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Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 4962-32587/2017/Čás/371810105/ZlO

V Nitre dňa 19. 10. 2017
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ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia"),
ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) 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. a) 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") na základe žiadosti
prevádzkovateľa KTL ZM, a. s., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 555 908 zo
dňa 15. 05. 2017 doručenej Inšpekcii dňa 18. 05. 2017 vo veci zmeny č. ZlO integrovaného
povolenia z dôvodu udelenia súhlasu na zmenu používaných surovín a súhlasu na trvalú
prevádzku po vykonaných zmenách a určenia emisných limitov a technických požiadaviek
a podmienok prevádzkovania a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 a bod 1O„
podľa§ 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní"),

m e n í a d o p Íň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 3397/OIPK-973/06-Mz/371810105 zo dňa 20. 06. 2006, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 06. 07. 2006 v znení rozhodnutí:
č. 3729-14247/37/2007/Torn/371810105/Ul zo dňa 11. 05. 2007
č. 6203-23986/2009/Raf/371810105/Z2 zo dňa 17. 07. 2009

„ "

- "

stra na 2117 rozhodnutia č. 4962-32587/2017/Čás/371810105/Z10

č. 8515-38331/2010/Šim/371810105/Z3 zo dňa 21. 12. 2010
č. 3528-26612/2011/Šim/371810105/Z4 zo dňa 20. 09. 2011
č. 5637-26132/2012/Goc/371810105/Z5 zo dňa 19. 09. 2012
č. 885-29144/2013/Čás,Šim,Goc/371810105/Z6 zo dňa 29. 10. 2013
č. 1222-2315/2015/Čás/371810105/Z7 zo dňa 28. 01. 2015
č. 563-17339/2015/Čás/371810105/Z8 zo dňa 22. 06. 2015
č. 3952-16803/2016/Tit/371810105/Z9 zo dňa 23.06.2016
(ďalej len „povolenie" resp. „rozhodnutie"), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:
„Povrchová úprava - kataforetická linka, Neutralizačná stanica NS 12"

pre prevádzkovateľa: KTL ZM, a.s.
Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
sídlo:
36
555 908
IČO:
nasledovne:
1. V povolení sa za odsek o) dopÍňa nový odsek p) v znení:
„p) v oblasti ochrany ovzdušia :
podľa§ 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c)
zákona č. 1371201O Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
udeľuje súhlas na zmeny používaných surovín (nahradenie
o ovzduší")
odpeňovacieho prípravku P3-cronisol v procese odmasťovania prípravkom
P3-cronisol 667 na báze mastných alkoholov C12-Cl4) a súhlas na trvalú
prevádzku po vykonaných zmenách,
podľa§ 3 ods. 3 písm. a) bod 1O. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 písm. b)
zákona o IPKZ - určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky
prevádzkovania,"
-

2.

V časti 1. A. Zaradenie prevádzky sa za text v bode 2. Určenie kategórie zdroja
znečisťovania ovzdušia vkladá nový bod 3. s nasledovným znením:
„3.

Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva
Prevádzkovateľ má zavedený systém environmentálneho manažérstva (ISO 14 001)."

3.

V časti 1. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
v prevádzke 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky sa text znejúci
Vypaľovacia pec. Výrobcom zariadenia je OTO-MULLER, SRN, rok inštalovania 1993.
Doba potrebná pre vypaľovanie je 15 min., teplota vypaľovania 170 °C (objektová teplota),
„

teplota v peci 150-250 °C. Zdroj tepla je 2 ks horákov na zemný plyn WEISHAUPT WG
x 324 kW, spotreba zemného plynu 2 x 36 m3/h. Odvod

30N/JC ZM-LN, Gl o príkone 2

spalín od každého horáka vypaľovacej pece je vyvedený samostatným oceľovým komínom
nad strechu objektu. "

vypúšťa a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:
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„Vypaľovacia pec. Výrobcom zariadenia je OTO-MULLER, SRN, rok inštalovania 1993.
Doba potrebná pre vypaľovanie je 15 min., teplota vypaľovania 170 °C (objektová teplota),
teplota v peci 150-250 °C. Zdroj tepla je 2 ks horákov na zemný plyn typ RIELLO RS34/M
MZ o menovitom tepelnom príkone 2 x 275 kW, spotreba zemného plynu 2 x 36 m3/h.
Odvod spalín od každého horáka vypaľovacej pece je vyvedený samostatným oceľovým
komínom nad strechu objektu."
4.

