Správa o environmentálnej kontrole č. 20/2019/Pet/Z

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica
Číslo: 6209-19955/47/2019/Pet

Počet strán: 7

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 20/2019/Pet/Z

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:

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

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Mária Petrová
Telefón:
048 471 96 52
Elektronická adresa:
maria.petrova@sizp.sk
Vedúca odboru:
Mgr. Branislav Beňovič
Telefón:
048 471 96 56
Elektronická adresa:
branislav.benovic@sizp.sk
B.1. Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

-

Funkcia:
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C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámenia:
Zástupca:

MECOM GROUP s.r.o.,
Poľná 4, 066 01 Humenné
31 735 151
11. 05. 2018 Spôsob: Telefonicky
Ing. Branislav Kalanin (splnomocnený zástupca v zmysle udeleného
plnomocenstva dňa 28. 05. 2019)
Funkcia:
vedúci technického úseku
Telefón:
0911 950 174
Elektronická adresa: kalanin@mecom.sk
Zástupca:
Mgr. Matúš Kováčik
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:
04. 05. 2017 - 23. 05. 2018
Posledná kontrola:
23. 05. 2018
Kontrolované obdobie: 23. 05. 2017 - 28. 05. 2019
Začatie kontroly:
28. 05. 2019
Miestne zisťovanie:
28. 05. 2019
Vypracovanie správy 30. 05. 2019
Doručenie správy:
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou
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F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Nie
Nie
Nie
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 a na kontrolu splnenia uložených opatrení.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Predmetná prevádzka v Lučenci spracováva hovädzie a bravčové mäso na mäsové
výrobky.
Prevádzku tvoria nasledovné technologické celky: 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 a nebezpečné odpady.
Exkrementy a hnojovica z ustajňovania dobytka a krv z porážky sa netvorí, nakoľko porážka
dobytka a ošípaných sa nevykonáva od roku 2013.
Žumpa na sústreďovanie hnojovice z ustajňovania hovädzieho dobytka a ošípaných pred
porážkou objemu 143,6 m3 a žumpa na sústreďovanie odpadových vôd z oplachovania áut na
dovoz hospodárskeho dobytka a ošípaných objemu 50,4 m3 sú vyprázdnené a od roku 2013
nepoužívané. Antikorová nádrž na krv z porážky hovädzieho dobytka a ošípaných objemu
4,0 m3, ktorá je umiestnená vo vyhradenej miestnosti suterénu, sa nepoužíva od roku 2013 a
je vyprázdnená a vydezinfikovaná.
Na základe uvedeného je potrebné vykonať aktualizovanie integrovaného povolenia (Opis
prevádzky kap. I. B. bod č.2, Podmienky povolenia kap. II. A. bod č. 1, bod č. 3, bod č. 5,
bod č. 6, kap. II. B. bod č. 2, kap. II. C, kap. II. D, II. I. bod č. 2, č. 6 a č. 7 a zosúladenie so
skutkovým stavom.
Počas kontroly bola vykonaná ohliadka prevádzky (miest na skladovanie znečisťujúcich látok,
čpavku, miest zhromažďovania odpadov, nádrží na skladovanie krvi a žumpy na
sústreďovanie hnojovice objemu 143,6 m3, žumpy objemu 50,4 m3, 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. Správy o vykonaní technických prehliadok kompresorovne a chladiaceho systému.
3. Faktúry o oprave strechy skladu na skladovanie znečisťujúcich látok.
4. Evidenčné listy odpadov.
Strana 3 z 7

