Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo:
Dátum:

5013-13306/2020/Buč/373320110
5.5.2020

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 12/2020/P
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“),
ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovenia (ďalej len
„ust.“) § 9 ods. 1 písm. a) a ust. § 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 ust. § 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 ust. § 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:
Odstúpené:

ust. § 34 ods. 5 a 6 zákona o IPKZ - Bežná
Nie
ust. § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ - Pokuta
Nie

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Mgr. Kristína Bučková
Telefón:
037 656 06 32
Elektronická adresa:
kristina.buckova@sizp.sk
Inšpektor:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Pavol Melichár
02 582 82 418
pavol.melichar@sizp.sk

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

-

C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:

SK-CONT s.r.o.

Číslo preukazu: 576

Číslo preukazu: 415

Funkcia:

-
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Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:
D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
Integrované povolenie:
Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:
Kategória:

Hadovce 219, 945 01 Komárno
36 563 731
2.3.2020
Spôsob:
Ing. Jozef Atkáry
Funkcia:
035/2901151
atkary@sk-cont.sk

telefonicky
facility management

Osadenie zariadenia predúpravy, elektroforetickej linky
a linky práškového farbenia, 2. etapa
Hadovce 219, 945 01 Komárno
373320110
3195-10637/37/2010/Gaj/373320110 v znení neskorších zmien
a doplnení
6.4.2010
29.4.2010
Objem kúpeľov spolu min. 743,8 m3.
Povrchovo upravený materiál 1 840 000 m2.
2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou
elektrolytických alebo chemických postupov, ak je ojem
používaných vaní väčší ako 30 m3.

E. Časová os
Predchádzajúce kontrolované
obdobie:
19.2.2015  16.3.2017
Posledná kontrola:
16.3.2017  15.5.2017
Kontrolované obdobie:
17.3.2017 – 3.3.2020
Začatie kontroly:
3.3.2020
Prvé miestne zisťovanie:
3.3.2020
Vypracovanie správy:
5.5.2020
Doručenie správy:
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-

Počet snímok:

-

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola prevádzky „Osadenie zariadenia predúpravy, elektroforetickej linky a linky
práškového farbenia, 2. etapa“ (ďalej len „prevádzka“) bola zameraná na dodržiavanie
vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím Inšpekcie č. 319510637/37/2010/Gaj/373320110 zo dňa 6.4.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.4.2010.
Pre účely kontroly boli vybrané podmienky týkajúce sa ochrany ovzdušia, odpadového
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hospodárstva, vedenia evidencie a prevádzkovej dokumentácie. Kontrola bola vykonaná
v súčinnosti s Odborom ochrany ovzdušia Slovenskej inšpekcie životného prostredia,
Inšpektorát životného prostredia Bratislava.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Dňa 3.3.2020 vykonala Inšpekcia v prevádzke miestnu obhliadku. Počas kontroly boli
prevádzkované všetky technologické zariadenia – t. z. linka predúpravy, elektroforetická linka,
linka práškového farbenia (KTL farbou) a neutralizačná stanica. Celkovo sa za tento deň
vyrobilo 83 ks kontajnerov.
Použité podklady
Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 3195-10637/37/2010/Gaj/373320110
v znení neskorších zmien a doplnení
2. Zápis z výkonu environmentálnej kontroly vykonanej spoločne OIPK a OIOO
na prevádzke č. 5203/33/2020-11245/2020/Mel zo dňa 7.4.2020 – doručený dňa 14.4.2020
3. Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej
len „súbor TPP a TOO“) schválený rozhodnutím Inšpekcie č. 590139287/2017/Jur,Poj/373320110/Z3 zo dňa 21.12.2017
4. Správa o oprávnenom meraní emisií zo zariadení na prevádzke Linka povrchovej úpravy
kontajnerov v spoločnosti SK-CONT s.r.o., Hadovce, Komárno, číslo 04/3504/16-ME
zo dňa 10.5.2016
5. Elektronická evidencia spotreby vody za kontrolované obdobie rokov 2017 – 2020
6. Manipulačný poriadok neutralizačnej stanice zo dňa 8.1.2010
7. Prevádzkový poriadok – sklad chcemických látok zo dňa 5.10.2010
8. Prevádzkový poriadok rozvodu vody zo dňa 11.12.2009
9. Elektronická evidencia Evidenčných listov odpadov a Ohlásení o vzniku odpadu z rokov
2015 – 2019
10. Zmluva o zabezpečení odpadového hospodárstva a legislatívneho servisu v oblasti
odpadového hospodárstva č. S091000079 zo dňa 31.3.2009 v znení neskorších dodatkov
uzatvorená so spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o.
11. Správa o oprávnenom meraní emisií zo zariadenia spoločnosti SK-CONT s.r.o.,
č. 04/0802/20-ME zo dňa 2.3.2020
12. Evidencia produkcie prevádzky od 27.2.2020 do 3.3.2020
I.
1.