V časti 1.

B.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky sa v texte v časti Linka

sťahovaniafarby a Linka pasivácie hliníka vypúšťajú riadky v texte Základné údaje Linky
sťahovaniafarby znejúce

„Ročný výkon v trojzmennej prevádzke
52 OOO m2
Kapacita linky
2,6 m2/hod"
a nahrádzajú sa novými riadkami s nasledovným znením:
„Ročný výkon v trojzmennej prevádzke
56 250 m2
Kapacita linky
10 m2/hod"
5.

V časti 1.

B.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky sa v texte v časti Linka

sťahovania farby a Linka pasivácie hliníka vypúšťajú riadky v texte Základné údaje Linky
odmasťovania a pasivácie hliníka znejúce
„Ročný výkon v trojzmennej prevádzke
105 OOO m2
48 m2/hod"
Kapacita linky
a nahrádzajú sa novými riadkami s nasledovným znením:
„Ročný výkon v trojzmennej prevádzke
140 625 m2
Kapacita linky
25 m2/hod"

6.

V časti 11.A.3 Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky sa pôvodný bod 3.1
vypúšťa a nahrádza sa novým bodom 3.1 s nasledovným znením:
„3.1 Prevádzka neprekročí používanie látok uvedených v nasledovnej tabuľke bez
povolenia Inšpekcie.
Používaná surovina

pomocná látka/skupina
surovín a pomocných
látok
-.:.�
·
Odmastenie

CAS

a

· �.

...

n::;

"'

'"'• -....

�.

Názov látky,

ktorú výrobok

obsahuje

.· '

Odmasťovacie prípravky
vodných
báze
na
hydroxidu
roztokov
sodného, fosforečnanov,
boritanov a neiónových
aktívnych
povrchovo
látok

Obsah látky
v

zmesi

(%]

1310-73-2
1310-58-3
1310-73-2

hydroxid sodný
hydroxid draselný
hydroxid sodný

1-5
10-25
40-50

168255-97-8

etoxylované,
propoxylované
alkoholy
C12-18 mastné
alkoholy
C12-18, etoxyláty

1-5

146340-16-1

1-5

reba

Spo t

[t.r-1]

18
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Používaná surovina

a

pomocná látka/skupina
surovin a pomocných

CAS

látok

Názov

látky,

Obsah látky

ktorú výrobok
obsahuje

v

zmesi

Spot

reba

[%]

[t.r-1]

na báze
monobutyléteru

1310-73-2
7601-54-9
12179-04-3

146340-16-1

68439-50-9
168255-97-8

Prísady na odmastenie na 68411-30-3
báze zmesi neiónových
a anionaktívnych
aktívnych
povrchovo
látok
27252-75-1

68213-23-0
Prípravok na odpeňovanie do vaní odmasťovania
mastných
báze
na
alkoholov

70955-07-6

68439-51-0

Aktivácia

hydroxid sodný
Ortofosforečnan
sodný
Hydrát
tetraboritanu
disodného
etoxylované,
propoxylované
alkoholy
C12-18
mastné alkoholy
C12-18, etoxyláty
na báze
monobutyl éteru
benzénsulfónová
kyselina, C10-13alkyl deriváty,
sodné soli

>25

1-5

1-5

mastný alkohol
etoxylovaný es
mastný alkohol
C12-18 9 EO
etoxylovaný
mastné
alkoholy
propoxylované

10-20
2:

25

0,2

20-40

·.

ortofosforečnan
sodný
oxid-síran titaničitý

1

50-60

mastné
alkoholy
C12-C14

'

Prípravky na aktiváciu na 7601-54-9
roztoku
báze
anorganických solí - 13825-74-6

5-10
>25

""

.'

