Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Číslo: 7145-30838/2018/Šin/370210707

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 57/2018/Z
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, 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. Juraj Šimon
Telefón:
037 656 06 35
Elektronická adresa:
juraj.simon@sizp.sk
Inšpektor:
Ing. Monika Medovičová
Telefón:
037 656 06 49
Elektronická adresa:
monika.medovicova@sizp.sk
B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

-

C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:

Duslo, a.s.

Funkcia:

Číslo preukazu: 621

Číslo preukazu: 452

-
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Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Funkcia:
Telefón:
Elektronická adresa:

Administratívna budova, ev. č. 1236
35 826 487
01. 08. 2018
Spôsob: Telefonicky
Ing. Zuzana Gocníková
Technický úsek / Odbor životného prostredia a ochrany zdravia
+421 (0)31 775 2250
Zuzana.Gocnikova@duslo.sk

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Čpavok 2
Adresa prevádzky:
Administratívna budova, ev. č. 1236
Variabilný symbol:
370210707
Integrované povolenie:
3644-34179/2007/Máň/370210707
Vydané:
22.10.2007
Právoplatné:
12.11.2007
Kategória:
4.2. a) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú plyny, a to amoniak, chlór alebo
chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid
siričitý, karbonylchlorid – fosgén.
E. Časová os
Predchádzajúce kontrolované
obdobie:
6.4.2013  17.8.2015
Posledná kontrola:
11.8.2015  21.8.2015
Kontrolované obdobie:
18.8.2015  17.8.2018
Začatie kontroly:
17.8.2018
Prvé miestne zisťovanie:
17.8.2018
Vypracovanie správy:
15.10.2018
Doručenie správy:
Deň prevzatia osobne
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-

Počet snímok:

-

G. Zameranie kontroly – opis
Dňa 17. 08. 2018 bola vykonaná Inšpekciou miestna obhliadka v prevádzke „Čpavok 2“ (ďalej
len „prevádzka“) prevádzkovateľa Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
(ďalej len „prevádzkovateľ“). Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok
integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia,
Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného povoľovania a
kontroly rozhodnutím č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22. 10. 2007, v znení
neskorších zmien a doplnení.
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H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase miestneho zisťovania v prevádzke prebiehala iba výroba močovinoformaldehydové
činidlo na povrchovú úpravu močovinv v objekte, ktoré je jediný výrobok ktorý patrí do IP
pre prevádzku „Čpavok 2“. Iná výrobná činnosť sa v prevádzke nevykonáva.
I.

Použité podklady
1. Evidenčné listy odpadu za rok 2013 a 2015
2. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním za roky 2015, 2016 a 2017
3. Protokol o tesnostnej skúške nádrže pod zás. 81-2013 a 81-2012 – SBU-A-VJEASsklad čpavku
4. Protokol o tesnostnej skúške nádrže pre DG (diesel agregát) – 81-1601-10
5. Protokol o tesnostnej skúške nádrže pre zásobník oleja ONC-68, p. č. 81-2012
6. Spotreba energií za rok 2018
7. Fotodokumentácia vyhotovená prevádzkovateľom

J.

Kontrolné zistenia

Podmienka č. II.A.4.1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie spotreby
a viesť prevádzkovú evidenciu o spotrebe vody používanej na prevádzkové účely
Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
Voda sa na výrobné účely (v technologickom procese) nepoužíva. Cirkulačná voda sa na
prevádzke Čpavok 2 používa ako chladiace médium v kondenzátoroch amoniaku
a v chladičoch oleja nízkotlakých a vysokotlakých skrutkových kompresorov. Filtrovaná voda
sa na prevádzke Čpavok 2 používa pre skrápacie zariadenia pre plniace a stáčacie zariadenie
železničných cisterien, tiež pre hasiace účely. V roku 2018 bola spotreba filtrovanej vody
nulová.
1.

2.

Podmienka II.D.2. Prevádzkovateľ ako držiteľ odpadu je povinný:
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zariadenia odpadu podľa
Katalógu opadov,
b) zhromaždovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
zhodnotením, odcudzením alebo iným únikom,
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady,
označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
e) 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 voči mechanickému poškodeniu, odolné
proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných
predpisov,
f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá,
a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje s evidencie podľa
všeobecne záväzných predpisov odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ je
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povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu, ako aj pred
zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu,
zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok
nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
a) Prevádzkovateľ mal správne zaradené odpady podľa Katalógu odpadov.
b) Každý druh odpadu mal vlastnú nádobu ktorá bola uzatvárateľná. Nebezpečné odpady boli
zabezpečené pred odcudzením a nežiadúcim únikom v uzamykateľnom sklade.
c) Prevádzkovateľ zhromažďuje nebezpečné odpady podľa ich druhov v samostatných
nádobách.
d) Identifikačné listy odpadov boli čitateľné a zavesené v ochrannom obale pri nádobe na daný
druh odpadu.
e) Nádoby na nebezpečný odpad boli uskladnené v uzamykateľnom sklade, uložené
v záchytnej vani. Prevádzkovateľ predložil doklad o preukázaní tesnosti záchytnej vani
v časti I. Použité podklady pod bodom 3..
f) Prevádzkovateľ predložil Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaním s ním za kontrolované
obdobie – za rok 2015, 2016, 2017, ktoré boli v súlade so všetkými záväznými predpismi
Odpadového hospodárstva, vyplnené a zaslané príslušnému Okresnému úradu a Inšpekcii.
Podmienka č. II.A.6.4. Všetky skladovacie nádrže a záchytné vane musia byť
nepriepustné a chemicky odolné voči pôsobeniu skladovaných nebezpečných látok
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
V prevádzke sa nachádza záchytná vaňa pre DG (diesel agregát) – 71-1601-10 a záchytná vaňa
pod zásobníkmi oleja 81-2013 a 81-2012-SBU-A-VJEAS-sklad čpavku a skladovacia nádrž
zásobník oleja ONC-68, p.č. 81-2012. Prevádzkovateľ predložil protokoly o tesnostných
skúškach, ktoré preukázali tesnosť týchto nádrží, uvedené v časti I. Použité podklady pod
bodmi 3., 4., 5..
3.

