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

Číslo: 9383-45561/2021/Jan/370710105

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 54/2020/Z
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), 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“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“)
podľa ustanovenia § 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:

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

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor :
Telefón:
Elektronická adresa:

Mgr. Jakub Janič
037 656 06 33
jakub.janic@sizp.sk

Číslo preukazu: 684

Inšpektor:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Ľubica Čásarová
037 656 06 48
lubica.casarova@sizp.sk

Číslo preukazu: 463

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

-

Funkcia:

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

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

Bekaert Hlohovec, a. s..
Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
36 234 052
28.05. 2019 Spôsob: Telefonicky
Ing. Blanka Lackovičová
Funkcia: splnomocnený zástupca
+421 903 733 917
Blanka.Lackovicova@bekaert.com
Ing. Katarína Jakušová
Funkcia: project coordinatorcom

Výroba a súvisiace činnosti
Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
370710105
4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 v znení neskorších
zmien a doplnení
11.8.2006
31.8.2006
2.3. c) Nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov
so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za
hodinu.
2.6. Povrchová úprava kovov
elektrolytických alebo chemických

alebo

plastov

pomocou

E. Časová os
Predchádzajúce kontrolované
obdobie:
22.11.2018 - 29.5.2019
Posledná kontrola:
29.05.2019 - 19.7.2019
Kontrolované obdobie:
22.11.2018 - 18.11.2020
Začatie kontroly:
18.11.2020
Prvé miestne zisťovanie:
18.11.2020
Vypracovanie správy:
12.01.2020
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:

20
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G. Zameranie kontroly – opis
Dňa 18.11.2020 bola vykonaná Inšpekciou v rámci environmentálnej kontroly miestna
obhliadka prevádzky „Výroba a súvisiace činnosti“ (ďalej len „prevádzka“). Prevádzkovateľ
bol pred obhliadkou oboznámený o začatí environmentálnej kontroly, ktorá bola zameraná
na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia najmä v oblasti odpadového
hospodárstva vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom
životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly
rozhodnutím č. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo dňa 11.08.2006, právoplatného
dňa 31. 08. 2006, v znení neskorších zmien a doplnení.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase vykonania kontroly bola prevádzka v činnosti, žiadna z technologických liniek nebola
odstavená a nebola vykonávaná ani žiadna plánovaná údržba. V rámci kontroly
bola vykonaná obhliadka vyhradených miest na zhromažďovanie „ostatných odpadov“ a
obhliadka skladu „nebezpečných odpadov“ .
Použité podklady
Integrované povolenie
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním za roky 2018 a 2019
Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadov pre Bekaert Hlohovec, a.s. vydaný
Okresným úradom Hlohovec
4. Zmluva prevádzkovateľa so spoločnosťou ZENCOR processing, s.r.o. o zhodnotení
odpadu s obsahom zinku
5. Potvrdenie o vykonaní registrácie pre Enico s. r. o.
6. Zmluva prevádzkovateľa so spoločnosťou MACH TRADE s.r.o. o zhodnotení odpadu
s obsahom olova
7. Súhlas na nakladanie a prepravu odpadu pre MACH TRADE s. r. o.
8. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov MACH TRADE s. r. o.
9. Potvrdenie o vykonaní registrácie pre MTC TRADE s. r. o.
10. Rozhodnutie MŽP SR vo veci súhlasu na cezhraničnú prepravu nebezpečného odpadu
č. 11 01 98, pre spoločnosť MTC TRADE s. r. o.
11. Zmluva prevádzkovateľa so spoločnosťou MTC TRADE s. r. o. o preberaní odpadu
č. 11 01 98 (olovený odpad)
12. Kúpna zmluva medzi prevádzkovateľom a kupujúcim Saker, s.r.o. o dodávkach odpadu
kat. č. 12 01 04 – prach a zlomky z neželezných kovov (Zn prach) a odpadu kat.
č. 11 05 01 (tvrdý Zn)
13. Evidenčné listy odpadu za roky 2019 a 2020
I.
1.
2.
3.

J.

Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.2.2.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Na monitorovanie vstupných a výstupných surovín je vytvorené samostatné oddelenie
prevádzky, ktoré sleduje ako vstupné energie (voda, plyn, elektrina) a vstupné suroviny, ako
3
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aj množstvo výstupných produktov. Prevádzka je zabezpečená kamerovým systémom
a taktiež strážnou službou na kontrolu personálu.
2. Podmienka II.A.4.5.
Prevádzkovateľ je povinný merať hladinu podzemnej vody hladinomerom (dataloggerom)
v intervale 1 x týždenne. Údaje o výške hladiny podzemnej vody zaznamenávať
v prevádzkovej evidencii.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Podmienka merania a zaznamenávania hladiny podzemnej vody v studniach je uložená
v integrovanom povolení pre prevádzku Bekaert Hlohovec, a.s. nadobudnutím právoplatnosti
rozhodnutia č. 919-49517/2020/Gál/3707100105/Z31 zo dňa 14. 01. 2020. Na základe
predložených dokladov Inšpekcia konštatuje, že prevádzkovateľ meria hladinu podzemnej
vody dataloggerom, ktorý zaznamenáva hladinu podzemnej vody automaticky a ukladá údaje
elektronicky v intervale minimálne 2x týždenne. Prvý záznam hladiny vody je z 01. 01. 2020,
z čoho vyplýva, že podmienka je dodržiavaná ešte pred samotným vydaním rozhodnutia,
ktoré podmienku stanovilo.
3. Podmienka II.C.2.
Všetky odpady s obsahom zinku, olova ukladať oddelene a chrániť ich pred dažďom a
vetrom, a externe ich zhodnocovať.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľovi vzniká z odpadov s obsahom zinku a olova najmä odpad kat. č. 11 01 98 –
iné odpady obsahujúce nebezpečné látky (Pb popol), kat. č. 12 01 04 – prach a zlomky
z neželezných kovov a odpadu kat. č.11 05 01 – tvrdý Zn a a kat. č. 11 05 02 – zinkový popol.
Miestnou obhliadkou Inšpekcia zistila, že odpady s obsahom zinku a olova sú skladované
v zastrešenom sklade nebezpečného odpadu. Každý druh odpadu je skladovaný oddelene. Pb
popol je skladovaný v uzatvárateľných kovových kontajneroch. Prevádzkovateľ odovzdáva
odpady s obsahom olova oprávnenej spoločnosti MACH TRADE, spol. s r.o.
na zhodnocovanie odpadu a spoločnosti MTC TRADE, s.r.o., s ktorými má uzatvorenú
zmluvu. Spoločnosť MTC TRADE, s.r.o. je prepravná spoločnosť NO odpadu kat.
č. 11 01 98, ktorá má udelenú registráciu v zmysle zákona o odpadoch a povolenie na vývoz
do Bulharskej republiky za účelom zhodnotenia. Odpady s obsahom zinku za účelom
zhodnotenia odovzdáva prevádzkovateľ na základe zmluvy spoločnostiam ZENCOR
processing s.r.o., Saker s.r.o. a REZINAL N.V. Inšpekcia konštatuje, že podmienka II.C.2 je
dodržaná.
4. Podmienka II.D.2.
Prevádzkovateľ ako držiteľ odpadu je povinný:
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu
odpadov,
b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
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d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady,
označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
e) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli
odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by
mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné
proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali
požiadavkám podľa osobitných predpisov,
f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich
zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ je povinný pri
vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo
zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu, zabezpečiť na účely určenia
jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho
vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov odpadového hospodárstva.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
V prevádzke vznikajú výrobnou činnosťou ostatné a nebezpečné odpady, ktoré sú v prevádzke
zhromažďované v sklade odpadov a následne sú odovzdávané na zhodnotenie, prípadne
zneškodnenie oprávnenej osobe. Ku kontrole bola predložená zmluva o odbere odpadu
so spoločnosťou Enico s. r. o. Prevádzkovateľ má vydaný súhlas Okresným úradom
Hlohovec, podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona č.79/2015 Z.z. na zhromažďovanie
nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadov pod č. OÚ-HC-OSŽP-2016/000756/ŠSOH/AŽ
zo dňa 19. 07. 2016, ktorý má platnosť do 01. 07. 2021. Inšpekcia miestnou obhliadkou
zistila, že prevádzkovateľ zhromažďuje odpady vytriedené podľa druhov odpadov a má ich
zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
Prevádzkovateľ zhromažďuje na vyhradenom mieste a v uzavretých kontajneroch veľkosti
7 m3 „ostatné odpady“ z administratívnej činnosti ako sú kartóny, plasty a kancelársky papier.
Ďalšie „ostatné odpady“ z technológie ako sú odpadové drevo, železný odpad, obaly
zhromažďuje tiež na vyhradenom mieste v otvorených kontajneroch. Nebezpečné odpady
vznikajúce z technológie výroby a z údržby prevádzky prevádzkovateľ zhromažďuje
v otvorených a uzavretých kontajneroch a v uzavretých IBC kontajneroch, určených
na skladovanie NO v uzavretom sklade na nebezpečné odpady, zabezpečenom proti úniku
nebezpečných látok do prostredia. Sklad nebezpečných odpadov ako aj jednotlivé druhy
nebezpečných odpadov sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.
Prevádzkovateľ vedie evidenčné listy pri jednotlivých druhoch odpadov, tak ako je uvádzané
vo vyhodnotení podmienky II.D.3. a podáva Ohlásenia o vzniku odpadu v zmysle predpisov
odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ pri kontrole uviedol, že za kontrolované obdobie
nevznikol na prevádzke nový druh odpadu, pri ktorom bolo potreba zabezpečiť na účely
určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho
vlastností a zloženia. Inšpekcia konštatuje, že podmienka II.D.2. je v celom znení dodržaná.
5. Podmienka II.D.3.
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
5
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Opis
