Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 10129-2401/47-6/2021

Počet príloh: -

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 42/2020/Mkš/Z
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica,
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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 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:
B.

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

Orgán štátneho dozoru

Inšpektor OIPK:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Ivan Mikloš
048 471 96 54
ivan.miklos@sizp.sk

Číslo preukazu: 126

Inšpektor OIPK:
Telefón:
Elektronická adresa:

RNDr. Igor Jedlovský
048 471 96 54
igor.jedlovsky@sizp.sk

Číslo preukazu: 339
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B.1. Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:
C.

-

Funkcia: -

-

Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:

SHP Harmanec, a.s.
Harmanec 976 03
34 115 901
03.12.2020

Zástupca:

Ing. Janette Nováková

Telefón:
Elektronická adresa:

+421 484 322 511
janette.novakova@shpgroup.eu

Spôsob: Telefonicky
Funkcia: technik OŽPvodohospodár

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Výroba hygienického papiera
Adresa prevádzky:
SHP Harmanec, a.s., Harmanec 976 03
Variabilný symbol:
470230104
Integrované povolenie:
3262/334/OIPK/470230104/2004-Mš
Vydané:
8.4.2005
Právoplatné:
8.4.2005
Projektovaná kapacita:
260 t.deň-1
Kategória:
6.1. b) Výroba v priemyselných zariadeniach papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou
väčšou ako 20 t za deň.
E. Časová os
Predchádzajúce kontrolované
obdobie:
od 2.1.2018 do 17.7.2018
Posledná kontrola:
17.7.2018
Kontrolované obdobie:
od 01.01.2020 do 10.12.2020
Začatie kontroly:
10.12.2020
Prvé miestne zisťovanie:
10.12.2020
Vypracovanie správy:
25.1.2021
Doručenie správy:
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou
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F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Počet snímok:

-

G. Zameranie kontroly - opis
Kontrola je podľa § 34 os. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok
integrovaného povolenia a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene
povolenia.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania - opis
Prevádzka je svojim technologickým vybavením zameraná na výrobu hygienického papiera
(VHP) na papierenskom stroji s výrobným programom rozdeleným na výrobu zo zberového
papiera ( výrobné programy „Z“ a „S“) a z buničiny (výrobné programy „T“ a „C“). Výroba
zo zberového papiera tvorí 90% produkcie VHP.
Vydané integrované povolenie sa vzťahuje aj na ostatné činnosti spojené so základnou
činnosťou, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia (napr. osobitné
užívanie vôd - vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd). Priemyselné odpadové vody
pochádzajúce z procesu VHP prečistené v komplexe čistiarni odpadových vôd (ČOV)
anaeróbno-aeróbnym spôsobom so zaradeným terciálnym stupňom (bubnové mikrositá)
sú spolu so splaškovými odpadovými vodami (čistené v aeróbnom stupni ČOV) a vodami
pochádzajúcimi z prania pieskových filtrov a z povrchového odtoku (mechanicky odsadený kal
v dažďovej nádrži) vypúšťané jedným profilom t.j. odtokovým potrubím (odvádzajúcim
odpadové vody cez spoločný merný objekt) vyústeným cez ľavobrežný výustný betónový
objekt č. 1 do vodného toku „Bystrica“ (ďalej len „recipient“) v r. km 9,085. Zmes odpadových
vôd (vody z povrchového odtoku, vody z prania filtrov, prípadne predčistené priemyselné
odpadové vody a splaškové vody - havarijný prepad ČS) z odľahčovacieho objektu (vypínacia
šachta pred usadzovacou nádržou) sú vypúšťané do recipientu ľavobrežným výustným
betónovým objektom č. 2 (výust č. 2) v r. km 9,15.
Komplex ČOV bol uvedený do trvalej prevádzky zmenou integrovaného povolenia č. 523528785/2013/Mkš,Kri/470230104/Z6-K zo dňa 25.10. 2013, ktorej súčasťou bolo aj konanie
v zmysle § 3 ods. 3 písm. b) zákona o IPKZ o udelenie povolenia na vypúšťanie odpadových
vôd do povrchových vôd uvedených vyššie. Zmenou integrovaného povolenia č. 575628190/2017/Mkš/470230104/Z10 zo dňa 11. 09. 2017 bolo v zmysle § 21 zákona o IPKZ resp.
§ 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1., ods. 1.2 zákona o IPKZ vykonané o.i tzv. zosúladenie udeleného
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povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z prevádzky v nadväznosti na príslušné ustanovenia
(pozn. § 80d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
I.

