Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: RZ 9770/57/2020-37253/57/2021

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 30/2020/Z
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), 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:
§ 34 ods. 5 a 6 zákona – Bežná
Podnet:
Nie
Výsledok:
Bez porušenia zákona o IPKZ
§ 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti
Odstúpené:
Nie
Komu:
B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:

Telefón:
Elektronická adresa:

B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:

Ing. Jana Valachovičová Číslo preukazu: 189
RNDr. Dana Vargová, Dr. Číslo preukazu: 187
Ing. Juraj Čorba, PhD.
Číslo preukazu: 614
055 633 33 14
jana.valachovicova@sizp.sk
dana.vargova@sizp.sk
juraj.čorba@sizp.sk

-

Funkcia: -
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Telefón:
Elektronická adresa:

-

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

WERA, s.r.o. Prešov
17. novembra 160, 080 01 Prešov
36 450 481
07.12.2020 (07.09.2021) Spôsob: Písomne (telefonicky)
Ing. Sergej Žitkievič
Funkcia: konateľ spoločnosti

Telefón:
Elektronická adresa:

0903 606 634
serpetrovic@gmail.com

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Výroba prípravku UNICID, Haniska pri Prešove
Adresa prevádzky:
Petrovanská 34, 080 01 Prešov
Variabilný symbol:
571290106
Integrované povolenie:
566-10338/2008/Kov/571290106
Vydané:
02.04.2008
Právoplatné:
14.04.2008
Projektovaná kapacita:
Kategória:
4.1.d) Výroba organických chemikílií, ktorými sú organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny,
amidy, nitroderiváty, nitrily, izokyanáty.
E. Časová os
Predchádzajúce kontrolované
obdobie:
Posledná kontrola:
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:

01.01.2016-13.09.2017
13.09.2017-24.11.2017
01.01.2019-09.09.2021
07.12.2020
09.09.2021
25.10.2021
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

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

Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Počet snímok: 3

Strana 2 z 14

Správa o environmentálnej kontrole č. 30/2020/Z

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných
podmienok integrovaného povolenia. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov
a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase kontroly dňa 09.09.2021 bola prevádzka mimo prevádzky. Prevádzka nevykonáva
činnosť od 01.07.2021 z dôvodu nedostatku vstupných surovín spôsobené pandémiou
Covid - 19.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
J.

Použité podklady
Integrované povolenie č. 566-10338/2008/Kov/571290106 zo dňa 02.04.2008
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2019 a 2020
Evidenčné listy odpadov
Sprievodné listy nebezpečných odpadov
Správa o oprávnenom meraní emisií NH3, č. 02/361/2021 zo dňa 06.07.2021
Zmluva so spoločnosťou DETOX s.r.o.
Kontrolné zistenia

1.
Podmienka č. A.2.2, časť II. integrovaného povolenia:
2.2 Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Prevádzka je po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
2.

Podmienka č. A.5.3, časť II. integrovaného povolenia:

5.3 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými
faktormi vypracovaný podľa nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Prevádzkovateľ pri kontrole predložil vypracovaný prevádzkový poriadok pre prácu
s chemickými
faktormi
vypracovaný
(EKOTOXIKOLOGICKÉ
CENTRUM
BRATISLAVA, s.r.o.) v zmysle NV SR č. 355/2006 Z. z. v decembri 2012 a schválený

Strana 3 z 14

Správa o environmentálnej kontrole č. 30/2020/Z

RUVZ so sídlom v Prešove rozhodnutím č. 2012/02908-02/E-11-60 zo dňa 9.1.2013.
S uvedeným prevádzkovým poriadkom boli zamestnanci oboznámení v rámci školení
z predpisov BOZP.
3. Podmienka č. A.5.4, časť II. integrovaného povolenia:
5.4 Prevádzkovateľ je povinný pri odbere pitnej vody z verejnej vodovodnej siete a
vypúšťaní odpadových
vôd
do kanalizácie a do ČOV
prevádzkovanej
spoločnosťou
DOMA, s.r.o.
dodržiavať podmienky zmluvy uzatvorenej s touto
spoločnosťou.
Zistený stav: Nie je možné vyhodnotiť
Opis:
Áno
Dodržanie podmienky nie je možné vyhodnotiť, nakoľko dodržanie podmienok zmluvy
je predmetom obchodných vzťahov medzi kontrolovaným subjektom a spoločnosťou
DOMA, s.r.o.
4.