Správa o environmentálnej kontrole č. 20/2019/Pet/Z

5. Evidencia o kontrole vyčlenených priestorov na sústreďovanie nebezpečných odpadov
a skladov znečisťujúcich látok.
J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka II. A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu
so znečisťujúcimi látkami, body č. 6.1 až 6.5, 6.8, 6.9, 6.12 až 6.15:
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: Dodržané
Opis: Áno
V čase kontroly boli znečisťujúce látky a nebezpečné odpady umiestnené vo vyčlenených
priestoroch zabezpečených pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom. Manipulačné
plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými
odpadmi a obalmi so znečisťujúcimi látkami boli zabezpečené voči ich úniku do pôdy,
povrchových alebo podzemných vôd alebo voči nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými
vodami alebo vodami z povrchového odtoku. Zmeny rozsahu a charakteru manipulačných
plôch so znečisťujúcimi látkami neboli zaznamenané. Znečisťujúce látky a nebezpečné
odpady boli umiestnené vo vyčlenených, uzamknutých priestoroch, ktoré sú protihavarijne
zabezpečené voči neželateľnému úniku nebezpečných odpadov a znečisťujúcich látok do
životného prostredia. Pri skladovaní a manipulácii so znečisťujúcimi látkami a nebezpečnými
odpadmi neboli zistené úniky do pôdy. V skladovacích priestoroch a na manipulačných
plochách so znečisťujúcimi látkami a odpadmi bol poriadok.
Betónová plocha pri plynovej kotolni nebola znečistená únikmi znečisťujúcich látok resp.
nebezpečných odpadov. Nenachádzali sa na nej žiadne sudy s obsahom znečisťujúcich látok
resp. nebezpečných odpadov.
Strecha skladu znečisťujúcich látok bola opravená, záchytná nádržka na sústreďovanie
prípadných únikov, do ktorej je vyspádovaná podlaha skladu, bola vyprázdnená, v priestoroch
bol poriadok. Prevádzkovateľ predložil doklady, ktoré preukazujú opravu strechy v roku
2018.
V strojovni chladenia boli sudy s mazacími olejmi podložené záchytnými vaničkami na
zachytenie ich prípadného úniku počas manipulácie, v hale kompresorovej stanice a vonku pri
hale bol poriadok, vaňa objemu cca 300l, ktorá je umiestnená pri stene budovy, bola
vyprázdnená a vyčistená.
Strana 4 z 7

