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VYVESÉNÁ DNA: 
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PODPIS: m\ 

15 -01- 2015 
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SLOVENSKÁ INSPEKCI A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

v 

Inspektorát životného prostredia Žilina 
Legionářská 5, 012 05 Žilina 

Číslo: 7072-32821 /2014/Pat/770060103/Z26 Žilina 03. 12. 2014 

Tqíq rozhodnutie nado-
budlo právoplatnost 
dfta 

R O Z H O D N U T I E  

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inspektorát životného prostredia Žilina, 
odbor integrovaného povol'ovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia"), ako příslušný orgán 
štátnej správy podl'a § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správě starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov a podl'a 
§32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnění niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o IPKZ"), na základe vykonaného konania podl'a § 3 ods. 3 písm. a) bod 3., bod 8. a 
a bod 10. zákona o IPKZ a podl'a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného 
podl'a zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znění neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o správnom konám") 

doplňa 
i n t e g r o v a n é  p  o  v  o  I e  n  i  e  

č.l837/770060103/303-Ma, zo dňa 29.06.2004 na vykonáváme činností v prevádzke 

„SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.", 

pre prevádzkovatefa 

SlovTan Contract Tannery, spol. s r.o., Prienivselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 

a jeho změny č. 1286/770060103-Zl/306-Ma zo dňa 22.4.2005, č. 547/770060103-Z 1-
KR/184-Ma zo dňa 28.02.2006, č. 2659-5854/2007/Mar/770060103/Z2-SP zo dňa 
23.02.2007, č. 2776-8786/2007/Mar/770060103/Z3 zo dňa 22.03.2007, č. 5170-
26293/2008/Mar/770060103/Z4 zo dňa 03.08.2008, č.6027-26294/2008/Mar/770060103/Z4-
SKZ2 zo dňa 04.08.2008, č.9536-42816/2008/Mar/770060103/Z5-SKZ2 zo dňa 22.12.2008, 
č.5337-22384/2009/Mar/770060103/Z6-KRZ2 zo dňa 03.07.2009, č. 6328-
24191/2009/Mar/770060103/Z7-SKZ2 zo dňa 20.07.2009, č.378-
8026/2010/Mar/770060103/Z8 zo dňa 17.03.2010, č.7321-29945/2010/Mar/770060103/ Z9-
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SP2 zo dňa 14.10.2010, č.8676-32284/2010/Mar/770060103/Z10-SP3,Zll zo dňa 
20.12.2010, č.8678-38094/2010/Mar/770060103/Z11-KRZ2 zo dňa Žilina 21.12.2010, 
č.531/705/201 l/Mar/770060103/Z12-SP4 zo dňa 26.01.2011, 5.439-
622/2011/Mar/770060103/Z13 zo dňa 26.01.2011, 5.6706-23985/2011/Mar/770060103/Z14-
KRZ10 zo dňa 16.08.2011, č.6705-21955/2011/Mar/770060103/Z15-KRZ12 zo dňa 
29.07.2011, č.7286-29066/201 l/Mar/770060103/Z17-SP6 zo dňa 12.10.2011, 5.5143-
15168./2012/Mar/770060103/Z18-KRZ9 zo dňa 04.06.2012, 5.8853-
33560/2012/Mar/770060103/Z19-KRZ17 zo dňa 03.12.2012, č.9290-33567/2012/Mar/ 
770060103/Z20-KRZ16 zo dňa 03.12.2012, č.4865-21714/2013/Mar/770060103/Z21-SP7 
zo dňa 21.08.2013, 5.6344-34368/2013/Mar/770060103/Z22 zo dňa 16.12.2013, 5.2778-
10273/2014/Kad/770060103/Z23 -SP8 zo dňa 31.03.2014, 5.4817-
21107/2014/Mar/770060103/Z24-KRZ16 zo dňa 25.07.2014, 5. 6174-
27147/2014/Daň/770060103/Z25-SP9 zo dňa 24.09.2014, podTa § 3 ods.2 zákona o IPKZ. 