Podmienka č. II.D.3. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu
a Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním v elektronickej alebo písomnej
podobe päť rokov
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
4.

Podmienka č. II.F.3. Všetky vzniknuté mimoriadne stavy a havárie musia byť
zaznamenané v prevádzkovej evidencii a o každej takej udalosti musí byť spísaný
záznam.
Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
Počas kontrolovaného obdobia nevznikol žiaden mimoriadny stav ani havária, preto
prevádzkovateľ nemá záznam v prevádzkovej evidencii. Prevádzkovateľ má zavedený systém
zaznamenávanie havárií s názvom ENVITECH ktorý je autonómnym systémom varovania
5.
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obyvateľstva a vyrozumenia osôb na ohrozenom území Duslo, a.s. a okolitého obyvateľstva,
do ktorého nám dovolili nahliadnuť.
Podmienka č. II.F.4. Všetky úkony spojené s údržbou a opravou technologického
zariadenia prevádzky musia byť zaznamenávané do prevádzkového denníka.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ má zavedený softvér (servis desk) na riadenie, v rámci ktorého sa plánuje aj
údržba danej prevádzky. Do systému sa zadá požiadavka na údržbu, následne dostanú
zodpovední riešitelia notifikáciu mailom. Hlavný mechanik pridelí riešiteľa požiadavky a ten
následne požiadavku vyrieši a zmení stav v systéme na technicky realizovaná.
6.

Podmienka č. II.I.1.4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie merania
oprávnenou osobou
Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
Pre zariadenie diesel agregátu nie je potrebné preukazovanie dodržiavania merania emisných
limitov z dôvodu, že ide o zariadenia výlučne na núdzovú prevádzku. Iné miesta na meranie sa
v prevádzke nenachádzajú.
7.

Podmienka II.I.3.1.Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania
odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach raz za mesiac.
O kontrole je povinný viesť záznam v prevádzkovej evidencii.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vykonáva kontrolu zhromažďovaných odpadov raz za mesiac. O kontrole je
vedený záznam v prevádzkovej evidencii do ktorej Inšpekcia nahliadla.
8.

Podmienka č. II.I.5.1. Prevádzkovateľ bude sledovať a mesačne vyhodnocovať
spotrebu elektrickej energie, zemného plynu a vodnej pary v prevádzke.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Zemný plyn sa v prevádzke nepoužíva. Prevádzkovateľ vedie mesačnú evidenciu spotreby
vody, elektrickej energie, pary a tlakového dusíka
názov
mj 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018
Voda
cirkulačná m3 250 000 150 000 250 000 350 000 450 000 410 000 407 500
Elektrická
energia
kWh 350 000 300 000 350 000 400 000 450 000 350 000 304 100
Para z
rozvodov GJ 2 421
1 769
2 580
1 805
1 309
4 026
5 389
Tlakový
dusík
m3 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 250 000
9.

10. Podmienka č. II.I.6.3. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať správy
o diskontinuálnom meraní za predchádzajúcich päť rokov, resp. najmenej z dvoch
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posledných meraní, a to v závislosti od intervalu meraní pre vypúšťané znečisťujúce
látky.
Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
Prevádzkovateľ nemal v kontrolovanom období povinnosť vykonávať diskontinuálne meranie,
pretože sa v prevádzke nenachádzajú miesta vypúšťania znečisťujúcich látok.
K. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. II.D.2
2. II.A.6.4.
3. II.D.3.
4. II.F.4.
5. II.I.3.1.
6. II.I.5.1.
Nie je možné vyhodnotiť
1. II.A.4.1
2. II.F.3
3. II.I.1.4.
4. II.I.6.3
L. Záver – celkové zhodnotenie
Inšpekcia environmentálnou kontrolou v prevádzke „Čpavok 2“ nezistila nedostatky, a teda
podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní
činností v prevádzke s podmienkami povolenia.
O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto Správy
o environmentálnej kontrole č. 57/2018/Z.

M. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Juraj Šimon
................................................................

N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Monika Medovičová
................................................................
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