J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka II.A.5.2.:
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade so schváleným Súborom
technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke
stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, vypracovaného podľa všeobecne
záväzného právneho predpisu v oblasti ochrany ovzdušia a schváleného Inšpekciou.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Súbor TPP a TOO bol vypracovaný spoločnosťou ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7,
010 08 Žilina v spolupráci s pracovníkmi SK-Cont, s.r.o. Komárno v juli 2017 a schválený
rozhodnutím Inšpekcie č. 5901-39287/2017/Jur,Poj/373320110/Z3 zo dňa 21.12.2017, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 18.1.2018. Napriek skutočnosti, že dôkladné odkontrolovanie
3
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všetkých technicko-prevádzkových parametrov za kontrolované obdobie je časovo náročné
a vyžaduje si skúmanie množstva dát z archivačných systémov PC, prevádzkových denníkov
a záznamov bol námatkovou kontrolou niektorých vybraných technicko-prevádzkových
parametrov z textovej časti súboru TPP a TOO zistený súlad (objemový prietok odsávanej
vzdušniny, teplota kúpeľov a tiež požiadavky na kvalitu kúpeľov jednotlivých vaní ...) t. z. , že
prevádzkovateľ vykonáva činnosť v prevádzke podľa schváleného súboru TPP a TOO.
Niektoré formálne a administratívne náležitosti, ktoré je potrebné upresniť budú zo strany
prevádzkovateľa doplnené do súboru TPP a TOO počas nasledujúcej aktualizácie.
2. Podmienka II.B.1.1.:
Pre prevádzku „Osadenie zariadenia predúpravy, elektroforetickej linky a linky práškového
farbenia, 2. etapa“ sa určujú emisné limity uvedené v nasledovnej tabuľke:
Znečisťujúca
Emisné limity
Miesto
Zdroj emisií
látka
alebo
vypúšťania
[mg.m-3 ]
ukazovateľ
TOC