Podmienka č. A.6.1, časť II. integrovaného povolenia:

6.1 Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa
zaobchádza s nebezpečnými látkami a obalmi z nebezpečných látok musia byť
zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných
vôd, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Kontrolovaný subjekt zaobchádza s uvedenými chemickými látkami v priestoroch skladu
surovín, skladu hotových výrobkov a hlavnej výrobnej haly.
Hlavná výrobná hala sa delí na:
- technologické zariadenie na syntézu PHMG (zariadenie na prípravu a dávkovanie
sypkých komponentov, zariadenie na roztápanie a dávkovanie HMD, chemický reaktor,
deflegmátor, absorbér čpavku, chladiaca komora)
- velín s riadiacim systémom
- prípravňa určená na drvenie a váženie surovín
- baliareň
- laboratórium
Čpavková voda (max koncentrácia 24-25 %), ktorá sa používa ako absorpčné médium na
zachytávanie pár čpavku v absorbéri, sa vo výrobnej hale nachádza v plastovom IBC
kontajneri uloženom v kovovej záchytnej vani. Podlaha výrobnej haly je opatrená
epoxidovým náterom Sikaflor odolným chemickým látkam.
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Skladovacie priestory na dočasné uskladnenie vstupných surovín sú rozdelené na
niekoľko častí.
Sklad HMD tvorí samostatná miestnosť s plochou 26,9 m2. Skladovacia a manipulačná
plocha je liata, bezškárová betónová s izoláciou – elastickým náterom Sikkafloor-390
s vysokou chemickou odolnosťou. Podlaha je pri zvislých stenách ukončená fabiónom.
HMDA je skladovaný v tuhom stave v 200-litrových kovových sudoch.
Hlavný sklad slúži na skladovanie práškových vstupných surovín (chlorid amónny
a quanidín hydrochlorid) v 25 kg plastových vreciach. Podlahu skladu (s plochou 123,4
m2) z polyuretánového betónu UCRETE UD 200 opatrená penetračným náterom
UCRETE SC je vyspádovana do stredu miestnosti, čím sa vytvára záchytná vaňa o
objeme cca 2 m3. Steny sú po celom obvode miestnosti obložené keramickými
obkladačkami.
Sklad hotových výrobkov (pred distribúciou zákazníkom) je v samostatnej miestnosti
o ploche 60 m2. Podlahu skladu čiastočne tvorí chemicky odolná pôvodná kameninová
dlažba a čiastočne liata podlaha opatrená náterom Sikaflor odolným chemickým látkam,
steny sú obložené keramickými obkladačkami. Podlaha skladu je mierne vyspádovaná do
stredu miestnosti, čím sa vytvára záchytná vaňa o objeme cca 2 m 3 pre zachytenie
prípadných únikov látok v kvapalnom stave. Hotový výrobok je skladovaný v tuhom
stave balený v plastových 7 kg vedrách a následne expedovaný.
Vyhradený uzamykateľný oplotený priestor hlavného skladu (s plochou 30 m2) je určený
na skladovanie nebezpečných odpadov a vedľajšieho produktu – čpavkovej vody.
Čpavková voda sa skladuje v 1000-litrových IBC kontajneroch resp. v PE sudoch (50 l).
Podlaha je s chemicky odolnou povrchovou úpravou – polyuretánovým systémom
UCRETE s vyspádovaním do stredu plochy pre vytvorenie záchytného objemu.
Pri skladovaní jednotlivých látok sú dodržané pokyny uvedené v KBÚ.
V čase kontroly bolo preukázané zabezpečenie nepriepustnosti a odolnosti podláh
prevádzky proti priesakom a pôsobeniu prítomných znečisťujúcich látok, s ktorými sa na
manipulačných plochách a v skladovacích priestoroch zaobchádza. Manipulačné
a skladovacie plochy sú technicky riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie
znečisťujúcich látok v prípade ich nežiadúceho úniku.
Manipulačné plochy a skladovacie priestory sú zabezpečené dostatočným havarijným
objemom pri možnom úniku znečisťujúcich látok.
Pri vykladaní vstupných materiálov a nakladaní výrobkov na vonkajších plochách
(rampe) existuje riziko ich úniku do kanalizačného systému, pričom odkanalizovanie
vonkajších plôch je zabezpečené dažďovou kanalizáciou zaústenou do ČOV spoločnosti
DOMA, s.r.o., ktorá zmluvne zabezpečuje čistenie týchto vôd ako aj splaškových
odpadových vôd z prevádzky.
5.