Správa o environmentálnej kontrole č. 20/2019/Pet/Z

Sklad opotrebovaných olejov bol uzamknutý, v sklade bol poriadok, sudy a obaly určené na
sústreďovanie nebezpečných odpadov boli označené identifikačným listom odpadov, vo
vaničkách podložených pod sudmi s opotrebovanými olejmi neboli žiadne úniky vzniknuté
počas manipulácie, panelová plocha pred skladom bola vyčistená, nenachádzali na nej žiadne
nebezpečné odpady.
6.8 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať tlakové skúšky tlakových nádob čpavku raz za
10 rokov.
Zistený stav: Dodržané
Opis: Áno
Prevádzkovateľ predložil „Správy o vykonaní oprávnených prehliadok tlakových nádob“
vykonaných revíznym technikom tlakových zariadení zo dňa 28. 11 . 2018.
6.9 V prípade zistenia netesnosti nádrží okamžite vykonať opatrenia na odstránenie
nedostatkov. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.
Zistený stav: Dodržané
Opis: Áno
Netesnosti neboli zistené.
6.12 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 hovädzieho dobytka a ošípaných pred
porážkou objemu 143,6 m3 a žumpa na sústreďovanie odpadových vôd z oplachovania áut na
dovoz hospodárskeho dobytka a ošípaných objemu 50,4 m3, bola v čase kontroly
vyprázdnená. Prevádzkovateľ plánuje ich zasypanie.
6.13 Obsluha musí byť prítomná počas celej doby plnenia chladiaceho systému
a tlakových nádob čpavkom. Musí sledovať postup plnenia chladiaceho systému a tlakových
nádob čpavkom.
6.14 Obsluha musí zabezpečiť zariadenie proti prípadnému úniku čpavku pri dokončení
plnenia chladiaceho systému a tlakových nádob čpavku. Pri prerušení plnenia musí zaistiť
zariadenie proti prípadnému úniku čpavku (uzatvoriť ventil).
Zistený stav: Dodržané
Opis: Áno
Prevádzkovateľ vedie v prevádzkovej evidencii záznamy o stave chladiaceho systému
a tlakových nádob a plnení tlakových nádob čpavku.
6.15 Prevádzkovateľ zabezpečí nakladanie s
čpavkom, motorovými, prevodovými,
hydraulickými a kompresorovými olejmi, chemikáliami potrebnými pri dezinfekcii,
technickou soľou, krvou, živočíšnymi odpadmi (kadávermi a konfiškátmi) tak, aby nebola
ohrozená kvalita životného prostredia a to najmä:
a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri prečerpávaní a manipulovaní,
b) bezpečným nakladaním s kvapalinami v uzavretých systémoch.
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Zistený stav: Dodržané
2. Podmienka II. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré
treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 3. Kontrola odpadov body č. 3.1 až
3.3:
Body č. 3.1 až 3.3
3.1
Prevádzkovateľ raz za mesiac skontroluje vo vyčlenených
priestoroch na
zhromažďovanie odpadov spôsob ich skladovania, ich druh a množstvo z hľadiska možných
nežiadúcich únikov a vplyvov na životné prostredie. Skontroluje, či sklady a obaly, v ktorých
sa skladujú nebezpečné odpady, sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.
3.2 Prevádzkovateľ raz sa deň skontroluje stav a množstvo zhromaždených živočíšnych
odpadov zo spracovania mäsa vo vyčlenených priestoroch na ich zhromažďovanie a podľa
potreby zabezpečí odvoz na zneškodnenie oprávnenou osobou..
3.3 Prevádzkovateľ je povinný dátum kontroly a zistené nedostatky zapísať
do
prevádzkového denníka.
Zistený stav: Dodržané
Opis: Áno
Prevádzkovateľ predložil evidenciu odpadov a evidenciu o kontrole ostatných, nebezpečných
a živočíšnych odpadov. Kontroly vyčlenených priestorov zhromažďovania a skladovania
odpadov z hľadiska možných nežiadúcich únikov a vplyvov na životné prostredie sú
vykonávané mesačne. Sklady a obaly, v ktorých sa skladujú nebezpečné a ostatné odpady, sú
označené identifikačným listom nebezpečného odpadu. Kontrola vyčlenených priestorov na
zhromažďovanie živočíšnych odpadov zo spracovania mäsa je vykonávaná denne. Odvoz na
zneškodnenie je vykonávaný podľa potreby.

K. Prílohy správy
- splnomocnenie pre Ing. Branislava Kalanina zo dňa 28.05.2019

L. Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia
Dodržané
1. II. A. 6, body: 6.1 až 6.5, 6.8, 6.9, 6.12 až 6.15
2. II. I. 3, body: 3.1 až 3.3

M. Záver – celkové zhodnotenie:
Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa
§ 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu vykonávania činnosti v prevádzke
s vybranými podmienkami integrovaného povolenia (v kap. II. A. 6, body: 6.1 až 6.5, 6.8, 6.9,
6.12 až 6.15 a v kap. 2. II. I. 3, body: 3.1 až 3,3). Bolo splnené opatrenie, ktoré inšpekcia
uložila prevádzkovateľovi rozhodnutím č. 6700-27234/47/2018/Pet zo dňa 14. 08. 2018.
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Kontrolou boli zistené zmeny v prevádzke oproti stavu, ktorý je popísaný v časti „Opis a
organizácia prevádzky“ integrovaného povolenia. Na základe uvedeného je potrebné
zosúladiť opis a organizáciu prevádzky so skutkovým stavom. Prevádzkovateľ požiada
o vykonanie zmeny integrovaného povolenia v nasledovných kapitolách: Opis prevádzky kap.
I. B. bod č.2, Podmienky povolenia kap. II. A. bod č. 1, bod č. 3, bod č. 5, bod č. 6, kap. II.
B. bod č. 2, kap. II. C, kap. II. D, II. I. bod č. 2, č. 6 a č. 7.

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

Mgr. Branislav Beňovič

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