5-10 %
1-5 %

:.

i:-i'''

,,.,,�-m::"
"' ,.,,,;.�,.-,,�

4
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Používaná

surovina

a pomocná látka/skupina
surovín

CAS

pomocných
látok

a

Názov látky,
ktorú výrobok
obsahuje

Obsah
v

látky

zmesi

Spot
reba [t.r-1]

[%]

sodný,
ortofosforečnan
oxid sírantitaničitý
7779-90-0
13463-41-7
7778-53-2
1310-58-3
7320-34-5

,)?ÔŠfátoviľnie�.
na 7664-38-2
Prípravky
na
zinkofosfátovanie
roztoku
báze
kyselín 13598-37-3
anorganických
solí
a anorganických
19098-16-9
fosforečnanov
16961-83-4
7664-38-2

18718-07-5
13598-37-3
19098-16-9
10039-54-0
1341-49-7

vania
Prísady do zinkofosfátovania

Fosforečnan
zinočnatý
Pyrition zinočnatý
Fosforečnan
draselný
Hydroxid draselný
Pyrofosforečnan
draselný
kyselina
trihydrogénfosforečná
dihydrogenfosforečnan zinočnatý
hydroxyamóniumdihydrogenfosfát
kyselina hexafluoro
kremičitá
kyselina
trihydrogénfosforečná
dihydrogénfosforečnan manganatý
dihydrogenfosforečnan zinočnatý
hydroxyamóniumdihydrogen-fosfát
bis((hydroxylamónium) sulfát
hydrogendifluorid
amónny

7-25
<0,25
10-20
10-25
5-10

10-25

30

5-10
1-5
1-5
1-5

5-10
10-25
1-5
5-10
0,1-1

�: PifSiiiJy·4,;"_/"sfáto

10039-54-0

bis (hydroxylamónium) sulfát

10-25

1310-73-2

Hydroxid sodný

5-10

5
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a

Používaná surovina

pomocná
surovín

a

Názov látky,

CAS

látka/skupina

ktorú výrobok

-c,,,·>�r.�

-

Prípravky na pasiváciu
vodných
báze
na
roztokov anorganických
kyselín a anorganických
solí

12021-95-3

16919-31-6
497-19-8

Prípravky na pasiváciu
hliníka na báze vodných
roztokov anorganických
kyselín
Prípravky na pasiváciu na
báze solí organických
kyselín a alkanolamínov
Sfahovaniefarb_v
na
Prípravky
odstraňovanie lakových
povlakov

7664-93-9
17439-11-1
7664-39-3
141-43-5

�

:�f;.7' :· .,

7664-93-9

.�.„�

3-7

kyselina sírová

C•

·· •-

2,5

1-3
10-20

kyselina sírová
kyselina
hexafluorotitaničitá
kyselina
fluorovodíková
2-aminoetano1

;···<"

[%]

'/";_'"";:t:J� ·:.;;::_5'(�

kyselina
hexafluorozirkoničitá
hexafluorozirkoničitan diamónny
uhličitan sodný

. '

Spot
reba [t.r-1]

zmesi

v

obsahuje

pomocných

látok
·
p,m1vac1a
. .„.,,.·;.„

Obsah látky

> 25
5-10

7

0,1-1
30-50

.<.:

't-i

-..;,�

.·>:'·:.'1':�· \·;�-�;,·:::: �

,

.. ,„„,,_„�

< 95

0,5

��
15

1310-58-3
64-02-8

hydroxid draselný
30-50
tetrasodná
soľ
<1
kyseliny
ethylendiaminotetraoctovej
2-fenoxyethan-1-ol
Prísady do roztokov na 122-99-6
>50
1,5
770-35-4
odstraňovanie farby na
1-fenoxoly-2-pro10-30
panol
báze alkoholov
53563-70-5
alkyletherkarboxy5-10
lová kyselina
Morenie. úoravaoH. čistenie wmennikov a rel!enerácia ionexov.�r; ;;;„·:;.;.�,'•::';,,'":;;>::. �'"·�'i�.:.z,i:�-.
Prípravky na moreme, 7647-0 1-0
kyselina
31
12
pH,
čistenie
úpravu
chlorovodíková
výmenníkov
1310-73-2
hydroxid sodný
33-50
4
a regeneráciu ionexov
7697-37-2
kyselina dusičná
54,5-56
4,5
7664-93-9
kyselina sírová
5 1-98
19
Neutralizácia, redukcia. flokulácia a koaJ ulácia
�y;;,,::,'}J;��::·'-· i. �r�· ll! /'T�
Prípravky
používané
bentonit
4,5
na
neutralizáciu,
v NS
flokulant
0,2
redukciu,
flokuláciu, 1305-62-0
hydroxid vápenatý
20
koaguláciu a odpenenie
10028-22-5
síran železitý
41-43
7
7664-93-9
kyselina sírová
1
7705-08-0
chlorid železitý
10-50
·
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CAS