a) 
Časť: 
Sú5asťou integrovaného povolenia 5innosti prevádzky „SlovTan, Contract Tannery, spol. 
sr.o.",je 
(3.strana z 41 rozhodnutia 5. 1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.06.2004) 

dopíňa 

v oblasti ochrany ovzdušia: 
- udelenie súhlasu na změny Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-

organizačných opatření pre vel'ký zdroj zne5isťovania ovzdušia - striekaeí automat Microp 
HS 40303, zaradený pod 6.10.1 Priemysěíná výroba áspracovanie kože a) výroba kože 
s projektovaným mnóžstvom výrobkov viac ako 12 t/deň, ktorého sú5asťou je b) 
spracovanie kože, okrem výroby obuvi, lakovanie ainé nanášanie náterov (povlakov) na 
kožu s projektovanou spotřebou organických rozpúšťadiel viac ako 10 t/rok, vprevádzke 
„SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.", podl'a § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v 
súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona 5. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o 
ovzduší"), 

- urcenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie pre vel'ký zdroj 
zne5isťovania ovzdušia - striekaeí automat Microp HS 40303 vprevádzke „SlovTan, 
Contract Tannery, spol. s r.o.", podfa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s 
§ 26 ods. 3 písm. f) zákona o ovzduší, 

- prehodnotenie urcených emisných limitov pre striekaeí automat Microp HS 40303, podl'a § 
3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 3 písm. c) zákona o ovzduší. 

b) 
V 5asti: 
II. Závazné podmienky, A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na 
ochranu ovzdušia, vody a pódy v prevádzke, c) Podmienky pre prevádzku 
(5.stranaz41 rozhodnutia 5. 1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.06.2004) 

mení podmienky A.22., A.24. 
a dopíňa podmienky A.22.1., A.24.1: 
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A.22. Prevádzkovater je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu o zdroji znečistenia 
ovzdušia - Striekací automat Microp HS 40303, v súlade so schváleným rozsahom 
a požiadavkami na vedenie prevádzkovej evidencie v dokumente „Vedenie 
prevádzko vej evidencie zdroj a znečisťovania ovzdušia „Striekací automat Microp 
HS 40303" Slovtan CONTRACT TANNERY, spol. s r.o.", zo septembra 2014. 

A.22.1. Vedenie prevádzkovej evidencie pre Striekací automat Microp HS 40303, zo 
septembra 2014 sa schvaFuje v rozsahu navrhnutom prevádzkovatel'om, v žiadosti zo 
dňa 10.10.2014, v celom rozsahu. 

A.24. Prevádzkovatel' je povinný prevádzkovať striekací automat Microp HS 40 303 
v súlade so schváleným STPP a TOO Striekací automat Microp HS 40303, zo dňa 
12.09.2014. 

A.24.1. Súbor TPP a TOO s evidenčným číslom STPP a TOO Striekací automat Microp HS 
40303, zo dňa 12.09.2014 sa schvaFuje v rozsahu navrhnutom prevádzkovateFom, 
v žiadosti zo dňa 10.10.2014, v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti 
tohto rozhodnutia sa stává schválený Súbor TPP a TOO súčasťou dokumentácie 
zdroj a znečisťovania ovzdušia. 

c) 
V časti: 
II. Závazné podmienky, B. Emisné limity, B.l. Emisie do ovzdušia 
(8. až 10. strana z 41 rozhodnutia č. 1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.06.2004) 

• o menipodmienkuB. 1.1,takto: -.... ... : 

B.l.l. Prevádzka úpravné a predúpravne (nanášanie náterov na kožu). 

