SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povol‘ovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 9555/37/2019-40406/2019

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
Č. 47/2019/Skr!Z
Enviromentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného
povoFovania 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.
písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneČist‘ovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d‘alej len „zákon“). Počas kontroly a pri
vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so
zákonom Č. 10/1 996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o kontrole“).
—

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

34 ods. 5 a 6 zákona Bcžná
Nic
35 ods. 1 zákona Súlad
Nic
-

-

B. Or2án štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Marta Škrabáková
RNDr. Peter Valentovič PhD.
02 582 82 441
Telefón:
Elektronická adresa:
marta.skrabakova@sizp.sk
B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

C. Prcvádzkovatcl‘

-

-

-

Funkcia:

Číslo preukazu: 483
Číslo preukazu: 494
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Plastic Omnium Auto Exteňors s.r.o.
900 55 Lozorno
35 792 108
Spösob: Elektronickou poštou
20.9.2019
Funkcia: prokurista
Ján Figeľ
0907 747 035
jan.figelplasticomnium.com
Milan Mikula Funkcia: HSE expert
0907 917 621
milan.mikula@plasticomnium.com

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

Lakovňa
Názov podľa IP:
Adresa prevádzky:
Lozorno 995, 900 55 Lozorno
3371740105
Vadabilný symbol:
3673/OIPK- I 052/06-Bk/37 1740105
Integrované povolenie:
Vydané:
27.6.2008
13.7.2008
Právoplatné:
1 522 500 ks/rok ptastoxých dielov s plochou 1m2 a spotrebe
Projektovaná kapacita:
organických rozpúšťadiel 1150 t/rok.
Kategóda:
6.7. Povrchová úprava látok. predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadieL
najmä apretácia, tlač. pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava. lepenie, lakovanie.
čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického
rozpúšťadla väčšou ako 150kg za hodinu, alebo 200 t za rok.
D. Časová os
Postedná kontrola:
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisfovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:

12.10.2016 6.12.2016
2016-2019
27.9.2019
27.9.2019
11.11.2019
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou
—

E. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisii:

Nie
Nic
Nie
Nic
Nic
obhliadka v prcvádzke, kontrola dokladov- originálov

mé:

F. Zameranie kontroly opis
Bežná kontrola vybraných podmienok integrovaného povolenia.
—

G. Stav prevádzky v čase miestnebo zisťovania opis
Prevádzka bola v štandardnom režime a prebiebala výroba.
—
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H. Použité podklady
1. Integrované povolenie 3673/OIPK- 1 052/06-Bk/3 71740105 v platnom znení
2. Kópia dohody o podmienkach prevádzky
splaškovej a dažd‘ovej kanalizácie
v pósobnosti Plastic Omnium Auto Exteňors s.r.o., INERGY Automotive Systems
Slovakia s.r.o. a spoločných trás pre vypúšťanie a odvádzanie odpadových vód do
vyústenia Č. 01062014 zo dňa 23.6.2014
3. Kópie skúšobných protokolov skúšok tesnosti:
pdemyselná podlaha —miešanie faňeb zo dňa 1 .-2.8.201 9
pňemyselná podlaha miesto na odstavenie kontajnerov ZO dňa 6.6.2019
4. Záverečná správa z monitoringu podzemných vód Z 12.1.2019
5. Protokoly o skúškach odpadových splaškových vód Č. 19/02438, 19/02439, 19/02440,
19/02441 vypracované Labeko, s.r.o., Piešťany
6. Kópia zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Č. SO 43200003
s A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. zo dňa 13.1.2014
-

-

—

Kontrolně zistcnia
Podmienka II. A 6.6.3 Prevádzkovatel‘je povinný zabezpečit‘, aby všetky manipulačné
plochy a skladovacie pňestory, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami boji zabezpečené tak,
aby nedošlo k ich úniku do povrchových a podzemných včd.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Ano
Všetky priestory, kde sa manipuluje s nebezpečnými látkami (sklad surovĺn, sklad
nebezpečných odpadov) sú ošetrené vhodnými nátermi, nepoškodené podlahy vytvarované do
záchytnej vane, tak aby pri pripadnom vyliatí nemohli vytiecť do vonkajšieho nezabezpečeného
priestoru.
Podmienka II. A 6.6.5 PrevádzkovateF zabezpečí vykonanie skúšok tesnosti nádrží,
záchytných vaní, rozvodov a produktovodov:
a) pravidelne každých 5 rokov od vykonania poslednej skúšky
b) po ich rekonštrukcii alebo oprave
c) po ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
‚

Prevádzkovatel‘ predložil skúšobné protokoly zo skúšok tesnosti po oprave z júna a augusta
2019 ktoré vykonal Ing. František Rapavý, certifikovaný pracovník skúšanie tesnosti LT/B
2 certifikát Č. 331/l 5/III s vyhodnotením skúšok podľa STN 75 3415 tesná.
—

-

Podmienka II.D 1.5 PrevádzkovateFje povinný zarad‘ovaf odpady podľa Katalógu
odpadov, viesf priebežnú evidenciu odpadov (druh, množstvo, spósob zhodnotenia alebo
zneškodnenia) a uchovávaťju za obdobie 5 rokov.
Zistený stav Dodržaná
Ano
Opis
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Prevádzkovateľ predložil evidenciu odpadov, odpady sú osobitne uložené podľa katalógu
na vyhradených označených miestach.
Podmienka H.D.1.7. Prevádzkovateľ
je povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo
oprávnenou osobou v zaňadení na to
pövodcovi
vzniknú
ako
ktoré
mu
zneškodnenie odpadov,
určenom.
Zistený stav Dodržaná
Áno
Opis
Prevádzkovatel‘ pred]ožil zmluvu o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. SO
43200003 s A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. zo dňa 13.1.2014.

1.

Prílohv správy

1.

2.

Áno

splaškovej a dažďovej kanalizácie
Kópia dohody o podmienkach prevádzky
v pósobnosti Plastic Omnium Auto Extedors s.r.o.. INERGY Automotive Systems
Slovakia s.r.o. a spoločných trás pre vypúšťanie a odvádzanie odpadových vöd do
vyústenia Č. 01062014 zo dňa 23.6.2014
Kópie skúšobných protokolov skúšok tesnosti:
priemyselnápodlaha—miešanie faňeb za dňa l.-2.8.2019
priemyselná podlaha miesto na odstavenie kontajnerov za dňa 6.6.20 19
Záverečná správa z monitoringu podzemných vód z 12.1.2019
Protokoly o skúškach odpadových splaškových vód č. 19/02438, 19/02439, 19/02440,
19/02441 vypracované Labeko, s.r.o., Piešťany
Kópia zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Č. SO 43200003
s A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. zo dňa 13.1.2014
-

-

4.
5.
6.

J.

—

Zhodnotcnjc dodržania podmienok poyolcnia

Dodržané:
I. I[.A.6.6.3. v súlade
2. ILA 6.6.5 v súlade
3. lI.D.1.5. v súlade
4. ll.D.1.7 v súlade
K. Záver celkové zhodnotenie
a prevádzku udržiava v súlade s
Prevádzkovateľ dodržiava podmienky povolenia
ISO 14001:2015 systém
integrovaným povolením. Prevádzka je držiteľom certifikátu
manažérstva enviromentu je prevencia a plánované znižovanie negatívnych dopadov činností.
produktov a služieb organizácii na životné prostredie, vydaný Bureau Veritas Certification
France s platnosťou do 8.8.2021.
—
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L. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Marta Škrabáková

Číslo preukazu: 483

íř
RNDr. Peter Valentovič PhD.
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