Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 3078-6424/2019/Mil

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 1/2019/P
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 (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) vykonala environmentálnu
kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 36 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Počas
kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane
v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola
Typ kontroly:
Podnet:
Výsledok:
Odstúpené:
Komu:

§ 36 ods. 3 zákona - Nemá vydané povolenie
Nie
§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Nie
Nie

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Eva Milistenferová Číslo preukazu: 127
Ing. Natália Antalíková Číslo preukazu: 594
Telefón:
055/63 333 14
Elektronická adresa:
eva.milistenferova@sizp.sk
B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:

-

Funkcia:

-

Správa o environmentálnej kontrole č. 3078-6424/2019/Mil

Telefón:
Elektronická adresa:

-

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

Ekologické služby a. s.
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
36 210 871
21.01.2019
Spôsob: Telefonicky
Ing. Dušan Kačur
Funkcia: riaditeľ spoločnosti
056/681 4402
-

D. Prevádzka
Názov:
Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
Integrované povolenie:
Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:

Čistiarenský komplex odpadových vôd Strážske
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
zatiaľ nepridelený
nevydané
hydraulické zaťaženie 400 m3.h-1
látkové zaťaženie 1 470 kg.h-1 BSK5
životnosť zariadenia bližšie nešpecifikovaná

Kategória:
6.11 Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné
prepisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon
E. Časová os
Posledná kontrola:
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:

01.01.2018 – 22.01.2019
22.01.2019
22.01.2019
28.02.2019
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