Používaná surovina

a

pomocná látka/skupina
surovín a pomocných
látok

Názov látky,
ktorú výrobok
obsahuje

7758-94-3
7757-83-7

chlorid železnatý
siričitan sodný

5329-14-6

Kyselina
amidosulfonová
polyetoxylovaný
tridekanol
(vodná
emulzia
polyorganosiloxá
nu )

9043-30-5

Obsah
v

látky

zmesi

[%]

Spot

reba [t.r-1]

5-10
3,5
99
<2

0,5

„

Katodický namáčací lak
(vo vode rozpustná epoxidová bezolovnatá farba s obsahom organických rozpúšťadiel 2-9
%)
•
pigmentovaná pasta
112-25-4
2-hexyloxytanol
5-7
190
(zmes syntetických
111-76-2
2-butoxyetanol
3-5
umelých živíc,
14808-60-7
kremeň
1-2
pigmentov, rozpúšťadiel)
•
pojivo na báze
disperznej epoxidovej
živice (zmes syntetických
umelých živíc, vody
a rozpúšťadiel)

•

pomocné látky:

- regulátor hrúbky zmes rozpúšťadiel
a špeciálnych prísad
- pH regulátor - zmes
rozpúšťadiel
a špeciálnych prísad
- riedidlo - zmes
rozpúšťadiel
- látka pre blokovanie
vzniku kráterov
- baktericídna látka
- vyhladzovanie
povrchu

�
---���de�n-m >S_
·�.......
__

··

,

Prevodové, hydraulické
oleje a mazivá

107-98-2

1-metoxy-2-propa
nol

2-2,5

112-25-4
111-76-2

2-hexyloxyetanol
2-butoxyetanol

45-55
45-55

64-19-7

kyselina octová

25-35

111-76-2

2-butoxyetanol

95-100

111-76-2

2-butoxyetanol

10-1 2,5

107-98-2

1-methoxy-2-propanol

10-1 2,5

���
-�
;

..__..,..____�___,--�...,_,�
_
�--.J...��
-J

0,1
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Ďalej sa povoľuje používať v prevádzke zemný plyn naftový a elektrickú energiu v rozsahu
vlastnej spotreby."
7.

V časti II.A.S Technicko-prevádzkové podmienky sa za bod 5.1 pridáva nový bod 5.2
s nasledovným znením:
„5.2 Prevádzkovateľ
zapracuje
zmeny
uvedené
v rozhodnutí
č. 4962-32587/2017/Čás/371810105/ZlO zo dňa 19. 10. 2017 a všetky doposiaľ
vykonané zmeny do Súboru TPP a TOO a požiada Inšpekciu o udelenie súhlasu na
vydanie zmeny súboru pri najbližšej zmene integrovaného povolenia, najneskôr do
1 roka od právoplatnosti rozhodnutia o zmene č. Z1O integrovaného povolenia."

8.

V časti 11.B. Emisné limity sa vypúšťa celý bod 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia
a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia
1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledujúcich tabuľkách.
1.2 Emisné limity pre zariadenia na spaľovanie palív a zariadenia na procesné spaľovanie:
Zd roj
emisií/palivo

Emisné limity
[mg.m-3]

NOx

200

výduch č. V5

CO

100

výduch č. V5

NOx

200

výduch č. V6

CO

100

výduch č. V6

NOx

Emisný limit sa
neurčuje.

výd uch č. V4/1

CO

Emisný limit sa
neurčuje.

výduch č. V4/1

NOx

Emisný limit sa
neurčuje.

výduch č. V4/2

CO

Emisný limit sa
neurčuje.

výduch č. V4/2

.

