SÚHRNNÁ SPRÁVA
o kontrolách vykonaných podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných
priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v roku 2017
I. ÚVOD
Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závaţných priemyselných havárií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o prevencii závaţných priemyselných
havárií“) ustanovuje podmienky a postup pri prevencii závaţných priemyselných havárií
v podnikoch s prítomnosťou nebezpečnej látky a na obmedzovanie ich následkov na zdravie
ľudí, ţivotné prostredie a majetok.
Kontroly na úseku prevencie závaţných priemyselných havárií Slovenská inšpekcia
ţivotného prostredia - útvar inšpekcie ochrany vôd, ako orgán štátneho dozoru vo veciach
prevencie závaţných priemyselných havárií (§ 23 ods. 5 písm. a) cit. zákona) vykonáva uţ od
jeho vzniku, t.j. od roku 2004.
V roku 2017 sa takto špecificky zamerané kontroly vykonávali v súlade s plánom
hlavných úloh Slovenskej inšpekcie ţivotného prostredia na rok 2017, ktorý bol schválený
Ministerstvom ţivotného prostredia Slovenskej republiky a to v rámci samostatnej hlavnej
úlohy útvaru inšpekcie ochrany vôd pod poradovým číslom I. 7. - Koordinovaná kontrola
podnikov kategórie A a kategórie B podľa cit. zákona. Pri výbere kontrol sa vychádzalo z
celoštátneho registra podnikov spadajúcich pod zákon č. 128/2015 Z.z., ktorý vedie
Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky.
V roku 2017 kontroly na úseku prevencie závaţných priemyselných havárií
koordinovali odbory inšpekcie ochrany vôd inšpektorátov ţivotného prostredia Slovenskej
inšpekcie ţivotného prostredia (ďalej len „OIOV“) za účasti orgánov štátnej správy (okresné
úrady v sídle krajov, okresné úrady, Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce, krajské
riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru a okresné riaditeľstvá hasičského a záchranného
zboru, Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva, Hlavný
banský úrad a obvodné banské úrady).
Pre zabezpečenie koordinácie kontrolnej činnosti orgánov štátnej správy (ďalej len
„OŠS“) vykonávajúce kontrolu podľa zákona č. 128/2015 Z.z. boli v roku 2017 zvolané
koordinačné porady na úrovni ústredných OŠS a regionálnych OŠS. Cieľom porady na úrovni
ústredných orgánov bolo prerokovanie vykonávania koordinovaných kontrol a vyhodnotenie
spolupráce s jednotlivými OŠS vykonávajúcimi kontrolu podľa zákona č. 128/2015 Z.z. a
prerokovanie návrhu plánu koordinovaných kontrol na rok 2018.
Cieľom porád na regionálnej úrovni OŠS bolo prerokovanie vykonávania kontrol
koordinovaným spôsobom ako aj postup a rozsah vykonania týchto kontrol a určenie
konkrétneho objektu v podniku, kde sa bude vykonávať kontrola (závod, prevádzka, resp.
zariadenie) a prípravu plánu koordinovaných kontrol na rok 2018.
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II. VÝSLEDKY KONTROL
V roku 2017 vykonali OIOV celkovo 58 kontrol podľa zákona č. 128/2015 Z. z.
o prevencii závaţných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
z toho 54 kontrol bolo plánovaných v rámci plánu beţných kontrol a 4 kontroly boli vykonané
ako mimoriadne kontroly, ktorých cieľom bolo preveriť prítomnosť nebezpečných látok
v podniku a z toho vyplývajúce povinnosti pre prevádzkovateľa podniku (Dunaj Petrol Trade,
a.s., v konkurze, Komárno; Morsevo group a.s., prevádzka Komárno; Borealis L.A.T Slovakia
s.r.o., Chotín; AKSO, s.r.o. Pezinok).
Z celkového počtu 58 kontrol vykonali OIOV 13 kontrol v podnikoch kategórie A a
44 kontrol v podnikoch kategórie B. Prehľad o vykonaných kontrolách v roku 2017 a
rozdelenie podnikov podľa územnej pôsobnosti OIOV je v tabuľke č. 1.
Tabuľka č. 1