B.l.1.1. Pre striekací automat Microp HS 40303 platia emisné limity uvedené v tabuFke č. 
4a. pri používaní nátěrových hmot, ktoré neobsahujú prchavé organické zlúčeniny 
podFa § 26 ods.l písm. a) alebo písm. b) vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, 

- podFa písm. a) charakterizované ako látky alebo zmesi, ktorých obsah prchavých 
organických zlúčenín je klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny alebo toxický 
pre reprodukciu podFa vyhlášky č. 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam 
regulovaných výrobkov, 

- podFa písm. b) halogénované prchavé organické zlúčeniny a ich zmesí podFa 
nariadenia EP a Rady č. 1272/2008 o klasifíkácii, označovaní a balení látok 
a zmesí, o zmene, doplnění a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene 
a doplnění nariadenia ES č. 1907/2006 v platnom znění 
(ďalej len „§ 26 ods. 1 písm. a) alebo b)"). 



strana 4 z 10 rozhodnutia č. 7072-32821/2014/Pat/770060103/Z26 

Tabul'ka č.4 

Emisný zdroj/ 
zariadenie zdroj a 

emisií 

Miesto (typ) 
vypúšťania 

emisií 

Prahová 
spotřeba 

rozpúšťadla 
[t/rok] 

Odpadové 
plyny 

Celkové 
emisie ^ Emisný zdroj/ 

zariadenie zdroj a 
emisií 

Miesto (typ) 
vypúšťania 

emisií 

Prahová 
spotřeba 

rozpúšťadla 
[t/rok] 

TZL 1} 

[mg.m"3] 
VOC 

[g-m~2] 

Striekací automat 

výduch č.l 
(striekacia kabina č.l) 

výduch č.2 
(sušiaci kanál č.l) 

výduch č.3 
(striekacia kabina č.2) 

výduch č.4 
(sušiaci kanál č.2) 

>10 <25 3,0 85 

TZL - tuhé znečisťujúce látky; VOC - organické látky vyjádřené ako celková suma prchavých organických 
zlúčenín 

^ - platí len pre proces striekania 
2) - platí pre použitie ostatných organických rozpúšťadiel, ktoré neobsahuj ú VOC zaradené 

podl'a § 26 ods. 1 písm. a), písm. b) 
- podiel hmotnosti celkových emisií VOC a celkovej plochy produktu 

B.l.1.2. Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania: 
S ohladom na technické a ekonomické možnosti používat' nátěrové hmoty na kožu, 
ktqré neobsahuju prchavé-organické-zlúčeniny začleněné podia §.26 ods. ;.l písm. a) 
alebo b). 

B.l.1.3. V případe, že prevádzkovatel bude požiadavkami trhu nútený používat' nátěrové 
látky, ktoré obsahujú prchavé organické zlúčeniny začleněné podia § 26 ods. 1 písm. 
a) alebo b), musí túto skutočnosť bezodkladné nahlásit' inšpekcii, zaslat'jej KBÚ od 
danej náterovej látky. 

c) 
V časti 
1.2. Kontrola priemyselných odpadových vod, splaškových odpadových vod a vod 
z povrchového odtoku, 1.2,3. Odpadové vody, bod 1.2.3.2. Priemyselné odpadové vody 

doplňa monitoring v ukazovateli TOC 
v kontrolnom profile „B": 

1.2.3.2.1. Monitoring akosti a množstva vypúšťanej priemyselnej odpadovej vody realizovat' 
v kontrolných profiloch „A", „B", „C", „D", podia tabulky č. 12. 
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TabuFkač. 12 

Parameter Kontrolný 
profil Frekvencia Podmienky merania 

Množstvo vypúšťaných 
priemyselných odpadových 
vod [m3] 

C" 
„D" 1 x mesačne 

- meranie bude zabezpečovat' 
prevádzkovatel' nepriamo, podFa 
podmienok uvedených v opatření 
č.B.2.3.2.4 

- výsledky merania písomne 
zaznamenávat' do prevádzkového 
denníka ČOV 

Kvalita priemyselnej 
odpadovej vody 
v ukazovateFoch: 
CHSK-a, NL, Cr 
Sulfidy, pH, N celk. 

„A" 1 x mesačne 
- kontrolu kvality odpadovej vody bude 

zabezpečovat' prevádzkovatel' podFa 
podmienok uvedených v opatření č. 
1.2.3.2.2. 

Kvalita priemyselnej 
odpadovej vody 
v ukazovateFoch: 
CHSK-a, NL, Cr 
Sulfidy, pH, N celk. ,3" 1 x mesačne 

- kontrolu kvality odpadovej vody bude 
zabezpečovat' prevádzkovatel' podFa 
podmienok uvedených v opatření č. 
1.2.3.2.2. 

