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

Číslo: 8123-23167/47-6/2022

Počet príloh: 1

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 24/2022/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 OIOH:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Matej Ďuriš
048 471 96 33
matej.duriš@sizp.sk

Číslo preukazu: 603
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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
8.6.2022

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 1.1.2020 do 10.12.2020
Posledná kontrola:
10.12.2020
Kontrolované obdobie:
od 01.01.2021 do 15.6.2022
Začatie kontroly:
16.6.2022
Prvé miestne zisťovanie:
16.6.2022
Vypracovanie správy:
28.6.2022
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. Kontrolu vykonal inšpektor odboru integrovaného povoľovania a kontroly (OIPK)
v spolupráci s inšpektorom odboru inšpekcie v odpadovom hospodárstve (OIOH). Inšpekcia
v zmysle § 36 ods. 1 v sprievode povereného zamestnanca prevádzkovateľa vykonala kontrolu
prevádzkových priestorov kontrolovaného subjektu, nahliadla do jeho prevádzkovej evidencie
a dokladov na zdokumentovanie stavu veci na mieste.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania
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. Integrované
povolenie resp. jeho zmeny a aktualizácie zohľadňujú stanovené náležitosti zákona o IPKZ
a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti so zahrnutými
konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ. Vo vzťahu ku predmetu kontroly z oblasti ochrany
ovzdušia povolenie zahŕňa udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých
zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia vrátane ich zmien v zmysle § 3 ods. 3. písm. a) bodu č. 1. zákona
o IPKZ ako aj určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok
prevádzkovania v zmysle § 3 ods. 3. písm. a) bodu č. 10. zákona o IPKZ. Z oblasti odpadového
hospodárstva povolenie zahŕňa o.i. súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podľa § 3 ods. 3. písm. c) bodu č. 2. zákona o IPKZ resp. podľa § 3 ods. 3. písm. c)
bodu č. 8. zákona o IPKZ súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie
za odpad.
I.

Použité podklady
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5.

integrované povolenie v znení jeho neskorších zmien;
prevádzková evidencia;
správy o oprávnenom meraní emisií;
správa z priebehu dozorného auditu systému environmentálneho manažérstva, v zmysle
požiadaviek normy STN EN ISO 14001;
správa z odbornej prehliadky plynového zariadenia.

J.

Kontrolné zistenia

1.

Opatrenie č. 1 uvedené v podmienkach integrovaného povolenia v časti II., kap. C., ods. č.
1., bod č. 1.1:

1.
2.
3.
4.

Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z prevádzky musia spĺňať nasledujúce emisné limity:
1.1 Sušiaci kryt PS č. 7 (tab. č. 7).

VHP-PS 7

K01

22,0

odlučovacie
zariadenie

výška
komína
m

časť
zdroja
emisií

vodná práčka

technologická
časť prevádzky

č. výduchu

tabuľka č. 7

sušiaci
kryt

znečisťujúca látka

emisný limit
mg.m-3

NOx

200

CO

100

TZL

50/1501)

VHP-PS 7 - výroba hygienického papiera časť „papierenský stroj PS 7“ (kóta 5,50 m), NOx - oxidy dusíka
(vyjadrené ako NO2), CO - oxid uhoľnatý.
1)

a) 50 mg.m-3 platí pri hmotnostnom toku tuhých znečisťujúcich látok 0,5 kg.h-1 a vyššom
b) 150 mg.m-3 platí pri hmotnostnom toku tuhých znečisťujúcich látok menšom ako 0,5 kg.h -1

Zistený stav: Dodržané
Opis:
ÁNO
Kontrolou v prevádzke bolo zistené, že prevádzkovateľ preukazuje dodržiavanie určených
emisných limitov oprávnenými meraniami, ktoré vykonala na všetkých kontrolovaných
zariadeniach oprávnená meracia skupina EnviroTeam Slovakia s.r.o., Košice. Výsledky
kontroly dodržiavania emisných limitov pre technologické časti prevádzky, sú nasledovné:
Technologické časti prevádzky:

sušiaci kryt papierenského stroja PS7

Miesto vypúšťania:

K01 (pozn. značenie v zmysle prevádzkového poriadku)

Číslo správy z oprávneného
merania:

03/294/2021

Dni oprávneného merania:

16.12.2021

Dátum vydania správy:

7.2.2022
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znečisťujúca látka
(výduch )

porovnávaná hodnota

emisný limit

hmotnostná koncentrácia (mg.m-3) ;
hmotnostný tok (g.h-1)

súlad / nesúlad

TZL

14 ; 275

150; ˂ 500

súlad

CO

26 ; -

100

súlad

NOx

72 ; -

200

súlad

Poznámka:
Emisné limity pre všetky merané znečisťujúce látky platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri
štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 oC a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 17 % obj.