100 mg/m3

Ni

0,5 mg/m3

Zn + Mn

1 mg/m3

HCl*

< 30 mg/m3

K1 = P3

NOx-NO2

200 mg/mn,s,3%3

K2 = P4

CO

100 mg/mn,s,3%3

TOC

100 mg/m3

TOC

100 mg/m3

K3 = P6

NOx-NO2

200 mg/mn,s,3%3

K4 = P8

CO

50 mg/mn,s,3%3

V1 = P1
Chemické predúpravy

V2 = P2
V3 = P5
KTL

V4 = P7

Povrchová úprava
VOC
namáčaním

20% Fug.VOC

V5 = P9

50 mg/mn,v3

TOC
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Miesto
vypúšťania

Zdroj emisií

Nanášanie
farieb

práškových

Znečisťujúca
Emisné limity
látka
alebo
[mg.m-3 ]
ukazovateľ
NOx-NO2

200 mg/mn,s,3%3

CO

50 mg/mn,s,3%3

K5 = P10

3. Podmienka II.B.1.2.:
Pre NOx–NO2 a CO platí:
Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadových
plynoch sa pri diskontinuálnom oprávnenom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá
hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu po pripočítaní
odôvodnenej hodnoty neistoty výsledku merania.
4. Podmienka II.B.1.3.:
Pre TOC, Ni, Zn, Mn a HCl platí:
Emisný limit vyjadrený ako hmotnostný tok a hmotnostná koncentrácia v odpadových plynoch
sa pri diskontinuálnom oprávnenom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá
hodnota v každej sérii jednotlivých meraní po pripočítaní odôvodnenej hodnoty neistoty
výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu.
Zistený stav Dodržané
Opis
Áno
Podmienky II.B.1.1., II.B.1.2.; II.B.1.3.; možno považovať za dodržané vzhľadom k údajom
uvedeným v „Správe o oprávnenom meraní emisií zo zariadení na prevádzke Linka povrchovej
úpravy kontajnerov v spoločnosti SK-CONT s.r.o., Hadovce, Komárno“ číslo 04/3504/16-ME
zo dňa 10.5.2016 (ďalej len „správa č. 04/3504/16-ME“). Oprávnené meranie emisií bolo
vykonané oprávnenou osobou - meracou skupinou MM Team s.r.o. Langsfeldova 18,
IČO: 44 141 297, v dňoch 21 a 22.4.2016. Meranie bolo vykonané v jednotlivých miestach
vypúšťania (podľa tabuľky uvedenej v podmienke II.B.1.1.) v rámci prevádzky pre hodnoty
emisných veličín TOC; HCl; Ni; Mn; Zn; CO a NOx v odpadových plynoch z odsávania KTL
vane a pecí vytvrdzovania KTL náteru z linky na povrchovú úpravu kontajnerov. Meraním bol
potvrdený súlad zistených emisných hodnôt a ustanovených emisných limitov.
5. Podmienka II.B.1.4.:
Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie, a v zariadeniach, v ktorých sa
vyrábajú, upravujú, dopravujú, vykladajú, nakladajú alebo skladujú prašné látky je
prevádzkovateľ povinný zabezpečiť, aby boli dodržané všeobecné podmienky prevádzkovania
zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
ochrany ovzdušia.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ zabezpečil dodržanie prevádzkových podmienok zdrojov emitujúcich tuhé
znečisťujúce látky, keďže striekacie kabíny nanášania práškových náterových hmôt sú opatrené
filtračným zariadením, zachytávajúcim tuhé znečisťujúce látky. Vzdušnina odsávaná z kabín je
po prechode filtračným zariadením vedená späť do pracovného prostredia. Emisie, ktoré sú
vypúšťané výduchom do vonkajšieho prostredia, vznikajú v procese vypaľovania práškových
5
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náterových hmôt vo vypaľovacej peci a sú tvorené emisiami TOC . Pri ostatných činnostiach,
t. z. prevádzke technologických aj energetických zdrojov znečisťovania ovzdušia emitujúcich
tuhé znečisťujúce látky sú všeobecné podmienky dodržané tak, že sa dodržiavajú emisné limity
stanovené vykonávacím predpisom k zákonu o ovzduší.
6. Podmienka II.C.3.:
Zabezpečiť kontrolu stavu jednotlivých zariadení technológie a prevádzkových parametrov
odlučovacích zariadení emisií v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom.
Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
Prevádzkový poriadok s jednotlivými zariadeniami technológie a prevádzkovými parametrami
odlučovacích zariadení schválený príslušným vedúcim zamestnancom nebol ku kontrole
predložený. Inšpekcia skontrolovala údaje o technologických a odlučovacích zariadeniach
úvedené v textovej časti súboru TPP a TOO.
7. Podmienka II.I.1.6.:
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste,
ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska
reprezentatívnosti výsledku merania ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti
vplyvom fyzikálnych polí, iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov,
prístupnosť a ochrany proti poveternostným vplyvom.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ zabazpečil vykonanie oprávneného meriania emisií, viď. správa číslo
04/3504/16-ME. V správe číslo 04/3504/16-ME, v časti 3. Opis miesta oprávneného merania
nie je uvedený nesúlad meracích miest s požiadavkami na výber miest podľa STN EN 15259,
t. z., že meracie miesta vyhovujú predmetnej norme. Jednotlivé meracie miesta sú podrobne
poísané v Prílohe č. 2 správy číslo 04/3504/16-ME.
8. Podmienka II.A.1.8:
Prevádzkovateľ je povinný umožniť inšpekcii kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky,
odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností
o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie, poskytnúť pravdivé a úplné
informácie a vysvetlenia.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
9. Podmienka II.A.4.1.:
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať meranie odberu pitnej vody z verejnej
vodovodnej siete meradlom pre tento účel určeným a údaje o celkovej spotrebe vody
v prevádzke zaznamenávať do prevádzkovej evidencii 1x mesačne.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Dodávateľom pitnej vody pre prevádzku je KOMVak – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna,
a.s. Voda slúži na pitné a sociálne účely ako aj na technologické a požiarne účely.
6