áno
-

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola vykonaná bola zameraná na preverenie, či sa v prevádzke vykonáva niektorá
z činnosti uvedená v Prílohe č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. IŽP Košice vykonal
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fyzickú kontrolu prevádzky a kontrolu príslušných dokumentov vzťahujúcich sa k predmetu
kontroly za účelom posúdenia, či vykonávanie činnosti v existujúcej prevádzke podlieha
integrovanému povoľovaniu podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase kontroly dňa 22.01.2019 bola prevádzka Čistiarenský komplex odpadových vôd
Strážske prevádzkovaná, čo je zdokumentované na vyhotovenej fotodokumentácii č. 1, 2, 3,
príloha č. 1 tejto správy.
V prevádzke Čistiarenský komplex odpadových vôd (ďalej len „ČKOV“) sa vykonáva
činnosť čistenia odpadových vôd na základe vydaných rozhodnutí:
- Rozhodnutie Odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ONV,
Michalovce, č.: Poľ. 439/1979 zo dňa 05.02.1979 na zriadenie vodohospodárskeho diela
Chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd II. v Chemku n.p. Strážske,
- Rozhodnutie VÝCHODOSLOVENSKÉHO KRAJSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU
V KOSICIACH, Odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 1439/84
zo dňa 12.12.1984, povolenie podľa zákona o vodách na zriadenie vodohospodárskych diel
stavby „Ochrana životného prostredia I. etapa“ v n. p. Chemko Strážske,
- Rozhodnutie Mestského národného výboru v Strážskom, okres Michalovce č. 111/85 zo dňa
03.04.1985, stavebné povolenie na stavbu „Ochrana životného prostredia“ v n.p. Chemko
Strážske,
- Kolaudačné rozhodnutie Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach,
odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, o povolení k užívaniu stavby
„Čistiareň odpadových vôd v n.p. Chemko Strážske“ č. 658/85-Vu zo dňa 27.11.1985
ČOV II,
Rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia Košice – vidiek, oddelenie štátnej
vodnej správy a ochrany ovzdušia č. 12/93-Vn zo dňa 11.06.1993 na užívanie stavby
„Chemko Strážske, Ochrana životného prostredia“,
- Rozhodnutie Mesta Strážske, Strážske pod č. D2014/002188/295 zo dňa 10.12.2014
na užívanie stavby „SO 5504 – Manipulačná plocha“.
V prevádzke sa súčasne vykonávala činnosť zneškodňovania odpadov činnosťou D8 a D9
na základe vydaných rozhodnutí:
- Okresného úradu Michalovce, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie Slobody
1, 071 01 Michalovce, č. OU-MI-OSZP-2016/09303-2 zo dňa 07.07.2016 platného
do 31.12.2017, zmeneného rozhodnutiami č. OU-MI-OSZP-2017/11744-2 zo dňa
18.08.2017 platného do 31.12.2018 a č. OU-MI-OSZP-2018/17456-3 zo dňa 10.12.2018
platného do 31.12.2019, ktorými bol udelený súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
vrátane ich prepravy podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Okresného úradu Michalovce, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie Slobody
1, 071 01 Michalovce, č. OU-MI-OSZP-2016/09304-2 zo dňa 07.07.2016 platného
do 31.12.2017, zmeneného rozhodnutiami č. OU-MI-OSZP-2017/11745-2 zo dňa
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18.08.2017 platného do 31.12.2018 a č. OU-MI-OSZP-2018/17455-3 zo dňa 10.12.2018
platného do 31.12.2019, ktorými bol udelený súhlas na vydanie prevádzkového poriadku
zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre Čistiarenský komplex odpadových vôd
činnosťou D8 a D9 podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
- Obvodného úradu životného prostredia Košice, odboru ochrany zložiek životného prostredia
a odvolacích konaní kraja, Komenského 52, 040 01 Košice, č. OOZ-ŽP/2013/2373 zo dňa
09.09.2013 platného do 31.07.2016, zmeneného rozhodnutiami Okresného úradu Košice,
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, Komenského 52, 040 01 Košice, č. OU-KE-OSZP22016/041152 zo dňa 11.10.2017 platného do 31.12.2018, č. OU-KE-OSZP2-2018/052931
zo dňa 08.01.2019, ktorými bol udelený súhlas na prepravu nebezpečných odpadov
presahujúcu územný obvod Okresného úradu Michalovce a územie Košického kraja platný
do roku 31.12.2019.
I. Použité podklady
1) Rozhodnutie Odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ONV,
Michalovce, č.: Poľ. 439/1979 zo dňa 05.02.1979 na zriadenie vodohospodárskeho diela
„Chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd II.“ v Chemku n.p. Strážske,
2) Rozhodnutie VÝCHODOSLOVENSKÉHO KRAJSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU
V KOSICIACH, Odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 1439/84
zo dňa 12.12.1984, povolenie podľa zákona o vodách na zriadenie vodohospodárskych diel
stavby „Ochrana životného prostredia I. etapa“ v n. p. Chemko Strážske,
3) Rozhodnutie Mestského národného výboru v Strážskom, okres Michalovce č. 111/85 zo dňa
03.04.1985, stavebné povolenie na stavbu „Ochrana životného prostredia“ v n.p. Chemko
Strážske,
4) Kolaudačné rozhodnutie o povolení k užívaniu stavby „Čistiareň odpadových vôd
v n.p. Chemko Strážske“ č. 658/85-Vu zo dňa 27.11.1985 ČOV II,
5) Rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia Košice – vidiek, oddelenie štátnej
vodnej správy a ochrany ovzdušia č. 12/93-Vn zo dňa 11.06.1993 na užívanie stavby
„Chemko Strážske, Ochrana životného prostredia“,
6) Rozhodnutie Mesta Strážske, Strážske pod č. D2014/002188/295 zo dňa 10.12.2014
na užívanie stavby „SO 5504 – Manipulačná plocha“.
7) Rozhodnutie Okresného úradu Michalovce, Odboru starostlivosti o životné prostredie,
Námestie Slobody 1, 071 01 Michalovce, č. OU-MI-OSZP-2016/09303-2 zo dňa 07.07.2016
platného, zmeneného rozhodnutiami č. OU-MI-OSZP-2017/11744-2 zo dňa 18.08.2017 a č.
OU-MI-OSZP-2018/17456-3 zo dňa 10.12.2018
8) Rozhodnutie Okresného úradu Michalovce, Odboru starostlivosti o životné prostredie,
Námestie Slobody 1, 071 01 Michalovce, č. OU-MI-OSZP-2016/09304-2 zo dňa
07.07.2016, zmeneného rozhodnutiami č. OU-MI-OSZP-2017/11745-2 zo dňa 18.08.2017
a č. OU-MI-OSZP-2018/17455-3 zo dňa 10.12.2018,
9) Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Košice, odboru ochrany zložiek
životného prostredia a odvolacích konaní kraja, Komenského 52, 040 01 Košice, č. OOZŽP/2013/2373 zo dňa 09.09.2013, zmeneného rozhodnutiami Okresného úradu Košice,
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15)

odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, Komenského 52, 040 01 Košice, č. OU-KE-OSZP22016/041152 zo dňa 11.10.2017, č. OU-KE-OSZP2-2018/052931 zo dňa 08.01.2019,
Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov, Čistiarenský
komplex odpadových vôd z 01.08.2013 (bez vyznačenia jeho schválenia),
Odborný posudok podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch pre prípad odborného
posudku podľa bodu II.7 vo veci vydania súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku pre
Ekologické služby, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 45 410 534, prevádzka
Čistiarenský komplex odpadových vôd Strážske, Zariadenie na zneškodňovanie
nebezpečných odpadov činnosťou D8 a D9, vypracovaný oprávnenou osobou Ing. Uršulou
Pomfyovou, č. opr. 07/12/P-3.3.
Dohoda o spoluužívaní odkaliska Poša, uzatvorená medzi Ekologické služby, s.r.o.,
Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 205 443 a TP 2
Rozhodnutie Krajského úradu životného prostredia v Prešove, odbor kvality životného
prostredia, Prešov č. 2012/2015-1724/BE zo dňa 28.02.2018, ktorým bolo vydané
povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do vodného toku Ondava, pre TP 2, s.r.o.,
Priemyselná 720, 072 22 Strážske,
Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd.
štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Prešov č. OU-POOSZP2-2015/022953-010 zo dňa 06.07.2015, predĺženie platnosti povolenia na osobitné
užívanie vôd, pre TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske.
Kópie obchodných zmlúv

J.

Kontrolné zistenia

10)
11)

12)
13)

14)