Podmienka č. A.6.2, časť II. integrovaného povolenia:

6.2 V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza s nebezpečnými látkami, je povinný
zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné
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materiály budú do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so schváleným
havarijným plánom a uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym
predpisom vodného hospodárstva.
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
V čase kontroly mal prevádzkovateľ v súlade so schváleným havarijným plánom v
hlavnom sklade prevádzky a v sklade hotových výrobkov uložený materiál, pomôcky a
náradie určené pre likvidáciu prípadných havarijných únikov znečisťujúcich látok.
6.

Podmienka č. A.6.3, časť II. integrovaného povolenia:

6.3 Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami,
musia byť prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov
údržby a opráv a plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich
aktualizáciu a pravidelné oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení
s predmetnými poriadkami a plánmi.
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Prevádzkovateľ predložil vypracovaný prevádzkový poriadok, plány údržby a opráv,
plány kontroly. Uvedené predpisy a plány sú aktualizované a zamestnanci boli s nimi
oboznámení.
7.
1.1

Podmienka č. B.1.1, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je
to uvedené v tabuľkách č. 5 tohto rozhodnutia. Správy z meraní musí predkladať na
príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60
dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný
bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní.
Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich
meraní.
Tabuľka č. 5 Monitorovanie emisií z reaktora
Zložka: ovzdušie
Miesto merania: Výduch
Znečisťujúca látka
Parameter
NH3

Hmotnostná
koncentrácia, HT

Zdroj emisií: Reaktor
Frekvencia
merania
1)
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HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR
č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre potreby bilancie emisií
a kontrolu podmienok z bodu B.1 časť II. tohto rozhodnutia.
1) Interval periodického merania je šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok (HT)
znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 násobok limitného
hmotnostného toku (LHT) alebo tri kalendárne roky ak je HT rovný alebo vyšší ako 0,5
násobok LHT. Interval sa počíta od kalendárneho roku, v ktorom bolo vykonané posledné
meranie.
2) Podmienky periodického merania musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym
predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.
3) Metoda - odmerná titrácia, fotometria, potenciometria, metodika STN 83 4728.

Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Prevádzkovateľ predložil správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií NH3,
č. správy 02/361/2021 zo dňa 06.07.2021, deň oprávneného merania 16.06.2021.
Výsledkom predmetného diskontinuálneho oprávneného merania je súlad
s požiadavkami predmetných podmienok integrovaného povolenia.
Merania vykonala a správu vypracovala spoločnosť EKO-TERM SERVIS s.r.o.,
Napájadlá 11/2743, 040 12 Košice, SNAS Reg. No. 226/S-188.
8.
Podmienka č. B.2.1, časť II. integrovaného povolenia:
2.1 Odpadové vody z technologického procesu nevznikajú. Splaškové odpadové vody
vznikajúce v prevádzke nie sú vypúšťané priamo do recipienta, ale sú vypúšťané do
objektovej kanalizácie, ktorou sú odvádzané do ČOV spoločnosti DOMA, s.r.o.,
ktorá zabezpečuje zmluvne ich čistenie. Z uvedeného dôvodu sa limitné hodnoty
ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách neurčujú.
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Odpadové vody z technologického procesu nevznikajú, nakoľko voda v technológii
cirkuluje. Splaškové odpadové vody z prevádzky sú vypúšťané do objektovej
kanalizácie, ktorou sú odvádzané do ČOV spoločnosti DOMA, s.r.o., ktorá
zmluvne zabezpečuje ich čistenie.
9. Podmienka č. B.2.2, časť II. integrovaného povolenia:
2.2 Prevádzkovateľ je pri odvádzaní odpadových vôd z areálu prevádzky povinný
dodržiavať podmienky ustanovené v písomnej zmluve so spoločnosťou DOMA, s.r.o.
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Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Dodržanie podmienok ustanovených v zmluve je predmetom obchodných vzťahov
medzi kontrolovaným subjektom a spoločnosťou DOMA, s.r.o.
10.
5.

