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

č.: 7757-28858/2020/Gál/373700114

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 33/2020/Z
Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala 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 ustanovení § 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 ustanovenia § 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“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona
o IPKZ 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. 1 zákona - Súlad
Nie

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Ľuboš Gál
Telefón:
037 656 06 31
Elektronická adresa:
lubos.gal@sizp.sk

Číslo preukazu: 654

Inšpektor:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Ingrid Pojezdalová
Číslo preukazu: 507
037 656 06 34
ingrid.pojezdalova@sizp.sk

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

ENVIRAL, a. s.
Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
36 259 233
20. 08. 2020
Spôsob: Ústne
Ing. Andrea Vachanová
Funkcia: koordinátor ŽP
+421 918 714 672
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Elektronická adresa:

vachanova@enviral.sk

Zástupca:
Zástupca:
Zástupca

Ing. Mária Richterová
Ing. Michaela Cibulková
Jakub Ardon

:

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

Funkcia: Technik ŽP
Funkcia: manažér výroby ETANOL
Funkcia: technický pracovník SH

Výroba bioetanolu
Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
373700114
862-18096/2015/Kri/373700114
22.6.2015
23.6.2015
Spotreba suroviny (kukurica): 339 990 t/rok
Výroba produktu (bioetanol): 168 840 m3/rok

Kategória:
4.1. b) Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako
sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery,
peroxidy, epoxidové živice.
6.11. Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné
predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon.
E. Časová os
Predchádzajúce kontrolované
obdobie:
18.3.2017  3.3.2020
Posledná kontrola:
3.3.2020 – 28.5.2020
Kontrolované obdobie:
1.1.2020  20.8.2020
Začatie kontroly:
20.8.2020
Prvé miestne zisťovanie:
20.8.2020
Vypracovanie správy:
07.09.2020
Doručenie správy:
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
-

Počet snímok: 5

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola vykonaná na základe podnetu, ktorý bol postúpený na Inšpekciu mailom dňa
10. 08. 2020 z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP“) a
v ktorom sa pisateľ sťažuje „na nadmernú prašnosť z prevádzky spoločnosti ENVIRAL, a.s.“.
Časť týkajúca sa nadmerného zápachu z prevádzky spoločnosti MEROCO, a.s. formou petície
rieši MŽP SR. Podnet sa týka vysýpania kukurice z kamiónov pri otvorených bránach priestoru
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na vysýpanie kukurice vo vnútri podniku. Podľa pisateľa prach z kukurice vietor roznáša
a zanáša do širokého okolia.
Na základe obsahu uvedeného podnetu bola kontrola zameraná na dodržiavanie podmienok
integrovaného povolenia týkajúcich sa alebo súvisiacich s prachom.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase konania environmentálnej kontroly bola výroba bioetanolu v plnej prevádzke.
Prevádzkovateľ v deň kontroly vykonával príjem kukurice na prevádzkový príjmový kôš
v množstve 457,54 ton, ktorá bola privezená 18 kamiónmi.
I. Použité podklady
1. Integrované povolenie.
2. Podnet postúpený z MŽP SR
Doklady predložené dňa 26.08.2020 a 27.08.2020 (emailom):
3. Príjem kukurice na prevádzkový príjmový kôš Enviral a.s.
4. Popis fungovania Zelenej linky s výpisom podnetov od 01. 01. 2020 do 20. 08. 2020.
5. Prevádzkový poriadok - Skladové hospodárstvo a sklady.
6. Interná smernica – Skladovanie Enviral a.s.
J.

Kontrolné zistenia

1. Časť podmienky v časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity 1. Emisie
znečisťujúcich látok do ovzdušia, bod 1.4.
Podmienka II.B. 1. 1.4
Prevádzkovateľ je povinný pri skladovaní prašných materiálov tieto skladovať najmä v silách,
zastrešiť a uzatvoriť sklad prašných materiálov zo všetkých strán, zakryť povrch skladovaných
prašných materiálov, udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu uskladnených prašných materiálov.
Zistený stav
Opis

Dodržaná
Áno

Prevádzkovateľ má zabezpečené skladovanie obilnín ako aj ich mletie v uzavretých systémoch,
ktoré okrem zabezpečenia kvality dodávanej suroviny zabezpečujú aj nekontaktnosť
s vonkajším prostredím bez ovplyvňovania okolia prachom. Možným zdrojom prachu by
mohol byť príjem vstupnej suroviny z kamiónov do výsypného koša, tak ako je to uvedené aj
v podnete. K vysypaniu zrna však dochádza pod oplášteným prístreškom, v ktorom sa zrno
vysýpa z návesov kamiónov do podzemného výsypného koša a následne uzavretým mostovým
dopravníkom dopraví do skladovacieho sila. Opláštený prístrešok má dve zdvíhacie brány –
vstupnú a výstupnú, ktoré sú počas samotného vysýpania obilnín z bezpečnostných dôvodov
otvorené, pretože sa po celý čas vysýpania nachádza vodič kamiónu v prístrešku. Manipulácia
(zdvíhanie a spúšťanie návesu kamiónu) prebieha pri naštartovanom motore kamiónu.
Prevádzkový poriadok nerieši vysýpanie kamiónov pri zatvorených bránach prístrešku a taktiež
ani v integrovanom povolení nie je určené, že v čase príjmu kukurice z kamiónov musia byť
zatvorené jeho brány. Z hľadiska bezpečnosti prevádzkovateľ nemôže tieto brány zatvárať
z dôvodu výbušnosti v pracovnom prostredí. Obhliadkou prístrešku bolo zistené, že priestor
okolo násypného roštu – podlaha prístrešku bola zaprášená, čo je adekvátne k vysýpaniu
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obilnín, avšak okolitý terén (komunikácie, trávnik, informačná tabuľa na prístrešku,
potrubia.....) nebol nadmerne zaprášený, čo vidieť na fotografiách.
K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. II.B. 1. 1.4

Nedodržané v časti
Nedodržané
-

M. Záver – celkové zhodnotenie
SIŽP na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky, a týmto potvrdzuje
podľa ust. § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti
v prevádzke s podmienkami povolenia.
O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto Správy
o environmentálnej kontrole č. 33/2020/Z.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Ľuboš Gál

Číslo preukazu: 654

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

Ing. Ingrid Pojezdalová

Číslo preukazu: 507

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