Prevádzkovateľ vykonáva čistenie odpadových vôd, odvádzanie vôd z povrchového odtoku
a zneškodňovanie tekutých nebezpečných odpadov pre nasledovných zmluvných partnerov –
prevádzkovateľov, na základe uzatvorených zmlúv:
1) DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 578 380,
z prevádzok:
- Výroba lepidiel, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, vykonávanie priemyselnej činnosti
4.1.b) je povolené integrovaným povolením, vydaným IŽP Košice č. 1273/138OIPK/2005-Ko/570460205 zo dňa 19.09.2005 v znení neskorších zmien, podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- Výroba formaldehydu IV., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, vykonávanie priemyselnej
činnosti 4.1.b) je povolené integrovaným povolením, vydaným IŽP Košice Č. j.
2393/158-OIPK/2004-Ko/75 019 01 04 zo dňa 27.12.2004 v znení neskorších zmien,
podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
2) Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 92 703 Šaľa, IČO: 35 826 487,
z prevádzok:
- Výrobňa DAM 390 a Výrobňa LAV-27, Priemyselná 720, 072 22 Strážske,
vykonávanie priemyselnej činnosti 4.3. je povolené integrovaným povolením, vydaným
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IŽP Košice č. 2782/259-OIPK/2005-Ko/570310205 zo dňa 22.12.2005 v znení
neskorších zmien, podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- Výroba kyseliny dusičnej KD-2 a Výroba koncentrovanej KKD, Priemyselná 720, 072 22
Strážske, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, vykonávanie priemyselnej činnosti 4.2.b)
je povolené integrovaným povolením, vydaným IŽP Košice č. 220/18-OIPK/2005Ko/570310104 zo dňa 23.06.2005 v znení neskorších zmien, podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
3) Chemko, a. s. Slovakia, Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 36 210 625, z prevádzok:
- Výrobňa Pentol, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, vykonávanie priemyselnej činnosti
4.1.b) je povolené integrovaným povolením, vydaným IŽP Košice č. 2205/209OIPK/2005-Be/570520205 zo dňa 22.12.2005 v znení neskorších zmien, podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- Výrobňa HMT a Výrobňa Fd III, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, prevádzkovateľa
Chemko, a. s. Slovakia, Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 36 210 625, vykonávanie
priemyselnej činnosti 4.1.b) a 4.1.d) bolo povolené integrovaným povolením, vydaným
IŽP Košice č. 117/18-OIPK/2006-Ko/570520405 zo dňa 20. 02. 2006 v znení neskorších
zmien, podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Fenokol a Výrobňa fenolformaldehydových
lepidiel typ Novokol a Ekooleje, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, prevádzkovateľa
Chemko, a. s. Slovakia, Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 36 210 625, vykonávanie
priemyselnej činnosti 4.1.b) bolo povolené integrovaným povolením, vydaným IŽP
Košice č. 2651/245-OIPK/2005-Be/570520305 zo dňa 30.12.2005 v znení neskorších
zmien, podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- Prevádzka svetelných stabilizátorov, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, vykonávanie
priemyselnej činnosti 4.1.d) bolo povolené integrovaným povolením, vydaným IŽP
Košice č. 2699-34298/2007/Haj/570520105 zo dňa 23.10.2007 v znení neskorších
zmien, podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
4) TP2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 766 763, z prevádzky:
- ENERGETIKA, s.r.o. Strážske – výroba tepla a elektrickej energie, Priemyselná 720, 072
22 Strážske, vykonávanie priemyselnej činnosti 1.1. bolo povolené integrovaným
povolením, vydaným IŽP Košice č. 2619-5688/2007/Kov/571010106 zo dňa 22.02.2007
v znení neskorších zmien, podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
ČKOV ďalej slúži aj na čistenie odpadových vôd z prevádzok:
5) Ekologické služby, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36210871, z prevádzky:
- Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, vykonávanie
priemyselnej činnosti 5.4. bolo povolené integrovaným povolením, vydaným IŽP Košice
č. 1185/124-OIPK/2005-Mi/75 023 01 04 zo dňa 12.04.2005 v znení neskorších zmien,
podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
a ďalších zmluvných dodávateľov odpadových vôd a nebezpečných odpadov, ktorých zoznam
bol doložený prevádzkovateľom.
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K. Prílohy správy
1. Fotodokumentácia č. 1, 2, 3
L. Záver – celkové zhodnotenie
Vykonanou kontrolou prevádzky bolo zistené, že v prevádzke Čistiarenský komplex
odpadových vôd Strážske, prevádzkovateľa Ekologické služby a. s., Priemyselná 720, 072 22
Strážske, IČO: 36 210 871, vykonáva priemyselnú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 k zákonu
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ pod kategóriou činnosti:
6.11 Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné
prepisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon,
bez vydaného integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, pretože
vykonáva čistenie odpadových vôd a zneškodňovanie odpadov činnosťou D8 a D9,
vypúšťaných z prevádzok, ktoré majú na vykonávanie činnosti vydané integrované povolenia
podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:
- Výroba lepidiel a Výroba formaldehydu IV., Priemyselná 720, 072 22 Strážske,
prevádzkovateľa DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO:
36 578 380,
- Výrobňa DAM 390 a Výrobňa LAV-27 a Výroba kyseliny dusičnej KD-2 a Výroba
koncentrovanej KKD, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, prevádzkovateľa Duslo, a.s.,
Administratívna budova, ev. č. 1236, 92 703 Šaľa, IČO: 35 826 487,
- Výrobňa Pentol, Výrobňa HMT a Výrobňa Fd III, Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel
typ Fenokol, Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol a Ekooleje, Prevádzka
svetelných stabilizátorov, Priemyselná 720, 072 22 Strážske,
prevádzkovateľa
Chemko, a. s. Slovakia, Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 36 210 625,
- ENERGETIKA, s.r.o. Strážske – výroba tepla a elektrickej energie, prevádzkovateľa TP2,
s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 766 763,
- Skládka tuhých odpadov Hôrky – Pláne, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, prevádzkovateľa
Ekologické služby, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36210871.
IŽP Košice na základe zistených skutočností bude postupovať podľa § 35 ods. 2
písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ uloží pokutu za zistený správny delikt.
IŽP Košice na základe známych skutočností z úradnej činnosti nebude postupovať § 35
ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 z. z. o IPKZ, t. j. nebude vyzývať prevádzkovateľa
na podanie žiadosti o vydanie integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
z dôvodu, že dňa 14.02.2019 bola IŽP Košice postúpená Okresným úradom Michalovce,
odborom starostlivosti o životné prostredie, Námestie Slobody 1, 071 01 Michalovce - Žiadosť
o povolenie na vypúšťanie vôd z akumulačnej nádrže HAN žiadateľa Ekologické služby a. s.,
Priemyselná 720, 072 22 Strážske ako príslušnému správnemu orgánu na konanie podľa § 40
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Predmetné konanie podľa § 3 ods. 3 bod b) – 1.3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd bude
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súčasťou vydaného integrovaného povolenia na vykonávanie činnosti, kategorizovanej podľa
prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. ako 6.11 Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových
vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné prepisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré
sa vzťahuje tento zákon.

M. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Eva Milistenferová

Číslo preukazu: 127

................................................................
podpis
Ing. Natália Antalíková

Číslo preukazu: 594

................................................................
podpis
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