Kotol Kl
o menovitom
tepelnom príkone
62 5 kW,
ZPN
Kotol K2
o menovitom
tepelnom príkone
62 5 kW,
ZPN
Vypaľovacia pec
1 ks horák
o menovitom
tepelnom príkone
2 75 kW, ZPN
Vypaľovacia pec
1 ks horák
o menovitom
tepelnom príkone
2 75 kW, ZPN

Miesto

Znečisťujú
ca látka

vypúšťania
emisií
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Poznámka:

NOx

-

oxidy dusíka (oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (N02)),

CO

- oxid

uhoľnatý, ZPN - zemný plyn naftový.

Emisné limity platia pri štandardných stavových podmienkach 1 01, 325 kPa a O ° C,
v suchom plyne a pre obsah kyslíka 02 ref: 3 % objemu.
Pre horáky vypaľovacej pece sa emisné limity neurčujú.
1 .3 Emisné limity pre technologické zariadenia
Emisné limity
Znečisťujúce
Zdroj emisií,
látky
miesto ich
vzniku
hmotnostný koncentrácia
tok
( mg.m-3)
(g.h-1)
Predúpravná
linka

Predúpravná
linka

Kataforetická
linka
Vypaľovacia pec

Linka
sťahovania farby

Miesto
vypúšťania
Výduch
č.

TZL

<200
�200

150
20

1)
Emisný
limit sa
neuplatňuje.

Zn

5

1

1)
Emisný
limit sa
neuplatňuje.

TZL

<200
�200

1 50
20

1)
Emisný
limit sa
neuplatňuje.

Zn

5

1

1)
Emisný
limit sa
neuplatňuje.

TZL

-

3

2)

TOC

-

100

2)

TZL

-

3

2)

TOC

-

100

2)

<200
�200

150
20

v

711 01

-

10

1)
Emisný
limit sa
neuplatňuje.
2)

<200
�200

150
20

1)
Emisný
limit sa

v

7/1 02

TZL

HCl
Linka pasivácie
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Zdroj emisií,
miesto ich
vzniku

Znečisťujúce
látky

Emisné limity

hmotnostný
tok
(g.h-1)

Vzťažné
podmienky

koncentrácia

Miesto
vypúšťania
Výduch
č.

(mg.m-3)

neuplatňuje.
HF

25

3

1)
Emisný
limit sa
neuplatňuje.

Poznámka: TZL - tuhé znečisťujúce látky, HF - fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako
HF, HCl - plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl okrem Cl02, Zn - Zinok
a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn, TOC- celkový organický uhlík.

1)

2)

9.

Emisný limit sa neuplatňuje - nakoľko podľa§ 6 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2012 z. z.
všeobecný emisný limit znečisťujúcej látky platí pre zariadenie veľkého zdroja a zariadenie
stredného zdroja podľa§ 4 okrem prípadov, ak množstvo znečisťujúcej látky v nečistenom
odpadovom plyne nemôže byť vyššie ako 1 O % z hodnoty všeobecného emisného limitu
počas prevádzkového stavu, na ktorý sa vzťahuje.
Podmienky platnosti emisných limitov:
Emisné limity platia pre koncentrácie v suchom plyne pri štandardných stavových
podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota O °C ), okrem TOC, pre ktoré platia emisné limity
pre koncentrácie vo vlhkom plyne. Emisný limit pre HCl platí za štandardných stavových
podmienok vo vlhkom plyne. Emisné limity sa uplatňujú buď ako ustanovený hmotnostný
tok alebo ako ustanovená hmotnostná koncentrácia pre príslušný hmotnostný tok okrem
TZL a TOC, pre ktoré platí ustanovená koncentrácia pre príslušný hmotnostný tok."
V časti 11.1.1 Kontrola emisií do ovzdušia sa vypúšťajú body 1.5 a 1.6 a nahrádzajú sa
novými bodmi 1.5 - 1.8 nasledovne:
„

1.5 Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná tak, ako je uvedené v nasledovnej
tabuľke:

M iesto vypúšťania výduch č.