Podmienka č. D.5, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene odpady podľa ich druhov
a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno

Prevádzkovateľ v čase
neprevádzkovania.
11.
8.

kontroly

nemal

v prevádzke

žiadne

odpady

z dôvodu

Podmienka č. D.8, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný odpady odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie
len osobám oprávneným nakladať s predmetnými odpadmi podľa všeobecne
záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených
písomných zmlúv.
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno

Prevádzkovateľ predložil pri kontrole zmluvu so spoločnosťou DETOX s.r.o., Cesta ku
Smrečine 5, 974 45 Banská Bystrica.
12. Podmienka č. F.1, časť II. integrovaného povolenia:
1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na
zamedzenie vzniku neovládateľného úniku
nebezpečných látok do životného
prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre
zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne
záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Kontrolovaný subjekt v kontrolovanej prevádzke pravidelne zaobchádzal v rámci svojej
činnosti s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m3.
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Podľa § 39 ods. 4 písm. a) vodného zákona ten, kto pravidelne zaobchádza v rámci
výrobného procesu alebo inej činnosti s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve
väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m3
alebo zaobchádza s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako
0,3 t alebo s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3
m3, je povinný vykonať okrem opatrení uvedených v § 39 ods. 2 zákona o vodách,
zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku
znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len
„havarijný plán“), predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s
ním zamestnancov.
Kontrolovaný subjekt pri kontrole predložil havarijný plán prevádzky vypracovaný podľa
vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z. účinnej do 14.7.2018 a schválený SIŽP IŽP Košice,
OIOV rozhodnutím č. 8948-32568/52/2009/Pal zo dňa 12.10.2009, s ktorým oboznámil
svojich zamestnancov. Ostatne bolo oboznámenie v rámci školenia vykonané 3.6.2020.
V prípade obnovenia výroby je potrebné, aby prevádzkovateľ predložil IŽP Košice na
schválenie aktualizovaný havarijný plán vypracovaný podľa vyhlášky č. 200/2018 Z. z.
13. Podmienka č. F.2, časť II. integrovaného povolenia:
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a zariadenia, v ktorých zaobchádza s
nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým,
chemickým, biologickým, poveternostným vplyvom a proti starnutiu (umelé látky),
zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné
zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce
zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie
nebezpečných látok, ktoré unikli pri technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa
vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami
slovenských technických noriem.
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Podľa vizuálneho posúdenia a predloženej dokumentácie boli stavby a zariadenia,
v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami stabilné, nepriepustné a odolné,
umožňovali vizuálnu kontrolu netesností a včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok,
ako aj ich zachytenie.
Vyhodnotenie dodržania podmienky je uvedené pri bode A.6.1
14. Podmienka č. F.3, časť II. integrovaného povolenia:
3. Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú
nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na
zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy,
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podzemných vôd, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami
alebo vodami z povrchového odtoku.
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú znečisťujúce látky boli v čase
kontroly v dobrom technickom stave, prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby
bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd, povrchových vôd alebo
nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.
Vyhodnotenie dodržania podmienky je uvedené pri bode A.6.1

