujúce
nebezpečné látky z inej
úpravy priemyselných
odpadových vôd
Zmesový komunálny odpad

NO

Centrum
povrchovýc
h úprav
Centrum
povrchovýc
h úprav
Centrum
povrchovýc
h úprav
Centrum
povrchovýc
h úprav
Centrum
povrchovýc
h úprav

Z
skládkovanie D1
Z
recykláciu– R4

ČOV, PP plastová
prepravka
ČOV,
200 l sud

1ks oceľový

Z
recykláciu– R4

ČOV,
200 l sud

1ks oceľový

Z
fyz.chem.
úpravu – D8
Z
skládkovanie D1

Vzniknutý odpad je
odvážaný priamo z
miesta vzniku 
ČOV,
Vstavaný oceľový 5m3 –
súčasť technológie

Centrum
Pred
budovou
Z
povrchovýc Skládko-vanie
kontajneri
h úprav
D1
Z - zhromažďovanie, odovzdanie na zhodnotenie, zneškodnenie oprávneným organizáciám
20 03 01

O

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ pri kontrole predložil Rozhodnutie OU-ZA-OSZP3-2016/026556-002/Slt
o udelení súhlasu na zhromažďovanie odpadov, vydané Okresným úradom Žilina, Odbor
starostlivosti o životné prostredie, zo dňa 27.06.2016 a jeho zmena č. OU-ZA-OSZP32018/006476-002/Slt zo dňa 03.01.2018.
Prevádzkovateľovi vzniklo v roku 2016 štyri druhy povolených nebezpečných odpadov
o celkovej hmotnosti 86,50 t, v roku 2017 päť druhov povolených nebezpečných odpadov
o celkovej hmotnosti 58,44 t a v roku 2018 (do 31.07.2018) 4 druhy povolených
nebezpečných odpadov o celkovej hmotnosti 1,310 t. Prevádzkovateľ má v povolení uvedené
aj nebezpečné odpady, ktoré mu vznikajú len príležitostne (napr. pri väčšej údržbe zariadení
a technologického zariadenia, resp. pri stavebných úpravách a údržbe). Prevádzkovateľ obsah
prevádzkových náplní vaní na predúpravu dielcov pred nanášaním farby (odmasťovanie,
aktivácia a fosfatizácia) v kontrolovanom období nemenil, nakoľko v pravidelných
intervaloch sleduje ich kvalitu analytickými rozboromi a podľa potreby ich len dopĺňa novými
roztokmi.
3. Podmienka D.5.
Viesť evidenciu všetkých druhov odpadov vznikajúcich v prevádzke.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vedie evidenciu o všetkých druhoch vznikajúcich odpadov na tlačivách
predpísaných legislatívou v elektronickej forme, na každý odpad zvlášť, za jednotlivé roky.
4. Podmienka D.6.
Každá nádoba na zhromažďovanie odpadu musí byť označená.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
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5. Podmienka D.7.
Odpady vznikajúce v prevádzke odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobe
oprávnenej nakladať s odpadmi, v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi
v odpadovom hospodárstve.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ pri kontrole predložil doklady o odovzdávaní odpadov (sprievodné listy
nebezpečných odpadov, faktúry), z ktorých jednoznačne vyplýva že všetky odpady
odovzdáva spoločnosti FCC Slovensko, s.r.o. na základe zmluvy č. S080400550 a jej
dodatkov, okrem odpadu katal. č. 17 04 05 železo a oceľ, ktoré prevádzkovateľ
v kontrolovanom období odovzdával oprávnenej spoločnosti ŽP Eko Qelet, Martin.
6. Podmienka D.8.
Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik
vlastného odpadu.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ demineralizovanú vodu, ktorú používa na oplachovanie regeneruje vo
vlastnej ČOV a po vyčistení ju znova používa na technologické účely. Odpadové kyslé a
alkalické vody vznikajúce pri regenerácií náplní (anexu a katexu) na výrobu
demineralizovanej vody sú využívané na úpravu pH v chemickom stupni ČOV.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. Porovnanie skutočnej výroby s projektovanou kapacitou výroby
2. D.1., D.5., D.6., D.7., D.8.
Nedodržané v časti
1. Iné zistenie č. 1
Nedodržané
1. Iné zistenie č. 2
2. Iné zistenie č. 3
Nie je možné vyhodnotiť
1. Nie
Iné zistenia:
Pri kontrole ďalších zistení uvedených v environmentálnej správe č. 34/2016 bolo zistené, že
prevádzkovateľ do začatia kontroly nevykonal opatrenia na odstránenie stavu zisteného pri
kontrole vykonanej inšpekciou v roku 2016:
1. Nepredložil podľa § 8 zákona o IPKZ východiskovú správu na schválenie inšpekcii.
2. Nepodal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou opisu
prevádzky.
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3.

Nezabezpečil v sklade chemikálií skladovanie tekutých znečisťujúcich látok na
záchytných havarijných vaničkách s minimálnou kapacitou najväčšieho skladovaného
obalu.

M. Záver – celkové zhodnotenie
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade
s podmienkami určenými v povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.
Na základe skutočností zistených pri kontrole ďalších zistení uvedených v environmentálnej
správe č. 34/2016 inšpekcia nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na
nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Rozália Kozačková

Číslo preukazu: 521

................................................................
Za SIŽP:

Ing. Marta Martinčeková

Číslo preukazu: 114

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