Áno
Prevádzkovateľ pri kontrole predložil Evidenčné list odpadu vedené v elektronickej podobe
a následne ich zaslal na Inšpekciu. Ohlásenia o vzniku odpadu za roky 2018 a 2019 taktiež
predložil pri kontrole a následne ich naskenované zaslal elektronicky na Inšpekciu. Inšpekcia
konštatuje, že podmienka II.D.3. je dodržaná.
6. Podmienka II.D.4.
Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné
odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie škodlivých látok.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ zhromažďuje a skladuje nebezpečné odpady v samostatnom sklade na to
určenom, ktorý je zastrešený. Nebezpečné odpady sú vytriedené a uložené samostatne podľa
jednotlivých druhov odpadov na základe katalógového čísla odpadu. Kontrolou Inšpekcia
nezaznamenala zmiešavanie nebezpečných odpadov s inými druhmi odpadov za účelom
zníženia koncentrácie škodlivých látok. Inšpekcia konštatuje že prevádzkovateľ podmienku
II.D.4. dodržal.
7. Podmienka II.D.5. a podmienka II.D.8.
II.D.5. Nádoby a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené od
zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, musí byť
zabezpečená ochrana odpadov pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik
nežiaducich reakcií v odpadoch napr. požiar a výbuch, musia byť odolné proti mechanickému
poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
II.D.8. Nebezpečné odpady vznikajúce v prevádzke budú dočasne zhromažďované
na miestach na to vyčlenených a riadne označených. Miesta budú zvolené tak, aby sa
minimalizovala možnosť ohrozenia zdravia alebo životného prostredia. S týmito miestami
budú oboznámení zodpovední pracovníci.
Zistený stav: Dodržané
Opis
Áno
Nebezpečné odpady vznikajúce z technológie výroby a z údržby prevádzky prevádzkovateľ
zhromažďuje v otvorených a uzavretých kovových kontajneroch a v uzavretých IBC
kontajneroch v uzavretom a zastrešenom „Sklade nebezpečných odpadov“, zabezpečenom
proti úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia. Nebezpečné odpady sa skladujú
v na to určených nádobách. Inšpekcia konštatuje že podmienka II.D.5. je dodržaná.
8. Podmienka II.D.6.
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
Odpad č. 11 01 05 – kyslé moriace roztoky sú exportované na zhodnotenie R5 do Poľska
spoločnosťou Kemipol Sp. z o.o., ul Zwirowa 73, 54-092 Wroclaw, Poľsko na základe
rozhodnutia MŽP SR - súhlasu na cezhraničnú prepravu tohto nebezpečného odpadu na účely
6
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zhodnotenia z územia Slovenskej republiky do Poľskej republiky a rozhodnutia Hlavného
inšpektora Poľska vo veci dovozu a zhodnotenia tohto nebezpečného odpadu v Poľsku.
Odpad. č. 11 01 08 – kaly z fosfátovania, odpad č. 11 01 09 – kaly a filtračné koláče
obsahujúce nebezpečné látky, č. 12 01 12 – použité vosky a tuky, č. 12 01 14 – kaly
z obrábania obsahujúce nebezpečné látky, č. 13 02 05 – nechlórované minerálne motorové,
prevodové a mazacie oleje, a iní NO sú odovzdávané spoločnosti Enico s. r. o. ktorá má
vykonanú registráciu od Okresného úradu Bratislava v zmysle zákona o odpadoch na zber
odpadov, činnosť obchodníka sprostredkovateľa a prepravcu odpadov. Odpad č. 12 03 01 –
vodné pracie kvapaliny a odpad kat. č. 14 06 03 – iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel sú
odoberané spoločnosťou QTS Slovakia, s.r.o., ktorá má na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi vrátane ich prepravy vydaný a platný súhlas od Okresného úradu Nitra, odbor
starostlivosti o životné prostredie. Odpad č. 11 03 02 – iné odpady (Y31 – olovo, zlúčeniny
olova), č. 11 01 98 – iné odpady obsahujúce nebezpečné látky, č. 16 06 01 – olovené batérie
sa odovzdávajú spoločnosti MACH TRADE spol. s r.o., Niklová ul., 926 01 Sereď na
zhodnotenie R4, ktorá má vydaný a platný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov od Okresného úradu Galanta.
9. Podmienka II.F.2.
Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať bezodkladne inšpekcii vzniknuté havárie a iné
mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií.
Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
Za kontrolované obdobie nevznikla v prevádzke žiadna havária, mimoriadna udalosť ani
nadmerný okamžitý únik emisií.
10. Podmienka II.F.3.
Všetky vzniknuté mimoriadne stavy a havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej
evidencii a o každej takej udalosti musí byť spísaný záznam.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ má vypracovaný postup hlásení mimoriadnych udalostí, havárií, úrazov.
Prvým krokom hlásenia takýchto udalostí je do systému „skoronehôd“ a následne po
vyhodnotení ako závažnejšia udalosť (napr. únik emisií, havária) sa vytvára záznam
v systéme „ENABLON“. Keďže za kontrolované obdobie nevznikla mimoriadna udalosť ani
havária, záznam o takejto udalosti nie je v prevádzkovej evidencii zaznamenaný. Inšpekcia
konštatuje že podmienka II.F.3 je dodržaná.
11. Podmienka II.I.3.1.
Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh,
označenie) na schválených miestach 1 x za mesiac.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Na miestach zhromažďovania odpadov sa nachádza neustále aspoň jeden zamestnanec.
Taktiež miesto uloženia ostatného odpadu je zabezpečené kamerovým systémom.
Zamestnanec poverený odpadovým hospodárstvom v prevádzke zabezpečuje správne
zatriedenie a označenie odpadov. Inšpekcia konštatuje že podmienka II.I.3.1. je dodržaná.
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12. Podmienka II.I.9.4.
Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka
príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a Inšpekcii.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ pri kontrole preukázal na základe poštovej knihy zaslanie ohlásení
o nakladaní s odpadom za roky 2018 a 2018 Okresnému úradu Hlohovec do 28. Februára
príslušného roka (za rok 2018 – 27. 02. 2019, za rok 2019 – 18. 02. 2020).

