Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica
Číslo: 8773-35623/47/2019/Jed

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 40/2019/Jed/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. 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. 5 a 6 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo
podľa zákona o IPKZ.
A. Kontrola
Typ kontroly:
Podnet:
Výsledok:
Odstúpené:

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

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
RNDr. Igor Jedlovský
Telefón:
048 471 96 54
Elektronická adresa:
igor.jedlovsky@sizp.sk

Číslo preukazu: 339

Inšpektor:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Zuzana Križmová
048 471 96 53
zuzana.krizmova@sizp.sk

B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

-

Funkcia:

Číslo preukazu: 094

-
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C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Splnomocnený zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

Hydro Extrusion Slovakia a.s.
Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad Hronom
36 638 927
27.11.2017
Spôsob: Telefonicky
Ing. Milka Kroulová
Funkcia: Senior manažér DEP, DETOX s r.o.
+421 905 153 231
milka.kroulova@detox.sk

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Anodická oxidácia
Adresa prevádzky:
Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad Hronom
Variabilný symbol:
470250106
Integrované povolenie:
1217-14326/2007/Vir/470250106
Vydané:
14.05.2007
Právoplatné:
31.05.2007
Projektovaná kapacita:
Projektovaná kapacita prevádzky je 3 200 000 m2 upravenej plochy
výrobkov za rok. Projektovaný objem chemických kúpeľov je 686 m3.
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:
30.09.2015  08.12.2017
Posledná kontrola:
29.10.2019
Kontrolované obdobie:
09.12.2017  14.03.2019
Začatie kontroly:
14.08.2019
Prvé miestne zisťovanie:
14.08.2019
Vypracovanie správy:
06.09.2019
Doručenie správy:
Deň prevzatia osobne
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-

Počet snímok: 0
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G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok
integrovaného povolenia a na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene
podmienok a k zmene povolenia. Ďalej bola kontrola zameraná na dodržiavanie podmienok
integrovaného povolenia v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a odpadového hospodárstva.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Prevádzka Anodickej oxidácie je zameraná vo vytváraní ochranných i dekoratívnych povlakov na
výrobkoch z hliníka ako aj jeho zliatinách. Projektovaná kapacita prevádzky je 3 200 000 m2 upravenej
plochy výrobkov za rok. Projektovaný objem chemických kúpeľov je 686 m 3. Zariadenie anodickej
oxidácie je zostavené z vaní pre jednotlivé operácie podľa technologického postupu. Materiál sa na
navešiavacom pracovisku navesí na špeciálne závesné tyče a pomocou elektrických manipulátorov sa
presúva medzi jednotlivými vaňami. Po prevedení všetkých operácií a usušení, sa na konci linky
materiál na zvesovacom pracovisku zvesí a presunie k ďalšej operácii. Súčasťou prevádzky je
neutralizačná stanica, chemické hospodárstvo, kotolňa.
I.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Použité podklady
Prehľad údržby nádrží, tankov
Plán údržb
Hlasenie NRZ 2018
Protokoly o skúškach tesnosti skladovacích nádrží
Protokoly o skúškach tesnosti havarijných nádrží
Protokoly o tlakových skúškach potrubných rozvodov
Evidenčné listy odpadov 2018 a 2019
Hlásenie o vzniku odpadu 2018
Zhromažďovanie odpadov - foto

J.

Kontrolné zistenia

1.

Podmienky: časť II. Podmienky povolenia, kapitola A. Podmienky prevádzkovania, 4.
Technicko prevádzkové podmienky:
4. Technicko-prevádzkové podmienky
4.4 Udržiavať nádrže kúpeľov jednotlivých roztokov v dobrom technickom stave
a vykonávať ich pravidelnú údržbu a kontrolu.

Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Prevádzkovateľ poskytol k nahliadnutiu „Plán údržby“ pre výrobu, v ktorých prevádzkovateľ
v pravidelných intervaloch eviduje vykonávanie preventívnych prehliadok nádrží kúpeľov.
2.

Podmienky: časť II. Podmienky povolenia, kapitola A. Podmienky prevádzkovania, 5.
Podmienky pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami:
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5.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a
skladovacie priestory, kde zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a
obalmi s nebezpečnými látkami tak, aby nedošlo k úniku týchto nebezpečných látok a
odpadov do pôdy a vôd.
Prevádzkovateľ je povinný:
a) vykonať skúšky tesnosti nádrží, záchytných vaní a rozvodov znečisťujúcich látok každých 5
rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich uvedení
do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok. Skúšky tesnosti môže vykonať len odborne
spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
b) Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti
pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za desať rokov a pri nádržiach,
ktoré sú zvonku vizuálne kontrolovateľné raz za dvadsať rokov v prípade zistenia netesností
nádrží okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov,
c) doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.
Zistený stav
Opis

Dodržaná
Áno

Prevádzkovateľ predložil evidenciu surovín v prevádzke používaných a aj vyrábaných. Obhliadkou
bolo zistené, že prevádzkovateľ nakladá so surovinami a výrobkami na prečerpávacích miestach na to
určených a tieto miesta sú zabezpečené, tak aby nedochádzalo k únikom mimo týchto miest a tým ku
kontaminácii pôdy a vôd. Prečerpávanie sa realizuje na spevnených plochách, ktoré sú vyspádované
a zaústené do bezodtokových záchytných nádrží, ktorých stav sa pravidelne kontroluje.
Prevádzkovateľ predložil protokoly zo skúšok tesnosti záchytných nádrží, v ktorých sa uvádza, že
nádrže sú vyhovujúce.
3.