15. Podmienka č. F.4, časť II. integrovaného povolenia:
4. Všetky jednoplášťové nadzemné zásobníky a prevádzkové nádrže na skladovanie
nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako je
objem zásobníka alebo prevádzkovej nádrže umiestnenej v záchytnej vani. Ak je v
záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových nádrží, je na
určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo
prevádzkovej nádrže, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých všetkých
rezervoárov v záchytnej vani, ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná
vaňa musí byť bezodtoková, prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do
nádrže určenej na zachytenie alebo skladovanie nebezpečných látok, na ich ďalšie
využitie alebo na vhodné zneškodnenie.
Zistený stav: Nie je možné vyhodnotiť
Opis:
Áno
V prevádzke sa nenachádzajú uvedené jednoplášťové zásobníky a prevádzkové nádrže
na skladovanie znečisťujúcich látok
16. Podmienka č. F.5, časť II. integrovaného povolenia:
5. Záchytné vane nemôžu mať žiadny odtok, prípadné prepady musia byť bezpečne
zaústené do zberne nádrže určenej na zachytenie nebezpečných látok na účely
ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Záchytné vane nachádzajúce sa v prevádzke nemajú žiadny odtok a sú bez prepadov.
Čpavok (čpavkové pary) je v absorbéri v reaktorovej miestnosti zachytávaný do vody
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v plastovom kontarneri uloženom v kovovej záchytnej vani bez odtoku. Čpavková voda,
ako vedľajší produkt syntézy, je používaná ako absorbčné médium pokiaľ nedosiahne
koncentráciu 22 – 25 %. Následne sa prečerpá do plastových nádob a odovzdáva ako
nebezpečný odpad oprávnenej osobe na základe zmluvy na ďalšie požívanie resp.
zneškodnenie.
17. Podmienka č. F.6., časť II. integrovaného povolenia:
6. Všetky prevádzkové nádrže a zásobníky musia byť odolné proti
fyzikálnym chemickým účinkom látok, ktoré sú v nich uskladnené.

mechanickým,

Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Zariadenia na výrobu a skladovanie sú vyhotovené z materiálov odolných účinkom látok.
18. Podmienka č. F.7, časť II. integrovaného povolenia:
7. Priestory okolo záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Podľa vizuálneho posúdenia prevádzkovateľ udržiaval v čase kontroly priestory okolo
záchytných vaní v čistote, v prevádzke nebolo pozorované znečistenie.
19. Podmienka č. F.8, časť II. integrovaného povolenia:
8. Na miestach, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii
prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do
doby likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a
podzemných vôd.
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
V hlavnom sklade a výrobnej miestnosti prevádzky boli v čase kontroly k dispozícii
prostriedky na likvidáciu prípadných havarijných únikov znečisťujúcich látok.

20. Podmienka č. F.9, časť II. integrovaného povolenia:
9. Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícií platné bezpečnostné listy všetkých
používaných chemických látok.
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
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V zmysle platnej legislatívy SR - § 6 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia
chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(chemický zákon) je povinnosťou prevádzkovateľa mať k dispozícii karty
bezpečnostných údajov (KBÚ) vypracované podľa čl. 31 nariadenia ES č. 1907/2006
(REACH) a prílohy II nariadenia REACH,
v zhode s nariadením CLP (nie
„bezpečnostné listy“), v ktorých majú byť poskytnuté informácie o opatreniach
odpadového hospodárstva a kontrole vystavenia ľudí a životného prostredia účinkom
látky. Prílohou KBÚ sú podľa čl. 31(2) REACH expozičné scenáre, ktoré popisujú
prevádzkové podmienky a opatrenia pre riadenie rizík pre identifikované použitia na
pracoviskách.
Prevádzkovateľ predložil KBÚ chemických látok vypracované podľa čl. 32 nariadenia
REACH a to v štátnom slovenskom jazyku:
-

Rhodiamine HMD 100% - KBÚ vypracovaná dňa 7.2.2020 s vypracovanými 8
expozičnými scenármi, vypracované dodávateľom