Emitovaná
znečisťujúca látka

Vl

TZL, Zn

emisné limity sa neuplatňujú,
nepreukazuje sa ich
dodržiavanie

V2

TZL, Zn

emisné limity sa neuplatňujú,
nepreukazuje sa ich

Frekvencia merania
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dodržiavanie
V3

TZL, TOC

1)

V4

TZL, TOC

1)

v

411

NOx,

CO

emisné limity sa neuplatňujú,
nepreukazuje sa ich
dodržiavanie

v

4/2

NOx,

CO

emisné limity sa neuplatňujú,
nepreukazuje sa ich
dodržiavanie

VS

NOx,

CO

6 rokov

V6

NOx,

CO

6 rokov

v

v

7/101

7/102

TZL

emisné limity sa neuplatňujú,
nepreukazuje sa ich
dodržiavanie

HCl

1)

TZL, HF

emisné limity sa neuplatňujú,
nepreukazuje sa ich
dodržiavanie

1) Interval periodického merania:
a) 3 roky,
ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu
rovná 0, 5-násobku limitného hmotnostného toku, alebo je vyss1 ako
0, 5-násobok limitného hmotnostného toku a nižší ako 1O-násobok limitného
hmotnostného toku,
b) 6 rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného
emisného limitu nižší ako 0, 5-násobok limitného hmotnostného toku.
Pre organické znečisťujúce látky, ktoré sú v odpadových plynoch vo forme plynov a pár
vyjadrené ako celkový organický uhlík, je limitný hmotnostný tok 1 kg za hodinu.
Odporúčaná metóda :
Znečisťujúca látka

tuhé znečisťujúce látky
zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako
Zn

M etóda merania

gravimetrická metóda - izokinetický
odber
AAS
ICP-AES/OES/MS
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Metóda merania

Znečisťujúca látka

fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ISE
akoHF
destilácia SiF6 vodnou parou - fotometria
anorganické plynné zlúčeniny chlóru
vyjadrené ako HCl

potenciometrická titrácia
spektrofotometria
IC
fotometria s naftyletyléndiamínom

oxidy dusíka vyjadrené ako oxid
dusičitý

EMS-CL
EMS-NDIR/NDUV
EMS-elektrochemicky (NO a N02
senzor)
EMS-NDIR,
EMS-IRJFTIRJelektrochemicky

oxid uhoľnatý

EMS-elektrochemicky
spektrofotometria s p-sulfamino
benzoovou kyselinou

celkový organický uhlík

1.6

1.7

1.8

Separácia GC- silikagél
FID analyzátor

Počty a periódy jednotlivých meraní a suvlSlace podmienky diskontinuálneho
merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným
právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný
počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne
ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá
poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky.
vykonávanie
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť
meraní na stálom
mieste, ktoré spÍňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky
meracom
oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu
vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a
iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a
ochrany proti poveternostným vplyvom.
Prevádzkovateľ je povinný preukazovať inšpekcii dodržanie určených emisných
limitov predložením správy z merania do 60 dní od dátumu merania."

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrované ho povolenia vydaného
rozhodnutím č. 3397/0IPK-973/06-Mz/371810105 zo dňa 20. 06. 2006, ktoré nadobudlo
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právoplatnosť dňa 06. 07. 2006, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeh o podmienky
zos t á v a jó v p l a t n o s tL