Použité podklady

1.
2.
3.
4.
5.

integrované povolenie v znení jeho neskorších zmien;
prevádzková evidencia;
prevádzkový poriadok ČOV SHP Harmanec;
certifikát o overení určeného meradla (pozn. Hymes MK s.r.o., Bratislava);
akreditované protokoly o odbere a o skúške odpadových vôd (INGEO-ENVILAB, s r. o.,
Žilina.

J.

Kontrolné zistenia

1.

Opatrenie č. 1 uvedené v podmienkach integrovaného povolenia v časti II., kap. B., ods. č.
2, bod č. 2.1:

„Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu prevádzky počas jej chodu. (pozn. o.i.
prevádzku ČOV).“
Zistený stav: Dodržané
Opis:
ÁNO
V čase konania kontroly bol podľa prevádzkových záznamov vykonávaný výrobný program
zo zberového papiera („S“). Prevádzkovateľ zabezpečuje riadenie a kontrolu technologického
procesu čistenia OV pomocou automatizovaného systému riadenia, ktorý umožňuje priamy
zásah obsluhy do chodu čistiarne (zapínanie a vypínanie pohonov), uskutočniť zmenu
základných parametrov procesu, monitorovať stav celého zariadenia. Automatizovaný systém
riadenia pozostáva z programovateľného logického automatu (programovanie riadenia procesu
s archiváciou základných technologických parametrov) a operátorskej stanice, umiestnenej
v miestnosti obsluhy v objekte ČOV - Kalové hospodárstvo (pozn. spoločná pre anaeróbne
predčistenie priemyselných vôd a BČOV).
2.

Opatrenie č. 2 uvedené v podmienkach integrovaného povolenia v časti II., kap. J., ods. 2.,
bod č. 2.3 písm. g) bod č. 2.

„... vzhľadom na zložitosť technológie čistenia odpadových vôd prevádzkovateľ vykonáva
prevádzkový monitoring aj v ďalších miestach čistiarne odpadových vôd a kanalizácie (okrem
miesta odberu podľa písm. a/ bod č. 1), ktoré sú rozhodujúce pre riadenie, sledovanie stability
a efektívnosti procesov čistenia odpadových vôd a na ich zdokumentovanie, a to v zmysle
požiadaviek na prevádzkový monitoring zapracovaných do prevádzkového poriadku čistiarne
odpadových vôd,“
Zistený stav

Dodržané
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Áno

Opis


kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vedie prevádzkové záznamy (Prevádzkový
záznam a Prevádzkový denník), súčasťou ktorých je aj záznam chemických analýz vzoriek
odpadovej vody z určených odberových miest;



prevádzkový monitoring je vykonávaný laboratóriom prevádzkovateľa; početnosť
odporúčaných analýz z jednotlivých odberných miest a počet stanovení za rok
sú špecifikované v „Prevádzkovom poriadku pre ČOV SHP Harmanec“ vypracovanom
na základe projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia resp. v zmysle vyhl. MŽP SR
č. 55/2004 Z. z.;



vybrané údaje z vykonávaného prevádzkového monitoringu v deň vykonania kontroly
(pozn. látkové a hydraulické zaťaženie jednotlivých stupňov čistiarne odpadových vôd
v porovnaní so schválenými hodnotami (maximálne hodnoty) ako aj hodnôt vypúšťaného
množstva odpadových vôd a ich znečistenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 1;

1

prítok ČOV
(po mechanickom

prítok aeróbny stupeň

odtok z ČOV (merný
objekt)

9.12.2020

„S“

mg.l-1

CHSK-hom.