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. II.A.2.2.
2. II.A.4.5.
3. II.C.2.
4. II.D.2.
5. II.D.3.
6. II.D.4.
7. II.D.5.
8. II.D.6.
9. II.D.8.
10. II.F.3
11. II.I.3.1.
12. II.I.9.4.
Nedodržané
1. Nedodržané v časti
1. Nie je možné vyhodnotiť
1. II.F.2

M. Záver – celkové zhodnotenie
Inšpekcia environmentálnou kontrolou v prevádzke „Výroba a súvisiace činnosti“ nezistila
nedostatky, a teda podľa ust. § 35 ods. 1 zákona o IPKZ potvrdzuje súlad kontrolou zisteného
stavu v prevádzkovaní činností v prevádzke s podmienkami povolenia.
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O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto Správy
o environmentálnej kontrole č. 54/2020/Z
N. Podpisy
Za SIŽP:

Mgr. Jakub Janič
................................................................
Ing. Ľubica Čásarová
................................................................

Poznámka: Z dôvodu prijatého Príkazu GR č. 6/2020 Slovenskej inšpekcie životného
prostredia zo dňa 06. 10. 2020 na zamedzenie šírenia akútneho respiračného syndrómu
spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV a jeho dodatkov a práce inšpektorov
v režime home office, nie je správa z environmentálnej kontroly podpísaná všetkými členmi
kontrolovanej skupiny.
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