Kvalita priemyselnej 
odpadovej vody 
v ukazovateFoch: 
BSK5;Cr6+,TOC 

„A" 1 x ročně 
- kontrolu kvality odpadovej vody bude 

zabezpečovat' prevádzkovatel' podFa 
podmienok uvedených v opatření č. 
1.2.3.2.2. 

Kvalita priemyselnej 
odpadovej vody 
v ukazovateFoch: 
BSK5;Cr6+,TOC „B" 1 x ročně 

- kontrolu kvality odpadovej vody bude 
zabezpečovat' prevádzkovatel' podFa 
podmienok uvedených v opatření č. 
1.2.3.2.2. 

1.2.3.2.2. Kontrolný profil 
„A" Posledná revízna kanalizačná šachta priemyselnej kanalizácie, ktorá odvádza 

priemyselné odpadové vody z mokrej dielne prevádzky, pred napojením do 
priemyselnej káňalizácie bývalých Kožiarskyeh závodov.1 • *-

JB" odtok priemyselnej odpadovej vody z úpravné 
„C" Vodoměr, osadený na prívodnom potrubí úžitkovej vody do mokrej dielne prevádzky, 
„D" Vodoměr, osadený na prívodnom potrubí úžitkovej vody do objektu predúpravne 

a úpravné prevádzky. 

Ostatné podmienky pre prevádzku „SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.", 
prevádzkovateFa SlovTan Contract Tannery, spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, uvedené v integrovanom povolení č. 1837/770060103/303-Ma, zo dňa 29.06.2004 
a v jeho neskorších změnách zostávajú nezmenené v platnosti. 

O d ó v o d n e ii i e: 

Inšpekcia, ako příslušný orgán štátnej správy podFa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. 
o štátnej správě starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnění niektorých zákonov 
v znění neskorších predpisov a podfa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania 
vykonaného podl'a § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) 
zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, podFa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade 
s § 26 ods. 3 písm. f) zákona o ovzduší, podFa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v 
súlade s § 26 ods. 3 písm. c) zákona o ovzduší apodl'a zákona o správnom konaní vydává 
změnu integrovaného povolenia č. 1837/770060103/303-Ma, zo dňa 29.06.2004, pre 
prevádzku „SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.", na základe žiadosti prevádzkovateFa 
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SlovTan Contract Tannery, spol. sr.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, zo dňa 
30.09.2014, doručenej inšpekcii dňa 10.10.2014. 

So žiadosťou bol doručený aj správný poplatok, v zraysle ČI. II zákona o IPKZ, podl'a 
sadzobníka o správných poplatkoch, časť X. Životné prostredie, položka 171a písmeno c) vo 
výške 250 eur, prevodom z účtu. Vzhladom na rozsah a náročnost' povolovaných zmien 
v prevádzke inšpekcia znížila poplatok o 50 % na základe žiadosti prevádzkovateFa zo dňa 
14.10.2014, pričom zohTadnila, že navrhovaná změna integrovaného povolenia nemá 
charakter podstatnej změny a nepodlieha povinnému hodnoteniu vplyvov na životné 
prostredie. 

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 15.10.2014 účastníkom konania 
a dotknutým orgánom začatie správného konania vo veci vydania změny integrovaného 
povolenia č. 1837/770060103/303-Ma, zo dňa 29.06.2004, pre prevádzku „SlovTan, Contract 
Tannery, spol. s r.o.", prevádzkovatel'a SlovTan Contract Tannery, spol. s r.o., Priemyselná 1, 
031 01 Liptovský Mikuláš. 