„S“

m3.deň-1

FIRCQ6312

2.12.20203

mg.l-1

podľa CHSK-hom.

m3.deň-1

Látkové zaťaženie

-

6301(splašky)

-

FIRCQ 6201 +

-

Látkové zaťaženie

-

podľa CHSK-hom.

predčistení DOOR)

FIRCQ 6201

program

dátum

výrobný

tab. č. 1

m3.deň-1

mg.l-1

3547

756

3558

335

3339

106

(37681)

(12581)

(38891)

(14951)

(46652)

(2502)

4380

909

4042

375

4188

235

(37681)

(12581)

(38891)

(14951)

(46652)

(2502)

- údaje dané Prevádzkovým poriadkom zariadenia (maximálne hodnoty), 2- údaje dané IP (kap. C., časť 2.

bod 2.3 tab. č. 14b), 3- priemerné hodnoty dosahované za bežných prevádzkových podmienok pre daný
výrobný program, FIRCQ - označenie príslušného meradla

Zvýšené hydraulické zaťaženie BČOV dňa 9.12.2020 súviselo s prevádzkovou poruchou
v technológii PS č. 7/technologického zariadenia “Krofta“ (prasknuté potrubie). Fyzickou
obhliadkou prevádzky bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonával opatrenia na zamedzenie
nepriaznivého stavu hydraulického zaťaženia technologických zariadení ČOV (DORR,
anaeróbny reaktor) odčerpávaním odsadených odpadových vôd z 2 ks pásových kalolisov
cez rezervné potrubie potrubného mosta do technologického uzla prevádzky (SO2.01)/ nádrž
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N121 objemu 80 m3 so zabezpečením ich prečistenia existujúcim flotačno-sedimentačným
zariadením a s opätovným použitím vo VHP. Prekročenie hydraulického zaťaženia
neovplyvnilo dodržanie látkového zaťaženia prítoku OV na aeróbny stupeň čistenia (BČOV)
resp. dodržanie prípustných koncentračných hodnôt pre jednotlivé ukazovatele znečistenia
vo vypúšťaných odpadových vodách.
3. Opatrenie č. 3 uvedené v podmienkach integrovaného povolenia v časti II., kap. J., ods. 2.,
bod č. 2.3 písm. a), b), c), d), f)-1 a f)-2.
„Kontrola vypúšťania priemyselných a splaškových odpadových vôd, odpadových vôd z prania
filtrov v zmesi s vodami z povrchového odtoku (odpadové vody) ...“
Zistený stav
Opis

Dodržané
Áno

Kontrolné zistenie ku bodu č. 2.3 písm. a), b), c), d), e), f)-1 a f)-2:
Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ počas prevádzky ČOV v rámci kontroly vypúšťania
prečistených priemyselných a splaškových odpadových vôd, odpadových vôd z prania filtrov
v zmesi s vodami z povrchového odtoku (anaeróbne predčistenie priemyselných odpadových
vôd a aeróbny stupeň čistiarne odpadových vôd) ku dňu vykonania kontroly zabezpečil:


odber vzoriek z určených miest (a) s dodržaním doby odberu (b), početnosti odberu vzoriek
(c), a typu vzoriek (d) v zmysle vydaného integrovaného povolenia (pozn.: zmena
integrovaného povolenia č. 5235-28785/2013/Mkš,Kri/470230104/Z6-K zo dňa 25. 10.
2013);



pri kontrole boli predložené akreditované protokoly o odbere vzorky splaškových
a priemyselných OV a akreditované protokoly o skúške /analýzy ukazovateľov znečistenia
v odobratých vzorkách OV/ akreditovaným laboratóriom INGEO-ENVILAB, s r. o., Žilina
s číslami a dátumami odberov vedenými v prevádzkovej evidencii (ďalej len „protokol“);
údaje v tabuľke č. 2 sú prevzaté z vyššie uvedených protokolov o skúške;

N-NH4+

TOC

RL550

Cl21)

AOX1)

Pcelk

Ncelk

-

NL

pH

-

CHSKCr

Výrobný program

-

BSK5

Dátum /r. 2020/

tab. č. 2

0,02

26,1

470

<0,02

[mg.l-1]

14.-15.1.

S17

8,1

4

141

11

2,85

1,20

0,02

11.-12.2.

S17

7,7

18

102

10

1,69

0,65

0,02

10.-11.3

S16

8,0

9

80

6

1,60

0,54

0,02

14.-15.4

S15,5

7,6

37

165

19

2,43

0,74

<0,03
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TOC

RL550

Cl21)

0,11

39,7

692

<0,02

0,05

32,9

716

0,05

534

<0,02

[mg.l-1]

12.-13.5

S17

8,4

15

121

5

3,20

0,46

0,05

16.-17.6

S15,5

7,8

35

121

16

2,73

0,51

<0,03

7.-8.7

S16

8,1

14

102

13

1,70

0,58

0,08

11.-12.8

S15,5

8,2

14

126

13

2,86

1,41

0,08

9.-10.9

S15,5

8,1

20

133

15

2.68

0,99

0,03

13.-14.10.