2.

Opatrenie č. 2 uvedené v podmienkach integrovaného povolenia v II., kap. C., ods. č. 1.,
bod č. 1.2.

Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z prevádzky musia spĺňať nasledujúce emisné limity:
1.2 Plynová kotolňa (kotol K6 a K7) (tab. č. 8).

PKaUV
(výroba pary)

výška
komína
m

časť
zdroja
emisií

odlučovacie
zariadenie

technologická
časť prevádzky

č. výduchu

tabuľka č. 8

K06,
K07

20,0

Kotol K6
resp. K7

-

znečisťujúca látka

emisný limit1)
mg.m-3

NOx

200

CO

100

PKaUV - plynová kotolňa a zariadenie chemickej úpravy vody, NOx - oxidy dusíka (vyjadrené ako NO2), CO oxid uhoľnatý.
1)

Emisné limity sa vzťahujú na každý kotol osobitne.

Zistený stav: Dodržané
Opis:
ÁNO
Kontrolou v prevádzke bolo zistené, že prevádzkovateľ preukazuje dodržiavanie určených
emisných limitov oprávnenými meraniami, ktoré vykonala na všetkých kontrolovaných
zariadeniach oprávnená meracia skupina EnviroTeam Slovakia s.r.o., Košice. Výsledky
kontroly dodržiavania emisných limitov pre technologické časti prevádzky, sú nasledovné:
Technologické časti prevádzky:

kotol K6, kotol K7

Miesto vypúšťania:

K06, K07 (pozn. značenie v zmysle prevádzkového poriadku)

Číslo správy z oprávneného
merania:

03/294/2021

Dni oprávneného merania:

16.12.2021

Dátum vydania správy:

7.2.2022
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znečisťujúca látka
(výduch )

porovnávaná hodnota

emisný limit

hmotnostná koncentrácia (mg.m-3) ;
hmotnostný tok (g.h-1)

súlad / nesúlad

CO (K06)

12 ; -

100

súlad

NOx (K06)

133 ; -

200

súlad

CO (K07)

30 ; -

100

súlad

NOx (K07)

148 ; -

200

súlad

Poznámka:
Emisné limity pre všetky merané znečisťujúce látky platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri
štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 oC a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 3 % obj.

3. Opatrenie č. 3 uvedené v podmienkach integrovaného povolenia v časti II., kap. J., ods. 1.,
bod č. 1.4.
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok
do ovzdušia tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 16 (pozn. intervaly periodického merania plynú
od posledného vykonaného periodického merania) t.j.:
 vykonať 1. periodické oprávnené meranie po 3 rokoch od vykonania 1. jednorazového
merania a ďalšie v lehote:
a) tri kalendárne roky, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného
emisného limitu rovná alebo je vyšší ako 0,5-násobku limitného hmotnostného toku
(ďalej len „LHT“) a nižší ako 10-násobok LHT;
b) šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti
určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok LHT;
(pozn.: LHT pre TZL = 500 g.h-1; LHT pre NOx = 5000 g.h-1; LHT pre CO = 5000 g.h-1);
Zistený stav: Dodržané
Opis:
ÁNO
Kontrolou v prevádzke bolo zistené, že prevádzkovateľ preukazuje dodržiavanie určených
podmienok vo vzťahu ku kontrole emisií ZL oprávnenými meraniami, ktoré vykonala
oprávnená meracia skupina EnviroTeam Slovakia s.r.o., Košice (r. 2021. 2018) resp. EKOTERM SERVIS s.r.o., Košice (r. 2015) . Výsledky kontroly, sú nasledovné:
Technologické časti prevádzky:

sušiaci kryt papierenského stroja PS7

Miesto vypúšťania:

K01 (pozn. značenie v zmysle prevádzkového poriadku)

Číslo správy z oprávneného
merania:

03/294/2021

Dni oprávneného merania:

16.12.2021

Dátum vydania správy:

7.2.2022
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znečisťujúca
látka
(výduch)

rok
prechádzajúceho
oprávneného
merania

limitný

zistený

500

275

5000

566

NOx (K01)

5000

1578

TZL (K01)