OIOV

BA
SPNR
ZA
BB
KE
spolu

podnik zaradený do
kategórie A
porušenie
kontroly
zákona
4
2
3
1
3
13

2
0
0
0
0
2

podnik zaradený do
kategórie B
porušenie
kontroly
zákona
počet
7
3
10
1
5
2
10
1
12
2
44
9

spolu
kontroly

porušenie
zákona

11+1*
12
8
11
15
57+1*

5
1
2
1
2
11

*- nekategorizovaný podnik (Borealis L.A.T Slovakia s.r.o., Chotín)

BA - Bratislava, SPNR - stále pracovisko Nitra, ZA - Ţilina, BB - Banská Bystrica, KE – Košice

Z uvedeného prehľadu vyplýva, ţe v roku 2017, pri dodrţaní zákonom stanoveného
intervalu kontrol, najviac kontrol zameraných na prevenciu závaţných priemyselných havárií
vykonali OIOV Košice (15 kontrol), OIOV Bratislava a Stále pracovisko OIOV Nitra (12
kontrol).
Z celkového počtu 58 kontrol v 5 prípadoch kontroly vykonali OIOV samostatne resp.
iba za účasti Okresných úradov v sídle kraja a to nasledovne:
1. BIA Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o., Čáb (podnik kategórie A)
kontrola bola vykonaná za účasti OIOV Stále pracovisko Nitra v spolupráci
s Okresným úradom v sídle kraja v Nitre, Odborom starostlivosti o ţivotné prostredie.
Kontrola bola zameraná na preverenie oznámenia o vyradení sa podniku z kategória
A do nekategorizovaného podniku, nakoľko došlo k významnému zníţeniu
v skladovaných mnoţstvách nebezpečných látok.
2. Dunaj Petrol Trade, a.s., v konkurze, Komárno (podnik kategórie A) kontrolu
vykonal iba OIOV Bratislava. Kontrolou bolo zistené, ţe spoločnosť v prevádzke
Divízia - prístav minerálnych olejov Komárno nevykonáva svoju činnosť od júla
2013. Kontrolou bolo zistené, ţe prevádzku Divízia - prístav minerálnych olejov
Komárno prevádzkuje spoločnosť Morsevo group s.r.o. so sídlom Kopčianska 10,
Bratislava.
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3. Morsevo group s.r.o., Bratislava prevádzka Divízia - prístav minerálnych olejov
Komárno (podnik kategória A) kontrolu vykonal iba OIOV Bratislava. Kontrolou bolo
zistené, ţe spoločnosť si nesplnila povinnosti vyplývajúce jej z § 4 ods. 2 ods. a)
zákona č. 128/2015 Z.z., nakoľko spoločnosti vyplynula povinnosť zaradiť
predmetnú prevádzku do kategória A podľa zákona č. 128/2015 Z.z. a to na základe
mnoţstva nebezpečnej látky (nafta) prítomnej v prevádzke. Za uvedený nedostatok
bude spoločnosti uloţená pokuta podľa cit. zákona.
4. AKSO, spol. s.r.o. Pezinok (podnik kategória A) kontrolu vykonal iba OIOV
Bratislava. Kontrolou bolo zistené, ţe spoločnosť si nesplnila povinnosti vyplývajúce
jej z § 4 ods. 2 ods. a) zákona č. 128/2015 Z.z., nakoľko spoločnosti vyplynula
povinnosť sa zaradiť do kategória A podľa zákona č. 128/2015 Z.z. a to na základe
mnoţstva nebezpečnej látky (propán - bután) prítomnej v prevádzke. Za uvedený
nedostatok bude spoločnosti uloţená pokuta podľa cit. zákona.
5. Borealis L.A.T Slovakias.r.o. Chotín kontrolu vykonal iba OIOV Bratislava. Kontrola
bola zameraná na preverenie celkových mnoţstiev nebezpečných látok prítomných
v podniku, pričom sa zistilo, ţe podnik nespadá pod cit. zákon.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, predmetných 5 podnikov ďalej uţ
nebudeme hodnotiť.
Z celkového počtu kontrol vykonaných koordinovaným spôsobom (53) v 3 podnikoch
bola kontrola vykonaná po prvý krát, nakoľko išlo o novo zaradené podniky (TOMEGAS SK,
s.r.o., Čadca - prevádzka Spišské Vlachy podnik kategórie A a 2 podniky kategórie B –
NAFTA, a.s. Bratislava - Podzemný zásobník zemného plynu Plavecký Štvrtok a POZAGAS
a.s. Malacky).
Koordinované kontroly sa vykonávali v súlade so zákonom č. 128/2015 Z. z.
o prevencii závaţných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o ţivotné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z.
o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Koordinované kontroly boli zamerané predovšetkým na to, či prevádzkovateľ je
schopný preukázať, ţe prijal opatrenia na prevenciu závaţných priemyselných havárií s
ohľadom na rôzne činnosti vykonávané v podniku t.j., či údaje a informácie uvedené
v dokumentoch vypracovaných na základe zákona o prevencii závaţných priemyselných
havárií (napr. bezpečnostná správa, vnútorný havarijný plán, podklady na vypracovanie plánu
ochrany obyvateľstva alebo iné dokumenty prevádzkovateľa) adekvátne vyjadrujú podmienky
v podniku/prevádzke, vrátane moţných vonkajších zdrojov rizika, aj so zabezpečením
príslušných prostriedkov na zdolanie závaţnej priemyselnej havárie a obmedzenie jej
následkov, zabezpečenie záchrannej sluţby ako aj informovanie verejnosti.
V rámci koordinovaných kontrol zástupcovia OŠS v kontrolovaných prevádzkach
vykonali vizuálnu obhliadku za účelom preverenia, či predloţená dokumentácia bola
vypracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku prevencie závaţných
priemyselných havárií a zodpovedá skutočnému stavu pri pouţívaní nebezpečných látok.
Menný zoznam podnikov, v ktorých bola vykonaná kontrola podľa zákona č. 128/2015 Z. z.
je uvedený v prílohe č. 1.
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1. Rozdelenie podnikov spadajúcich pod zákon o prevencii závažných priemyselných
havárií podľa územného členenia
Rozdelenie podnikov spadajúcich pod cit. zákon o prevencii závaţných priemyselných
havárií podľa územného členenia SR je uvedené v grafe č. 1, č.2 a č.3
graf č.1