-

Guanidine hydrochlorid - KBÚ vypracovaná 25.7.2018 s 5 expozičnými scenármi,
vypracované dodávateľom

-

čpavková voda
subjektom

-

21.
3.2

technická 24% – KBÚ vypracovaná 1.7.2011 kontrolovaným

UNICID pevná forma – KBÚ vypracovaná dňa 1.7.2011 kontrolovaným subjektom
KBÚ obsahujú položky podľa čl. 31 ods. 6 nariadenia REACH a prílohy II nariadenia
REACH v spojitosti s Nariadením komisie (EÚ) č. 453/2010 (zosúladenie KBÚ
s platnými požiadavkami vyplývajúcimi zo zavedenia zmien v klasifikácii a označovaní
látok a zmesí podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
(CLP) v znení neskorších noviel. Obsah jednotlivých častí KBÚ je dostatočne
podrobný a poskytuje potrebné informácie o vlastnostiach látok. Prílohou revidovaných
KBÚ po 1. júni 2015 sú expozičné scenáre podľa čl. 31(2) REACH, ktoré popisujú
prevádzkové podmienky a opatrenia pre riadenie rizík pre identifikované použitia.
Predložená KBÚ UNICID má formálne nedostatky:
Od 1.6.2015 sa klasifikácia látky uvádza už len podľa nariadenia CLP a nie v duálnej
forme ako je to v prípade predloženej KBÚ. Nakoľko kontrolovaný subjekt je výrobcom
danej látky, je potrebné v prípade obnovenia výroby zabezpečiť aktualizáciu predmetnej
KBÚ v zmysle platnej legislatívy.
Podmienka č. I.3.2, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve
odpadov v povolenej prevádzke a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
Evidenciu musí vykonávať priebežne.
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Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov
v povolenej prevádzke a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu vykonáva
priebežne.
Prevádzkovateľ pri kontrole predložil evidenčné listy odpadov:
kat. č. 07 04 01 (N) vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy,
kat. č. 15 01 10 (N) obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok,
kat. č. 15 02 02 (N) absorbenty, handry na čistenie, odevy kontaminované NL.
22.
Podmienka č. I.7.1, časť II. integrovaného povolenia:
7.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a
informácie podľa vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 245/2003 Z. z. o IPKZ
v rozsahu prílohy č. 1 a každoročne ich za
predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej
forme do informačného systému.
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Prevádzkovateľ oznámil údaje do národného registra znečisťovania za rok 2019 dňa
25.02.2020 a za rok 2021 dňa 25.02.2021. Uvedená podmienka je neaktuálna, nakoľko bol
legislatívne upravený dátum oznamovania údajov do informačného systému.

23.
Podmienka č. I.7.2, časť II. integrovaného povolenia:
7.2 Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho roku
predkladať
každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad
životného prostredia „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.“
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Prevádzkovateľ podal ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v súlade so všeobecne
záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva za rok 2019 na IŽP Košice dňa
03.02.2020, za rok 2020 dňa 26.01.2021 a na OÚ Prešov podal ohlásenie o vzniku odpadu a
nakladaní s ním za rok 2020 dňa 21.01.2021 a za rok 2019 dňa 13.02.2020. Uvedená
podmienka je neaktuálna, nakoľko bol legislatívne upravený dátum podania ohlásenia
o vzniku odpadu a nakladaní s ním.
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K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
21/23
Nedodržané
0/23
Nie je možné vyhodnotiť
2/23 (A. 5.4, F.4 II. časť IP)
M. Záver – celkové zhodnotenie
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade
s podmienkami integrovaného povolenia, t. j. v súlade s § 35 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ.
IŽP Košice vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu
integrovaného povolenia z dôvodu aktualizácie podmienok integrovaného pretože došlo
k zmene právnych predpisov a je potrebné aktualizovať podmienky určené v povolení.
N. Podpisy
Za SIŽP:
Ing. Jana Valachovičová, inšpektor

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

Ing. Juraj Čorba, PhD., inšpektor

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

RNDr. Dana Vargová, Dr. inšpektor

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