500

29

5000

300

NOx (K01)

5000

510

TZL (K01)

500

237

5000

-

5000

-

TZL (K01)
CO (K01)

CO (K01)

CO (K01)

2021

20182)

20151)

NOx (K01)
1)

hmotnostný tok (g.h-1)

rok aktuálneho
oprávneného merania
požiadavka

skutočnosť

splnenie
určenej
požiadavky
[áno / nie]

2024

-3)

-

2021

2021

áno

2018

2018

áno

EKO-TERM SERVIS s.r.o., Košice; 2) EnviroTeam Slovakia s.r.o., Košice; 3) plánované nasledujúce meranie

Intervaly periodického merania emisií ZL pre zdroj znečisťovania ovzdušia (spaľovacie
zariadenia K6 resp. K7) boli v zmysle § 9 ods.5 písm. c) bod č. 3 vyhlášky č. 411/2012 Z. z.
MŽP SR o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality
ovzdušia v ich okolí dodržané.
4. Opatrenie č. 4 uvedené v podmienkach integrovaného povolenia v časti II., kap. D., ods. 4.
„Prevádzkovateľ je povinný na účely hodnotenia a zlepšovania environmentálneho
správania spoločnosti a poskytovania príslušných informácií verejnosti a ostatným
zainteresovaným stranám zaviesť a dodržiavať certifikovaný systém environmentálneho
riadenia EMS ISO 14001 alebo EMAS najneskôr do štyroch rokov od uverejnenia BAT.“
Zistený stav: Dodržané
Opis:
ÁNO
Kontrolou v prevádzke bolo zistené, že prevádzkovateľ v rámci úsilia o zlepšenie celkového
environmentálneho správania zabezpečil vykonanie dozorného auditu (1-krát ročne počas
platnosti certifikátu ISO 14001:2015). Audit vykonala spoločnosť DQS GmbH, Frankfurt nad
Mohanom, Nemecko s určením termínu vykonania nasledujúceho auditu od 20.3.202324.3.2023.
5. Opatrenie č. 5 uvedené v podmienkach integrovaného povolenia v časti II. kap. E. ods.
č. 3. bod č. 3.4 písm. a) integrovaného povolenia:
„Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť
správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov.“
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Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Nie
6. Opatrenie č. 6 uvedené v podmienkach integrovaného povolenia v časti II. kap. E. ods.
č. 3. bod č. 3.4 písm. b) integrovaného povolenia:
„Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady
podľa ich druhov.“
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Nie
7. Opatrenie č. 7 uvedené v podmienkach integrovaného povolenia v časti II. kap. E. ods.
č. 3. bod č. 3.4 písm. c) integrovaného povolenia:
„Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom
sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého
vzor je ustanovený v príslušnej prílohe vyhlášky č. 371/2015 Z. z. Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch.“
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Nie
8. Opatrenie č. 8 uvedené v podmienkach integrovaného povolenia v časti II. kap. E. ods.
č. 3. bod č. 3.4 písm. f) integrovaného povolenia:
„Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej
nakladať s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.“
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Nie
9. Opatrenie č. 9 uvedené v podmienkach integrovaného povolenia v časti II. kap. E. ods.
č. 3. bod č. 3.4 písm. g) integrovaného povolenia:
„Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a
množstve odpadov a o nakladaní s nimi.“
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Nie
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10. Opatrenie č. 10 uvedené v podmienkach integrovaného povolenia v časti II. kap. E. ods.
č. 3. bod č. 3.4 písm. h) integrovaného povolenia:
„Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný ohlasovať údaje z evidencie príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje.“
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Nie
Výsledky kontroly dodržiavania podmienok integrovaného povolenia uvedených v opatreniach
č. 5 až č. 10 sú uvedené v prílohe tejto správy.
K. Prílohy správy

Áno

Zápis z kontroly inšpektora odboru inšpekcie v odpadovom hospodárstve č. 8015/44-1/202222549/2022zo dňa 24.6.2022 (3 strany).
L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané podmienky integrovaného povolenia tak, ako sú uvedené v jeho časti:
1. II., kap. C., ods. č. 1., bod č. 1.1;
2. II., kap. C., ods. č. 1., bod č. 1.2;
3. II., kap. J., ods. č. 1., bod č. 1.4;
4. II., kap. D., ods. č. 4;
5. II., kap. E., ods. č. 3., bod č. 3.4 písm. a), b) a c);
6. II., kap. E., ods. č. 3., bod č. 3.4 písm. f), g) a h);
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. 24/2022/Mkš/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici
dňa 28.6.2022.
N. Podpisy
za SIŽP, IŽP Banská Bystrica:
Ing. Ivan Mikloš