Inšpekcia zveřejnila na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej 
prevencie a kontroly znečisťovania a na úradnej tabuli inšpekcie žiadosť, stručné zhrnutie 
údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateFom a výzvu 
zainteresovanej veřejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu 
zainteresovanej veřejnosti a osobám s možnosťou podat' přihlášku, výzvu veřejnosti 
s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 

V súlade s § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Město Liptovský 
Mikuláš, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia so žiadosťou zveřejnilo na 
svojom webovom sídle á žáróveň na úradnej tabuli mestá* Liptovský Mikuláš, alebo aj iným 
v mieste obvyklým spósobom, nasledujúce informácie: 
- žiadosť, 

stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateFom, 
- výzvu zainteresovanej veřejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu 

zainteresovanej veřejnosti a osobám s možnosťou podat' přihlášku, výzvu veřejnosti 
s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 

Súčasne inšpekcia požiadala město Liptovský Mikuláš, aby s doručením vyjadrenia jej 
oznámilo, kedy a akým spósobom vykonalo zverejnenie žiadosti a výziev. 

V lehote, ktorá uplynula dňa 31.10.2014, knavrhovanej zmene integrovaného 
povolenia, týkajúcej sa vydania súhlasu na změnu súboru technicko-prevádzkových 
parametrov a technicko-organizačných opatření na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri 
prevádzke veFkého zdroja znečisťovania ovzdušia - striekací automat Microp HS 40303, 
zaradený pod 6.10.1 Priemyselná výroba a spracovanie kože a) výroba kože s projektovaným 
množstvom výrobkov viac ako 12 t/deň, ktorého súčasťou je b) spracovanie kože, okrem 
výroby obuvi, lakovanie a iné nanášanie náterov (povlakov) na kožu s projektovanou 
spotřebou organických rozpúšťadiel viac ako 10 t/rok, určenie rozsahu a požiadaviek vedenia 
prevádzkovej evidencie pre veFký zdroj znečisťovania ovzdušia - striekací automat Microp 
HS 40303, prehodnotenie určených emisných limitov pre striekací automat Microp HS 40303, 
neboli uplatněné zo strany města Liptovský Mikuláš žiadne požiadavky. Na základe 
zverejnenej výzvy zainteresovanej veřejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, 
možnosti podat' přihlášku, vyjádřit' sa k začatiu konania inšpekcia neobdržala v lehote do 
17.11.2014 žiadne vyjadrenie, ani přihlášku. 
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V lehote na vyjadrenie sa dotknutým orgánom, ktorá uplynula dňa 31.10.2014, 
knavrhovanej zmene integrovaného povolenia nebolo inšpekcii doručené stanovisko od 
Okresného úřadu v Liptovskom Mikuláši, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna 
správa ochrany ovzdušia. 

Inšpekcia podl'a § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustila od ústného pojednávania, nakoFko 
žiaden z účastníkov konania nepožiadal o nariadenie ústného pojednávania. Zároveň upustila 
od predloženia náležitosti žiadosti podFa § 7 ods. 1 písm. a), predloženia závěrečného 
stanoviska MŽP SR podl'a zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, 
bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného 
rozhodnutia, nakoFko sa vyššie uvedené náležitosti nemenia a ostávajú tak, ako boli uvedené 
v integrovanom povolení. 

Menovaná prevádzka nemá významný negativny vplyv na životné prostredie cudzieho 
státu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil 
povol'ovacieho procesu. 

Súčasťou konania o zmene a doplnění integrovaného povolenia č. 
1837/770060103/303-Ma, zo dňa 29.06.2004 v znění neskorších zmien bolo: 

v oblasti ochrany ovzdušia: 
- konanie o udelenie súhlasu na změny Súboru technicko-prevádzkových parametrov 

a technicko- organizačných opatření pre vel'ký zdroj znečisťovania ovzdušia - striekací 
automat Microp HS 40303, zaradený pod 6.10.1 Priemyselná výroba a spracovanie kože a) 
výroba kože s projektovaným množstvom výrobkov viac ako 12 t/deň, ktorého súčasťou je 
b) spracovanie"7 kože, okrem výroby obuví, iakovanie a iné nanášanie náterov (poviakov) na 
kožu s projektovanou spotřebou organických rozpúšťadiel viac ako 10 t/deň, vprevádzke 
„SlovTan, Contract Tannery, spol. s r.o.", podFa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v 
súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o 
ovzduší"), 

- určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie pre veFký zdroj 
znečisťovania ovzdušia - striekací automat Microp HS 40303 vprevádzke „SlovTan, 
Contract Tannery, spol. s r.o.", podFa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s 
§ 26 ods. 3 písm. f) zákona o ovzduší, 

- prehodnotenie určených emisných limito v pre striekací automat Microp HS 40303, podFa § 
3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 3 písm. c) zákona o ovzduší. 