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Prevádzkovateľ meria odoberanú pitnú vodu pomocou vodomeru s maximálnym prietokom
180 m3/hod., osadeného v železobetónovej vodomernej šachte, kde sa areálový rozvod vody
napája na verejný vodovod. Údaje o celkovej spotrebe vody zaznamenáva elektronickou
formou mesačne do prevádzkovej evidencie. Evidenciu spotreby vody za kontrolované obdobie
prevádzkovateľ poskytol Inšpekcii pre účely kontroly.
10. Podmienka II.A.5.10.:
Čistenie odpadových vôd prevádzkovať v zmysle schváleného Manipulačného poriadku
neutralizačnej stanice.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Neutralizačná stanca je určená na čistenie priemyselných odpadových vôd vznikajúcich
v procese predúpravy, je umiestnená vedľa linky predúpravy. Celková kapacita neutralizačnej
stanice je 16 000 m3/rok. Prevádzkovateľ má vypracovaný a technickým riaditeľom schválený
Manipulačný poriadok neutralizačnej stanice, v ktorom je popísaná technológia úpravy
odpadovej vody, povinnosti obsluhy ako aj bezpečnostné opatrenia.
11. Podmienka II.D.5.:
Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a Ohlásenie o vzniku odpadu
a nakladaní s ním v elektronickej alebo písomnej podobe päť rokov.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii elektronickú evidenciu Evidenčných listov odpadu
a Ohlásení o vzniku odpadu z rokov 2015 - 2019, t. z., že uchovával tieto dokumanty určené
obdobie a teda si splnil povinnosť.
12. Podmienka II.D.8.:
Odpady, je povinný odovzdávať na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie len osobe oprávnenej
nakladať s odpadmi ak nie je v zákone ustanovené inak alebo ak nezabezpečuje ich zhodnotenie
alebo zneškodnenie sám v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku
odpadového hospodárstva
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ odovzádva odpad, ktorý vzniká činnosťou prevádzky, spoločnosti FCC
Slovensko, s.r.o., na základe Zmluvy o zabezpečení odpadového hospodárstva a legislatívneho
servisu v oblasti odpadového hospodárstva č. S091000079 zo dňa 31.3.2009 v znení neskorších
dodatkov. Spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o. je oprávnená nakladať s odpadmi v zmysle
všeobecných záväzných predpisov na úseku odpadového hospodárstva.
13. Podmienka II.F.9.:
Škodlivé znečisťujúce a obzvlášť škodlivé prioritne znečisťujúce látky musia mať
bezpečnostné karty uložené v jednotlivých skladoch a prevádzkach.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
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Znečisťujúce látky boli počas miestnej obhliadky umiestnené v hale povrchovej úpravy
pod skladovacím priestorom bola vybudovaná obruba, ktorá slúži ako havaríjna vaňa.
Znečisťujúce látky boli uskladnené v pôvodných dodávateľských baleniach, pri skladovaných
znečisťujúcich látkach boli umiestnené príslušné karty bezpečnostných údajov.
14. Podmienka II.A.1.7.:
Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania emisií,
podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov.
Zistený stav Nedodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľovi bol vydaný súhlas na skúšobnú prevádzku stacionárneho zdroja
znečisťovania ovzdušia ,,Osadenie zariadenia predúpravy, elektroforetickej linky a linky
práškového farbenia, 2. etapa“ rozhodnutím č. 8435-41506/2019/Jur/373320110/Z5 (ďalej
len „rozhodnutie“) zo dňa 8.11.2019, ktoré dobudlo právoplatnosť dňa 27.11.2019. Týmto
rozhodnutím bolo určené, že skúšobná prevádzka mala prebiehať po dobu 3 mesiacov
od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, t. z., že skúšobná prevádzka trvala do 27.02.2020.
V zmysle ust. § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších zmien
a doplnení (ďalej len „zákon o ovzduší“) je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia
na prevádzku stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene. Skúšobná
prevádzka bola povolená do 27.2.2020 a prevádzkovateľovi nebol Inšpekciou vydaný súhlas
na ďalšiu prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia a ani samotný prevádzkovateľ o takéto
konanie nepožiadal v dostatočnom časovom predstihu. Prevádzkovateľ napriek tejto
skutočnosti vykonával činnosť v prevádzke, keďže výroba prebiehala v plnom rozsahu
nasledovne:
- dňa 28.2.2020 sa vyrobilo 57 ks kontajnerov,
- dňa 2.3.2020 sa vyrobilo 127 ks kontajnerov,
- dňa 3.3.2020 sa vyrobilo 83 ks kontajnerov.
Počas víkendu sa činnosť v prevádzke nevykonávala. Na základe tejto skutočnosti, Inšpekcia
konštatuje, že prevádzkovateľ porušil ust. § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší.
15. Podmienka II.J.4.2.:
Vykonať v rámci skúšobnej prevádzky oprávnené meranie hmotnostného toku a hmotnostnej
koncentrácie emisií znečisťujúcej látky TOC z miest vypúšťania – výduchov P2, P5, P7.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Inšpekcia vydala prevádzkovateľovi súhlas na skúšobnú prevádzku stacionárneho zdroja
znečisťovania
ovzdušia
po
vykonanej
zmene
rozhodnutím
č.
843541506/2019/Jur/373320110/Z5 zo dňa 8.11.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
27.11.2019. Skúšobná prevádzka trvala 3 mesiace od nadobudnutia právoplatnosti vyššie
uvedeného rozhodnutia, t. z. do 27.2.2020. Prevádzkovateľ zabezpečil dňa 10.2.2020
vykonanie oprávneného merania emisií z miest vypúšťania P2, P5, P7, na základe čoho možno
konštatovať, že podmienka bola dodržaná. Oprávneným meraním emisií bolo preukázané
dodržanie určených emisných limitov pre vyššie uvedené miesta vypúšťania, čo potvrdzujú
zistenia uvedené v Správe o oprávnenom meraní emisií zo zariadenia spoločnosti SK-CONT
s.r.o., č. 04/0802/20-ME zo dňa 2.3.2020.
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K.

Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. II.A.5.2.
2. II.B.1.1.
3. II.B.1.2.
4. II.B.1.3.
5. II.B.1.4.
6. II.I.1.6.
7. II.A.1.8.
8. II.A.4.1.
9. II.A.5.10.
10. II.D.5.
11. II.D.8.
12. II.F.9.
13. II.J.4.2.
Nie je možné vyhodnotiť
1. II.C.3.
Nedodržané
1. II.A.1.7.
M. Záver – celkové zhodnotenie
Vykonanou environmentálnou kontrolou prevádzkovateľa SK-CONT s.r.o. v prevádzke
„Osadenie zariadenia predúpravy, elektroforetickej linky a linky práškového farbenia,
2. etapa“ za kontrolované obdobie od 17.3.2017 do 3.3.2020 bolo zistené, že prevádzkovateľ
porušil podmienku II.A.1.7., tým že po uplynutí skúšobnej prevádzky (dňa 27.2.2020)
vykonával činnosť v prevádzke bez súhlasu na ďalšiu prevádzku zdroja znečisťovania
ovzdušia. Zisteným nedostatkom prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v ust. § 26 ods. 1
písm. a) a b) zákona o IPKZ, t. j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením
a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade
s podmienkami určenými v povolení. Zisteným nedostatkom bola naplnená skutková podstata
správneho deliktu podľa ust. § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ.
Na základe nedostatku zisteného kontrolou, Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa
ust. § 35 ods. 2 písm. b) v súlade s ust. § 37 ods. 4 zákona o IPKZ. O výsledku kontroly
a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej
kontrole č. 12/2020/P.
Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia
pokuty za zistený správny delikt.
Vzhľadom na prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia akútneho respiračného syndrómu
spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV, nebolo možné v súlade s ust. § 34 ods. 11
zákona o IPKZ doručiť prevádzkovateľovi správu o kontrole do dvoch mesiacov od vykonania
prvého miestneho zisťovania v prevádzke, kde sa uskutočnila kontrola.
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N. Podpisy
Za SIŽP:

Mgr. Kristína Bučková

Číslo preukazu: 576
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