Od ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 1O zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
n iektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa§ 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na
základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa KTL ZM, a. s., Továrenská 49,
953 01 Zlaté Moravce, IČ O: 36 555 908 zo dňa 15. 05. 2017 doručenej Inšpekcii dňa
18. 05. 2017 vo veci zmeny č. ZlO integrovaného povolenia, pre prevádzku „P ovrch ováóprava
- kataforetická linka, Neutralizačná stanica NS 12", podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ
a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku z dôvodu
udelenia súhlasu na zmenu používaných surovín a súhlasu na trvalú prevádzku po vykonaných
zmenách a určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania a konaní
vykonaných podľa§ 3 ods. 3 písm. a) bod 3. a bod 10. zákona o IPKZ.
Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje
podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky l71a
Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha
spoplatneniu podľa tohto zákona.
Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii
nasledovné podklady: stručné zhrnutie, karty bezpečnostných údajov, výpis z obchodného
registra, súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na
zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia
(ďalej len „STPPaTOO"), situácia umiestnenia prevádzky, posúdenie súladu emisných limitov
v ovzduší, nastavenie horákov vo vypaľovacej peci. Ďalším doplnením podania bolo predloženie
vyjadrenia k žiadosti o zmenu IP vypracovanú odborným posudzovateľom Ing. Vladimírom
Hlaváčom, CSc.
Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní
predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné
doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa§ 11 ods. 4 zákona o IPKZ upovedomila listom
č. 4962-21897/2017/Čás/371810105/ZlO zo dňa 06. 07. 2017 prevádzkovateľa, účastníkov
konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia
vydaného pre prevádzku „Povrchová óprava - kataforetická linka, Neutralizačná stanica
NS 12" a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.
Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne.
Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán
potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa§ 11 ods. 5 zákona o IPKZ
na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predÍžiť.
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Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.
V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal
o predÍženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.
Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v§ 11 ods. 6 zákona o IPKZ:
vydanie povolenia pre nové prevádzky,
vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať§ 21
ods. 7 zákona o IPKZ,
zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa§ 33 ods. 1 písm. a) až
e) zákona o IPKZ,
Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa§ 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od:
náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej
prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 1 5 dní stručného
zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnut ého prevádzkovateľom,
o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 4 písm. c)
zákona o IPKZ,
zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie
a kontroly znečisťovania a najmenej na 1 5 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej
verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti
a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej
30 dní podľa§ 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,
požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom
webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým
spôsobom podľa§ 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ
ústneho pojednávania podľa§ 1 5 zákona o IPKZ.
V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal
o predÍženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.
Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada
o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predÍženej lehote, alebo ak dôjde
k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníka konania budú
smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny
z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadal, Inšpekcia upustila od ústneho
pojednávania.
V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa§ 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ
nezaslal svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku žiadny
účastník konania ani žiadny dotknutý orgán.
Po stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa§ 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ
zaslal svoje stanovisko Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
štátna správa ochrany ovzdušia pod č. OU-ZM-OSZP2017/0012 53/002 SMI zo dňa 07. 08. 2017
(doručené na Inšpekciu dňa 14. 08. 2017 podané na poštovú prepravu dňa 10. 08. 2017) bez
určenia podmienok. Vo svojom stanovisku Okresný úrad Zlaté Moravce upozorňuje
-
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prevádzkovateľa na plnenie vybraných povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov
vo veciach ochrany ovzdušia:
"
•

•

•

podávanie oznámenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia každoročne do 15. 02.
podľa § 4 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších prepisov,
vedenie prevádzkovej evidencie a predkladanie súhrnných údajov z prevádzkovej
evidencie podľa vyhlášky MŽP SR č. 23112013 Z. z. každoročne do 15. 02.,
zároveň žiadame prevádzkovateľa o predloženie inšpekciou schváleného Súboru
technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení so
zapracovanými zmenami na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti
o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia, do 1 mesiaca od schválenia."

