Inšpektorát životného prostredia Košice

Číslo: 10127/57/2019-44673/2019

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 47/2019/P
Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala 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“). 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:

§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Áno
§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
§ 35 ods. 2 písm. a) zákona – Opatrenia na nápravu
Nie

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Renáta Wittenbergerová Číslo preukazu: 205
Ing. Ivan Hajdušek
Číslo preukazu: 51
Telefón:
055 633 33 14
Elektronická adresa:
renata.wittenbergerova@sizp.sk
C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa: -

IMUNA PHARM, a.s.
Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
36 473 685
25.09.2019 Spôsob: Telefonicky
Ing. Juraj Kamarás
Funkcia:
predseda
051/4562 340
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Kontroly sa za spoločnosť IMUNA PHARM, a. s. zúčastnili:
Mgr. Dávid Kamarás Ing. Karol Bačo
D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Variabilný symbol:
Integrované povolenie (IP):
Vydané:
Právoplatné:
Projektová kapacita:
Kategória:

IMUNA PHARM – Výroba farmaceutických výrobkov
570760105
č. 5011-34687/2007/Haj/570760105
25.10.2007
13.11.2007
4.5 Výroba farmaceutických výrobkov vrátane medziproduktov

E. Časová os
Posledná kontrola:
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:

01.01.2016  31.12.2016
01.01.2018 do 02.10.2019
02.10.2019
02.10.2019
27.11.2019
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

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

Nie
Nie
Nie
Nie
-

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných
podmienok integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím
č. 501134687/2007/Haj/570760105 zo dňa 25.10.2007 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 703437588/2009/Hut/570760105/Z1 zo dňa 30.11.2009, č. 7088-25600/2010/Haj/570760105/Z2 zo
dňa 02.09.2010, č. 7644-29873/2012/Pal/760105/Z3 zo dňa 29.10.2012, č. 405415577/2013/Hut/570760105/Z4 zo dňa 08.07.2013, č. 7035-32467/2014/Pal/570760105/Z5
zo dňa 11.11.2014, č. 8365-12307/2015/Wit,Pal/570760105/Z6-SP zo dňa 04.05.2015,
č. 7873-36857/2015/Wit,Haj/570760105/Z7-SP zo dňa 10.12.2015, č. 6767-31916/2017/Wit/
570760105/Z9-ODS zo dňa 24.10.2017, č. 995-4556/2018/Wit/570760105/Z10-SP zo dňa
16.02.2018 a č. 854-4406/2019/Wit/570760105/Z12-SP zo dňa 11.02.2019 (ďalej len
„integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke, ktoré mali ku dňu
vykonania kontroly opodstatnenie vo veci prešetrenia podnetu zaevidovaného na IŽP Košice
dňa 11.06.2019 pod číslom P-133/2019.
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H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

I.

Použité podklady
1. Popis inštalovaných strojných zariadení
2. Fotodokumentácia
zrealizovaných
inštalovaných
v stavebnom objekte SO 002 Kotolňa
3. Protokol o skúške č. ETS/569/2018
4. Doklady (certifikáty) k zrealizovaným priestorom