S15,5

7,9

30

131

15

2,22

0,84

0,03

25-26.11.

S17

7,3

39

187

22

1,99

1,20

0,04

8.-9.12.2)

S17

7,8

40

214

20

3,26

1,96

0,02

1)

N-NH4+

AOX1)

Pcelk

Ncelk

-

NL

pH

-

CHSKCr

Výrobný program

-

BSK5

Dátum /r. 2020/
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0,06

- v bodovej vzorke; 2)- údaje doplnené v zmysle podmienky IP (časť II., kap. J., ods. 2., bod č. 2.3 písm.
písm. h), bod č. 3) dňa 7.1.2021

tab. č. 3
prípustné koncentračné hodnoty („cp“) určených ukazovateľov znečistenia

-

-

6-8,5

40

250

50

10

2

0,2

2

40

1000

-



z protokolu vyplýva, že ku dňu vykonania kontroly nebola zaznamenaná ani jedna vzorka
s koncentráciami presahujúcimi prípustné koncentračné hodnoty („cp“) určených
ukazovateľov znečistenia (tab. č. 3) uvedených v integrovanom povolení (f/-1);



kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva kontinuálne meranie množstva
vypúšťanej odpadovej vody (merný objekt na odtoku) meradlom (Parshallov merný žľab
s osadeným sekundárnym prietokomerom „Nivosonar SWW“); uvedené meradlo
je v zmysle § 5 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov určené meradlo, ktoré je určené na povinnú metrologickú kontrolu; kontrolou bolo
zistené že prevádzkovateľ vedie evidenciu používaného určeného meradla s uvedením
dátumu jeho posledného overenia (certifikát o overení č. 161/2019) vydaný autorizovaným
metrologickým pracoviskom na overovanie určených meradiel Hymes MK s.r.o., Bratislava)
s platnosťou do 8. 07. 2021 (e);



kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ na účely preukazovania a hodnotenia dodržania
podmienok integrovaného povolenia týkajúcich sa určených hodnôt prietoku o.i. vypúšťanej
odpadovej vody vedie a vyhodnocuje prehľadným spôsobom (bilanciu spotreby vôd)
a uchováva evidenciu vôd v elektronickej podobe (f/-2); bilančné hodnoty vypúšťaného
množstva OV v čase konania kontroly (denný prietok OV uvedený v tab. č. 1) resp. celkové
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ročné množstvo vypustených OV - 1 484 206 m3.rok-1 /údaje doplnené v zmysle podmienky
IP - časť II., kap. J., ods. 2., bod č. 2.3 písm. písm. h), bod č. 3 dňa 7.1.2021/ neprekračovali
hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd uvedených v tabuľke č. 14a
integrovaného povolenia.
K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané podmienky integrovaného povolenia tak, ako sú uvedené v jeho časti:
1. II., kap. B., ods. č. 2, bod č. 2.1;
2. II., kap. J., ods. 2., bod č. 2.3 písm. g) bod č. 2;
3. II., kap. J., ods. 2., bod č. 2.3 písm. písm. a);
4. II., kap. J., ods. 2., bod č. 2.3 písm. písm. b);
5. II., kap. J., ods. 2.,bod č. 2.3 písm. písm. c);
6. II., kap. J., ods. 2., bod č. 2.3 písm. písm. d);
7. II., kap. J., ods. 2.,bod č. 2.3 písm. písm. e);
8. II., kap. J., ods. 2., bod č. 2.3 písm. písm. f)-1;
M. Záver - celkové zhodnotenie
Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35
ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu vykonávania činnosti v prevádzke
s vybranými podmienkami integrovaného povolenia.
Správa o environmentálnej kontrole č. 42/2020/Mkš/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici
dňa 25.1.2021.
N. Podpisy
za SIŽP, IŽP Banská Bystrica:
Ing. Ivan Mikloš

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

RNDr. Igor Jedlovský

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