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo podľa zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov") k zmene
navrhovanej činnosti vyjadrenie č. 8056/2014 - 3.4/hp zo dňa 20. 11. 2014, v ktorom konštatuje,
že doplnenie používaných chemických. látok a prípravkov v procese čistenia odpadových vôd
a zmeny množstiev používaných chemických látok a prípravkov v spoločnosti KTL ZM, a.s.,
nebude mať, pokiaľ budú na odtoku z neutralizačnej stanice NS 12 ponechané doposiaľ povolené
limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia a budú dodržané ostatné podmienky stanovené
účastníkmi konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, podstatný nepriaznivý
vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí, a preto nie je zmena navrhovanej činnosti predmetom
povinného posudzovania podľa§ 18 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov.
V rámci povoľovanej zmeny došlo k doplneniu prípravku P3-cronisol 667 na báze
mastných alkoholov Cl2-C14, ktorý bude používaný v procese odmasťovania a nahradí
pôvodný odpeňovací prípravok P3-cronisol.
Súčasťou zmeny č. ZlO bolo konanie:
v oblasti ochrany ovzdušia
podľa§ 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s§ 17 ods. 1 písm. c) zákona
o ovzduší - konanie o udelenie súhlasu na zmenu používaných surovín a súhlasu na trvalú
prevádzku po vykonaných zmenách,
podľa§ 3 ods. 3 písm. a) bod 1 O. zákona o IPKZ v súčinnosti s§ 21 ods. 2 písm. b) zákona
o IPKZ - konanie o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok
prevádzkovania.
Zmena činnosti nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a posudzovanie vplyvov zmeny činnosti na životné prostredie nie je súčasťou tejto
zmeny integrovaného povolenia.
O zmenu integrovaného povolenia sa žiadalo z dôvodu:
zmeny používaných surovín a súhlasu na trvalú prevádzku zdroja po vykonanej zmene.
(prípravok P3-cronisol 667).
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určenie emisných limitov
úprava niektorých častí povolenia.
Súčasťou žiadosti bol aj STPPaTOO. Nakoľko však prevádzkovateľovi je až týmto
povolením schválená predmetná zmena, Inšpekcia nekonala vo veci udelenia súhlasu na zmeny
STPPaTOO. Zároveň Inšpekcia prevádzkovateľovi určila podmienku v bode II.A.5.2
rozhodnutia, v ktorej stanovila prevádzkovateľovi povinnosť aktualizovať STPPaTOO
a predložiť ho Inšpekcii na schválenie v určenej lehote ako súčasť žiadosti o zmenu
integrovaného povolenia.
Inšpekcia určila emisné limity v súlade s vyhláškou č. 410/2012 Z. z. Emisné limity pre
znečisťujúce látky NOx a CO a výduchy V4/101 a V41102 z horákov vypaľovacej pece neurčila,
nakoľko sa jedná o horáky s menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW. Zároveň
Inšpekcia upustila od uplatňovania emisných limitov v prípade výduchov Vl (znečisťujúca látka
TZL, Zn), V2 (znečisťujúca látka TZL, Zn), V7/101 (znečisťujúca látka TZL), V7/102
(znečisťujúca látka TZL, HF). V tomto prípade ide o uplatnenie § 6 ods. 1 písm. a) vyhlášky
MŽP SR č. 410/2012 Z. z., podľa ktorého všeobecný emisný limit znečisťujúcej látky platí pre
zariadenie veľkého zdroja a zariadenie stredného zdroja podľa § 4 tejto vyhlášky okrem
prípadov, ak množstvo znečisťujúcej látky v nečistenom odpadovom plyne nemôže byť vyššie
ako 1O % z hodnoty všeobecného emisného limitu počas prevádzkového stavu, na ktorý sa
vzťahuje. Prevádzkovateľ meraním preukázal, že namerané hodnoty sú pod 1O % z hodnoty
všeobecného emisného limitu. Zároveň v uvedených prípadoch nie je potrebné preukazovať
dodržiavanie emisných limitov oprávneným meraním. V súvislosti s určením emisných limitov
upravila Inšpekcia aj časť týkajúcu sa kontroly emisií do ovzdušia.
Inšpekcia ďalej urobila úpravy rozhodnutia na základe predloženého nastavovania
horákov vypaľovacej pece, ich menovitý tepelný príkon bol nastavený na 275 kW, čím došlo aj
k zmene emisných limitov.
Prevádzka technologickým vybavením a geografickou poz1c10u nemá významný
negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol
požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil
opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.
Inšpekcia listom č. 4962-30743/2017/Čás/371810105/ZlO zo dňa 04. 10. 2017 dala
podľa§ 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania
vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote
do 2 dní odo dňa doručenia. V určenej lehote žiadny účastník nezaslal svoje vyjadrenie.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela
k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spÍňa požiadavky
a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného
povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a
vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky
z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ
a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
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Proti tomuto rozhodnutiu podľa§ 53 a§ 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú
inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko
Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie
do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

D oručuje sa:

Účastníkom konania:

1.
2.
3.

KTL ZM, a.s., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
RENTALS, s.r.o., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce

Dotknutým orgánom:
(po nadobudnutí právoplatnosti)
4. Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
ochrany ovzdušia Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra

Rozhodnutie

č.
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Vyvesenie a zves enie rozhodnutia o zmene a doplnení IP :

Mesto Zlaté Moravce - úradná tabuľa
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SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra - úradná tabuľa
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