..................................................
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Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

č.: 8015/44-1/2022-22549/2022

Počet príloh: 0

ZÁPIS
z environmentálnej kontroly vykonanej s odborom inšpekcie integrovaného povoľovania
a kontroly Banská Bystrica v SHP Harmanec, a.s., 976 03 Harmanec, prevádzka Výroba
hygienického papiera, Harmanec
vypracovaný dňa 24.06.2022
Prítomní:
za SIŽP IŽP Banská Bystrica,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly:
vedúci kontrolnej skupiny
odbor inšpekcie odpadového hospodárstva:

za kontrolovaný subjekt:

I.

Ing. Ivan Mikloš, č. preukazu 126
inšpektor
Ing. Matej Ďuriš, č. preukazu 603
inšpektor
Ing. Janette Nováková
technik OŽP - vodohospodár

Základné údaje

1. Presný názov kontrolovaného subjektu:
SHP Harmanec, a.s.
2. Presná adresa kontrolovaného subjektu, vrátane PSČ: 976 03 Harmanec
3. Názov kontrolovanej prevádzky, adresa vrátane PSČ: Výroba hygienického papiera,
976 03 Harmanec
4. IČO:
00 153 052
5. Kontrolované obdobie:
od 03.01.2020 do 16.06.2022
6. Dátum miestnej obhliadky:
16.06.2022

II.

Kontrolné zistenia

Podmienka 3.4a:
Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť
správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov.
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno

Prevádzkovateľ zaradil všetky vzniknuté odpady za účelom vedenia evidencie podľa
Katalógu odpadov, podľa § 1 ods. 1 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Pri kontrole boli
predložené Evidenčné listy odpadov (ďalej len ELO) a Ohlásenie o vzniku odpadu
a nakladaní s ním (ďalej len Ohlásenie). Kontrolou neboli zistené nezaradené druhy odpadov.
Podmienka 3.4b:
Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné
odpady podľa ich druhov.
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Vzniknuté druhy nebezpečných odpadov sú zhromažďované oddelene na vyhradenom
mieste, neriedia sa a nezmiešavajú s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné. Miestnou obhliadkou
nebol zistený únik škodlivých látok do životného prostredia.
Podmienka 3.4c:
Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný nebezpečné odpady ako aj sklad,
v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného
odpadu, ktorého vzor je ustanovený v príslušnej prílohe vyhlášky č. 371/2015 Z. z.
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch.
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Prevádzkovateľ vzniknuté nebezpečné odpady a miesto na ich zhromažďovanie a dočasné
skladovanie označil „Identifikačnými listami nebezpečného odpadu“ (ďalej len ILNO), ako aj
sklad nebezpečného odpadu.
Podmienka 3.4f:
Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej
nakladať s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
V kontrolovanom období boli vzniknuté odpady odovzdané oprávneným spoločnostiam.
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Podmienka 3.4g:
Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch
a množstve odpadov a o nakladaní s nimi.
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Prevádzkovateľ vedie evidenciu o vzniknutých druhoch a množstve odpadov. Pri kontrole
boli predložené ELO za kontrolované obdobie, vedené v elektronickej podobe so všetkými
náležitosťami tlačiva v prílohe č. 1 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Vedie ich zodpovedná
osoba Ing. Janette Nováková. ELO sú vypĺňané priebežne, tak ako vznikajú jednotlivé druhy
odpadov.
Prevádzkovateľ uchováva ELO po dobu 5 rokov v evidenčnej zložke odpadové
hospodárstvo v sídle spoločnosti.
Podmienka 3.4h:
Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný ohlasovať údaje z evidencie príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje.
Zistený stav: Dodržaná
Opis:
Áno
Pri kontrole bolo predložené Ohlásenie za rok 2021 vyhotovené v elektronickej podobe,
typ dokladu P, odoslané príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (OÚ
Banská Bystrica) dňa 25.02.2022. Ohlásenie za rok 2021 bolo podané v stanovenej lehote, t. j.
do 28. februára nasledujúceho roka, podľa § 3 ods. 2 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z.
Prevádzkovateľ uchováva Ohlásenia po dobu 5 rokov v evidenčnej zložke odpadové
hospodárstvo v sídle spoločnosti.

...........................
Ing. Matej Ďuriš
inšpektor
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