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti: 
Inšpekcia neobdržala žiadne pripomienky od města Liptovský Mikuláš, ani od OU 
v Liptovskom Mikuláši, preto nebolo o nich rozhodované. 

Danů činnost' nanášania náterov na kožu v prevádzke úpravné a predúpravne nie je 
možné vykonávat' výlučné s použitím regulovaných výrobkov, ktoré splňajú ustanovené 
hráničné hodnoty pre najvyšší obsah VOC, pretože předpis o regulovaných výrobkoch sa 
nevťahuje na nátěrové hmoty používané v kožiarskom priemysle, preto z podmienky B.l.1.4. 
bol vypuštěný bod 3., že danů činnost' možno vykonávať výlučné s použitím regulovaných 
výrobkov, ktoré spíňajú ustanovené hraničné hodnoty pre najvyšší obsah VOC podFa 
osobitného předpisu, nakoFko sa pre dané odvetvie nedá použit'. 
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V podmienke B.l.1.3. inšpekcia určila, že v případe, že prevádzkovatel' bude 
požiadavkami trhu nútený používat' nátěrové látky, ktoré obsahujú prchavé organické 
zlúčeniny začleněné podl'a § 26 ods. 1 písm. a) alebo b), musí túto skutočnosť bezodkladné 
nahlásit' inšpekcii a zaslat' jej KBÚ od danej náterovej látky. Po posúdení používanej látky 
inšpekciou, že sa jedná o náterovú látku podl'a § 26 ods. 1 písm. a) alebo b), bude 
prevádzkovatel' povinný najneskór do 6 mesiacov preukázať dodržanie sprísnených emisných 
limitov, uvedených v nasledujúcej tabul'ke. Prevádzkovatel' bude povinný s ohPadom na 
technické a ekonomické možnosti odpadový plyn zo zariadenia odvádzať za riadených 
podmienok a tak zabezpečit' ochranu zdravia obyvatePstva a životného prostredia. 

Emisný zdroj, 
zariadenie zdroj a emisií 

Miesto (typ) 
vypúšťania 

emisií Emisný limit^ 

Striekací automat 

výduch č. 1 
(striekacia kabina č. 1) 
výduch č.2 
(sušiaci kanál č.l) 
výduch č.3 
(striekacia kabina č.2) 
výduch č.4 
(sušiaci kanál č.2) 

Hmotnostný tok 
VOC 

podPa § 26 ods. 1 
písm. a) 
' g/h ' 

Koncentrácia 
VOC 

podPa § 26 ods. 1 
písm. a) 
mg/m3 

Striekací automat 

výduch č. 1 
(striekacia kabina č. 1) 
výduch č.2 
(sušiaci kanál č.l) 
výduch č.3 
(striekacia kabina č.2) 
výduch č.4 
(sušiaci kanál č.2) 

10 2 

Striekací automat 

výduch č.l 
(striekacia kabina č.l) 
výduch č.2 
(sušiaci kanál č.l) 
výduch č.3 
(striekacia kabina č.2) 
výduch č.4 
(sušiaci kanál č.2) 

Hmotnostný tok 
VOC 

podPa § 26 ods. 1 
písm. b) 
' g/h 

Koncentrácia 
VOC 

podPa § 26 ods. 1 
písm. b) 
mg/m3 

Striekací automat 

výduch č.l 
(striekacia kabina č.l) 
výduch č.2 
(sušiaci kanál č.l) 
výduch č.3 
(striekacia kabina č.2) 
výduch č.4 
(sušiaci kanál č.2) 

100 20 

TZL - tuhé znečisťujúce látky; VOC - organické látky vyjádřené ako celková suma prchavých organických 
zlúčenín 

Emisný limit platí pre súčet hmotnostných koncentrácií alebo hmotnostných tokov 
jednotlivých VOC. Emisie prchavých organických zlúčenín v odpadovom plyne nesmú 
prekročiť bud' uvedenú hodnotu hmotnostného toku, alebo koncentrácie. 