technologických

zariadení

J. Kontrolné zistenia
Pri kontrole dodržiavania podmienok povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo
zistené:
1) Kontrola podmienky č. A.1.1 v spojení s podmienkou A.1.2 časť II. integrovaného
povolenia:
1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.
1.2 Vykonávanie jednotlivých činností v prevádzke musí byť také, ako je uvedené v tomto
rozhodnutí.
Zistený stav: Podmienky č. A.1.1 a A.1.2 nedodržané
Opis: Áno
IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil nasledovné:
Predmetom kontroly bolo preverenie umiestnenia zariadení ako aj vykonávanie činnosti
v prevádzke v stavebnom objekte Výroba a sklad infúznych roztokov. IŽP Košice vydal pod
č. 7873-36857/2015/Wit,Haj/570760105/Z7-SP zo dňa 10.12.2015 rozhodnutie, ktorým vydal
stavebné povolenie pre uskutočnenie zmeny stavby „Sklad infúznych roztokov“ pred jej
dokončením na stavbu „Výroba a sklad infúznych roztokov“ a rozhodnutie č. 9974565/2018/Wit/570760105/KR-Z8 zo dňa 12.02.2018, ktorým vydal kolaudačné rozhodnutie
časti stavby „Výroba a sklad infúznych roztokov“. Predmetom tohto kolaudačného rozhodnutia
časti stavby nebol stavebný objekt SO 002 Kotolňa, nakoľko nebol stavebno – technicky
ukončený. IŽP Košice vydal rozhodnutie č. 995-4556/2018/Wit/570760105/Z10-SP zo dňa
16.02.2018, ktorým predĺžil termín ukončenia časti stavby „Výroba a sklad infúznych
roztokov“ a to stavebného objektu SO 002 Kotolňa v termíne do 31.12.2018 a rozhodnutie
č. 854-4406/2019/Wit/570760105/Z12-SP, zo dňa 11.02.2019, ktorým predĺžil tento termín
ukončenia časti „Výroba a sklad infúznych roztokov“ - a to stavebného objektu SO 002
Kotolňa v termíne do 31.12.2022. Miestnou obhliadkou časti prevádzky – stavebného objektu
Výroby a skladu infúznych roztokov dňa 02.10.2019 IŽP Košice zistil, že prevádzkovateľ –
stavebník v stavebnom objekte SO 002 Kotolňa umiestnil technické zariadenie - parný kotol
včítanie súvisiacich technologických zariadení (stredotlaký parný kotol ČKD DUKLA typ BK8
s menovitým výkonom Mp=8,0 t/h a tepelným príkonom Q=5 915 kW pre výrobu technickej
pary, čerpadlo SIGMA typ 40-CTX.125-8, horák na zemný plyn SAACKE typ JD – A55),
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termické odplynenie vody (napájacia nádrž s termickým odplynením napájacej vody, redukčný
priamočinný parný ventil, regulačný parný ventil, dávkovacia stanica na úpravu zvyškovej
tvrdosti), doplňovanie upravenou vodou (zásobná beztlaková nerezová ležatá nádrž D1800 mm
o objeme V=10 000 l, článkové čerpadlo), expander odluhu a odkalu kotla (stojatý valcový
beztlakový expander odkalu a odluhu kotla D900 mm, H=2280 mm o objeme V=1 000 l)
a parný rozdeľovač DN250. Prevádzkovateľ – stavebník ku kontrole predložil protokol
o skúške č. ETS/569/2018 zo dňa 20.12.2018 o vykonanom meraní na parnom kotli
znečisťujúcich látok - oxidu dusíka vyjadrenom ako oxid dusičitý (ďalej tiež „NOx ako NO2“)
a oxidu uhoľnatého (ďalej tiež ,,CO“), ktoré vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKOTERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11, 040 12 Košice. Prevádzkovateľ taktiež v priebehu
kalendárneho roka 2019 v prevádzke, v rámci stavebného objektu Výroby a skladu infúznych
roztokov, zrealizoval ľahké priečky zo sendvičových panelov s jadrom z tuhej
polyizokyanurátovej peny s obojstranným kovovým opláštením BALEXTHERM PU-PIRW_PLUS s ukrytým kotvením, ktorými vytvoril nové priestory pre vykonávanie činností
súvisiacich s výrobou infúznych roztokov (výroba vakov z PP fólie, sklad vakov, chladiaci
tunel za autoklavom a materiálová prepusť čistých priestorov).
IŽP Košice vykonanou kontrolou zistil, že prevádzkovateľ – stavebník umiestnil
v prevádzke, v stavbe Výroba a sklad infúznych roztokov - v stavebnom objekte SO 002
Kotolňa technické zariadenie - parný kotol a súvisiace technologické zariadenia
pre technologickú výrobu pary a v priestoroch výroby infúznych roztokov zrealizoval
zo sendvičových paneloch nové priestory pre vykonávanie súvisiacich činností s výrobou
infúznych roztokov (výroba vakov z PP fólie, sklad vakov, chladiaci tunel za autoklavom
a materiálová prepusť čistých priestorov) v rozpore s projektovou dokumentáciou overenou
IŽP Košice ako špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“) v stavebnom povolení stavby Výroba a sklad infúznych roztokov a bez povolenia
IŽP Košice.
Prílohy správy
K.

Nie

Zhodnotenie dodržania podmienok integrovaného povolenia

Dodržané:
Čiastočne dodržané:
Nedodržané:
Nie je možné vyhodnotiť:

0/2
0/2
2/2
0/2

L. Záver – celkové zhodnotenie:
Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ spoločnosť IMUNA
PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany, IČO: 36 473 685 porušil
nasledovné podmienky integrovaného povolenia:
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-

-

Podmienku č. A.1.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Vykonávanie jednotlivých
činností v prevádzke musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí“ v spojitosti
s podmienkou č. A.1.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Umiestnenie zariadení
v prevádzke musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.“ tým, že prevádzkovateľ
IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany, IČO: 36 473 685
v kontrolovanom období:
umiestnil v stavebnom objekte Výroba a sklad infúznych roztokov, v časti kotolňa
technické zariadenie - parný kotol a súvisiace technologické zariadenia pre technologickú
výrobu pary v rozpore s projektovou dokumentáciou overenou IŽP Košice ako špeciálnym
stavebným úradom v stavebnom povolení stavby Výroba a sklad infúznych roztokov
a bez povolenia IŽP Košice,
zo sendvičových panelov zrealizoval v priestoroch výroby infúznych roztokov nové
priestory pre vykonávanie súvisiacich činností s výrobou infúznych roztokov (výroba
vakov z PP fólie, sklad vakov, chladiaci tunel za autoklavom a materiálová prepusť čistých
priestorov) v rozpore s projektovou dokumentáciou overenou IŽP Košice ako špeciálnym
stavebným úradom v stavebnom povolení stavby Výroba a sklad infúznych roztokov
a bez povolenia IŽP Košice.

Týmito zistenými nedostatkami prevádzkovateľ IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22
Šarišské Michaľany, IČO: 36 473 685 porušil podmienky č. A.1.1 a č. A.1.2 časť
II. integrovaného povolenia, čím porušil povinnosti zákona č. 39/2013 o IPKZ.
Na základe zistených skutočností IŽP Košice:
a) nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určitej lehote opatrenia na nápravu podľa § 35
ods. 2 písm. a) a 33 ods. 4 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
za zistený správny delikt.

L. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Renáta Wittenbergerová

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

Ing. Ivan Hajdušek

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