Podmienky: časť II. Podmienky povolenia, kapitola A. Podmienky prevádzkovania, bod č.
6.1 a 6.2
6.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky nebezpečné látky pred odcudzením alebo
iným nežiaducim únikom:
a) dodržiavaním schválených záväzných pracovných inštrukcií pre všetky vykonávané
činnosti
b) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii s nebezpečnými látkami
c) dodržiavaním schválených manipulačných a skladovacích poriadkov
6.2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky skladovacie priestory, vnútorné aj
vonkajšie manipulačné plochy, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami, nebezpečnými
odpadmi a obalmi nebezpečných látok a nebezpečných odpadov boli zabezpečené tak, aby
nedošlo k úniku do povrchových a podzemných vôd a do pôdy.

Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
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Obhliadkou prevádzky bolo zistené, že prevádzkovateľ dodržiava podmienky pre skladovanie
a manipuláciu s nebezpečnými látkami v zmysle tohto platného prevádzkového poriadku. Obhliadkou
bolo zistené, že spevnené plochy, na ktorých dochádza k nakladaniu s nebezpečnými látkami a
znečisťujúcimi látkami, priestory pre odstavenie vozidiel a manipulačné spevnené plochy sú
zabezpečené a odizolované tak, aby bola vylúčená kontaminácia podzemných vôd a pôdy ropnými
a inými nebezpečnými látkami a znečisťujúcimi látkami. Prečerpávanie sa realizuje na spevnených
plochách, ktoré sú vyspádované a zaústené do bezodtokových záchytných nádrží, ktorých stav sa
pravidelne kontroluje.
4.

Podmienky: časť II. Podmienky povolenia, kapitola D. Opatrenia pre minimalizáciu,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, bod č 11.
11. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné
odpady podľa ich druhov. Nebezpečný odpad musí byť uložený vo vhodnom obale
zabezpečenom pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich
reakcií v odpadoch. Obaly musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti
chemickým vplyvom a musia zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
Nebezpečný odpad odovzdať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobe oprávnenej
nakladať s odpadmi podľa platných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Prevádzkovateľ pri kontrole sprístupnil všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie
priestory, kde zaobchádza s nebezpečnými látkami, nebezpečným odpadmi a obalmi s nebezpečnými
látkami. Prevádzkovateľ v týchto priestoroch udržiava poriadok, vedie evidenciu skladovaných látok,
riadne označuje látky skladované, evidenciu vstupov do týchto priestorov. Priestory sú riadne
označené, prístupné len osobám na to oprávneným. Prevádzkovateľ ako pôvodca nakladá s odpadom
v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva. Odpad je odovzdávaný osobám
oprávneným, ktoré majú vydané od príslušných úradov súhlasy na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovania odpadov, súhlasy na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a potvrdenia
o registrácii na zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov, ktoré sú povinné
nakladať s odpadom v zmysle platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.
5.

Podmienky: časť II. Podmienky povolenia, kapitola E. Podmienky hospodárenia s
energiami, bod č 1.

1. V súlade so správnym prístupom k hospodáreniu s energiami a k zníženiu spotreby energie na
množstvo výrobku je prevádzkovateľ povinný vykonať nasledovné technicko- organizačné
opatrenia:
a) všetky spotrebiče elektrickej energie udržiavať v dobrom technickom stave,
b) vykonávať podľa plánu preventívnych opráv prehliadky a kontrolu spotrebičov elektrickej
energie a okamžite odstraňovať zistené závady spôsobujúce nadmernú spotrebu elektrickej
energie, o kontrole a údržbe viesť evidenciu.
Zistený stav: Dodržaná
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Áno

Opis:

Prevádzkovateľ pri kontrole sprístupnil k nahliadnutiu evidenciu hospodárenia s energiami.
Elektronickým systémom riadi a kontroluje termíny a intervaly údržby na technologických
zariadeniach, nádržiach, plochách kde dochádza k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami.

6.

Podmienky: časť II. Podmienky povolenia, kapitola I. Požiadavky na spôsob a metódy
monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného
systému, Podávanie správ:
Podávanie správ
6.1
a)

Prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú evidenciu o prevádzke:
stála evidencia o prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania ovzdušia, o zdroji, jeho častiach,
zariadeniach a technológii,

b) ročná evidencia o zdroji znečisťovania ovzdušia, emisiách a o dodržiavaní emisných limitov
a všeobecných podmienok prevádzkovania,
c)

ročná evidencia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,

d) priebežná evidencia o prevádzke, surovinách, spotrebovanej energii a iných súvisiacich
činnostiach,
e)

priebežná evidencia parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie, súhlasov,
rozhodnutí, povolení príslušných orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, ochrany vôd,
odpadového hospodárstva,

f)

evidenciu odpadov v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti odpadového
hospodárstva,

Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Prevádzkovateľ pri kontrole sprístupnil k nahliadnutiu evidenciu podávania správ podľa predmetných
podmienok a z predloženého vyplýva, že prevádzkovateľ podľa poštových hlásení dodržiava
podmienky pre podávanie správ.
K. Prílohy správy

Áno

fotodokumentácia – 1 snímka (uložené v spise)

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. časť II., kapitola A., 4.
2. časť II., kapitola A., 5.
3. časť II., kapitola A., 6.1 a 6.2
4. časť II., kapitola D., 11
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5. časť II., kapitola E., 1
6. časť II., kapitola I., 6

M. Záver – celkové zhodnotenie
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ plní vybrané podmienky integrovaného
povolenia. Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa §
35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s
podmienkami povolenia a podozrenia uvedené v podnete sa nepotvrdili.
N. Podpisy

Za SIŽP:

RNDr. Igor Jedlovský

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

Ing. Zuzana Križmová

................................................................
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Príloha:

Foto miesta zhromažďovania odpadov
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