PodPa bodu 4.2. přílohy č.6 k vyhláške č.410/2012 Z. z. pre nanášanie náterov v 
zariadení používajúcom organické rozpúšťadlá s kapacitou, ktorá je >10 <25 t/rok, platia 
emisné limity pre prchavé organické zlúčeniny VOC na úrovni 85 g/m2, ktoré boli 
prevádzkovatePovi určené. 

V rámci kontroly č. 54/2014 inšpekcia nariadila prevádzkovatePovi vykonat' analýzu 
odpadovej vody zvodnej clony - mokrého odlučovača striekacieho automatu Microp 
a analýzy kalu zo striekacieho automatu, z do vodu, že namerané celkové emisie VOC do 
ovzdušia, zistené pri poslednom oprávnenom meraní v sušiacej a striekacej časti oboch kabin 
dosahovali hodnoty pod detekčným limitom danej metodiky a aby sa ověřilo, či skutočne 
VOC sú absorbované do vody vo vodnej cloně, alebo do odpadu - odpadových farieb a lakov 
z použitých nátěrových hmot. Vykonala sa analýza používanej vody do vodnej clony, pri 
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ktorej bol zistený obsah TOC na úrovni 9,3 mg/l, ktorá odpovedá charakteru pitnej vody a na 
výstupe zvodnej clony bola zistená hodnota 1126 mg/l, čo potvrdzuje, že VOC uvol'nené 
z nátěrových hmot pri striekaní sú zachytávané do odpadovej vody. Z uvedeného dóvodu 
inšpekcia doplnila aj monitoring priemyselnej odpadovej vody o ukazovatel' TOC 
v kontrolnom profile B - odtok priemyselnej odpadovej vody z úpravné, v intervale 1 x ročně. 
V póvodnom profile B - posledná revízna kanalizačná šachta priemyselnej kanalizácie, ktorá 
odvádza priemyselné odpadové vody z objektu úpravné a predúpravy prevádzky, pred 
napojením do priemyselnej kanalizácie bývalých Kožiarskych závodov, tečú prakticky len 
splaškové vody z úpravné a predúpravy. 

Analýza kalu sa má vykonat' do konca roka 2014. Na základe výsledkov bude 
potřebné vykonat' aj ročnů bilanciu organických rozpúšťadiel a oznámenie o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia za daný zdroj znečisťovania ovzdušia. 

Předložený STPP a TOO a vedenie prevádzkovej evidencie spíňa požiadavky přílohy 
č.2. a přílohy č.3. vyhlášky č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, 
o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údaj och oznamovaných do Národného 
informačného systému a o súbore technicko - prevádzkových parametrov a technicko -
organizačných opatření, preto inšpekcia schválila na základe vykonanej kontroly rozsah 
vedenia prevádzkovej evidencie a STPP a TOO pre striekací automat. 

Inšpekcia na základe zhodnotenia predloženej žiadosti, vykonania kontroly za 
ůčelom overenia skutočne dosahovaných technicko - prevádzkových parametrov 
a vykonávania technicko - organizačných opatření, ktoré sú uvedené v STPP a TOO pre 
predmetnú prevádzku a vedenia prevádzkovej evidencie zistila, že sú splněné podmienky 
podl'a zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podl'a zákona o správnom konaní, ktoré boli 
súčasťou integrovaného povofovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 

P o u č e n i e :  

Proti tomuto rozhodnutiu je podl'a § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znění neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného 
prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žilině, odbor integrovaného povol'ovania 
a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia 
účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní přípustných riadnych opravných 
prostriedkov nadobudne právoplatnost', jeho zákonnost' móže byť preskúmaná súdom. 
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Doručuje sa: 
1. SlovTan Contract Tannery, spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
2. Město Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia: 
3. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský 

Mikuláš 
3. spis-2 x 