graf č.2

graf č. 3

2. Umiestnenie podnikov spadajúcich pod zákon o prevencii závažných priemyselných
havárií
Rozdelenie podnikov podľa OIOV vzhľadom na ich umiestnenie k okoliu, chránenej
vodohospodárskej oblasti, chránenej krajinnej oblasti a podľa povodí riek s predpokladom
ovplyvnenia hraničného profilu je uvedené v grafe č. 4 a v grafe č. 5. Z uvedeného prehľadu
grafov vyplýva, ţe najviac podnikov je umiestnených v priemyselných zónach.
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graf č.4

V obytnej zóne je umiestený podnik Saneca Pharmaceuticals Hlohovec, a.s. Hlohovec
a Ţeleziarne Podbrezová, a.s.
V chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Ţitného ostrova je umiestnený podnik
SLOVNAFT, a.s. Bratislava, areál Bratislava.
V grafe č. 5 je uvedené rozdelenie podnikov, spadajúcich pod cit. zákon, podľa povodí
riek. Všetky kontrolované podniky v roku 2017, spadajúce pod zákon o prevencii závaţných
priemyselných havárií, sa nachádzajú v povodí rieky Dunaj, ktoré spadá pod úmorie
Čierneho mora.
graf č. 5

Podniky, ktoré môţu ovplyvniť hraničné profily vodných tokov s Maďarskou
republikou sa nachádzajú v okrese Bratislava (SLOVNAFT, a.s. - areál Bratislava, Slovnaft) a
v okrese Košice (U.S.STEEL, Košice s.r.o.).
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3. Rozdelenie podnikov spadajúcich pod zákon o prevencii závažných priemyselných
havárií podľa ekonomických činností
Rozdelenie podnikov podľa ekonomických činností SK NACE Rev.2 (klasifikácia
ekonomických činností podľa vyhl. ŠÚ SR č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická
klasifikácia ekonomických činností) je uvedený v grafe č. 6.
graf č. 6

Ako vyplýva z uvedeného grafu, kontroly podľa zákona o prevencií závaţných
priemyselných havárií boli v roku 2017 vykonané hlavne v podnikoch zameraných na výrobu
chemikálií a chemických produktov, v podnikoch, kde činnosť je zameraná na dopravu
potrubím a na skladovanie a uskladňovanie vybraných nebezpečných látok, ako aj vo
veľkoobchodoch s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami, chemickými výrobkami.
4. Kontrolné zistenia v podnikoch kategórie A
V roku 2017 bolo v podnikoch kategórie A, vykonaných celkovo 9 kontrol, z toho v 1
podniku kontrola bola vykonaná po prvý krát (TOMEGAS SK, s.r.o., Čadca - prevádzka
Spišské Vlachy).
Z vykonaných koordinovaných kontrol podnikoch kategórie A vyplynulo, ţe
kontrolované podniky si splnili povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 128/2015 Z. z.
5. Kontrolné zistenia v podnikoch kategórie B
V roku 2017 bolo v podnikoch kategórie B, vykonaných celkovo 44 kontrol.
Z vykonaných koordinovaných kontrol v podnikoch kategórie B vyplynulo, ţe
kontrolované podniky si splnili povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 128/2015 Z. z., okrem:


spoločnosti Agility Logistics, s.r.o. Senec, ktorá počas kontrolovaného obdobia
nezabezpečila trvalý prístup verejnosti k informáciám na svojom webovom sídle podľa
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prílohy č. 2 zákona č. 128/2015 Z.z., čím porušila § 15 ods. 2 zákona č. 128/2015 Z.z.,
nakoľko:
-

nezverejnila údaje a informácie o nebezpečných látkach prítomných v podniku vrátane
ich všeobecného názvu,

-

neuviedla informácie, ako aj odkazy na Informačný systém prevencie závaţných
priemyselných havárií,

-

neoznámila informácia o výsledku kontrole vykonanej koordinovaným spôsobom alebo
miesto, kde sú tieto informácie dostupné v elektronickej forme, ale v predmetnej
informácii pre verejnosť sa uvádza iba kto vykonáva kontrolu a v akom časovom
rozsahu, t.j. raz ročne.

Uvedeným spoločnosť sa dopustila správneho deliktu podľa § 25 ods. 1 písm. e)
zákona č. 128/2015 Z.z. v spojitosti s § 4 ods. 2 písm. e) zákona č. 128/2015.


spoločností NAFTA a.s. Bratislava, prevádzka - Podzemný zásobník zemného plynu
Plavecký Štvrtok; POZAGAS a.s., Malacky; Flaga spol. s r.o., Pezinok, prevádzka –
Výrobné stredisko Bánovce nad Bebravou; Sloveca Sasol Slovakia s.r.o. Bratislava, závod
Nováky;Flaga spol. s r.o. Pezinok, prevádzka - Výrobné stredisko Bánovce nad Ondavou
pri kontrole nepredloţili platné rozhodnutie o súhlase s bezpečnostnou správou alebo jej
aktualizáciou vydané podľa § 8 ods. 5 zákona č. 128/2015 Z.z., čím došlo k správnemu
deliktu podľa § 25 ods. 3 písm. c) zákona č. 128/2015 Z.z.



spoločnosti Preterm s.r.o., Distribučné centrum LPG, ktorá si nesplnila povinnosť podľa
§ 5 ods. 3 písm. d) zákona č. 128/2015 Z. z., nakoľko spoločnosť vopred neinformovala
okresný úrad v sídle kraja o zmene v údajoch prevádzkovateľa podniku podľa odseku 2
písm. a) aţ c) cit. zákona. Oznámenie o zmene prevádzkovateľa zo dňa 01.08.2017 bolo na
okresný úrad v sídle kraja doručené aţ 08.09.2017. Uvedeným došlo k správnemu deliktu
podľa § 25 ods. 1 písm. f) zákona č. 128/2015 Z. z.



spoločnosti Explosia SK s.r.o., Bratislava, prevádzka Sklad priemyselných trhavín
a roznecovadiel Sklené, ktorá neoznámila precvičovanie havarijného plánu Okresnému
úradu v sídle kraja v Ţiline najmenej 7 dní vopred pred plánovaným cvičením, čím došlo
k porušeniu § 10 ods.9 zákona č. 128/2015 Z.z. Uvedeným nedošlo k naplneniu správneho
deliktu podľa § 25 zákona č. 128/2015 Z.z.

6. Mimoriadne kontroly
OIOV v roku 2017 vykonali 4 mimoriadne kontroly zamerané na preverenie
mnoţstva nebezpečnej látky prítomnej v podniku. Vykonanými kontrolami bolo zistené, ţe
v jednom prípade podnik nespadá pod zákon č. 128/2015 Z.z. (Borealis L.A.T Slovakias.r.o.
Chotín), v jednom prípade podnik od júla 2013 nevykonáva svoju činnosť (Dunaj Petrol
Trade, a.s., v konkurze, Komárno - podnik kategórie A) a dvom podnikom dvom podnikom
(Morsevo group s.r.o., Bratislava prevádzka Divízia - prístav minerálnych olejov Komárno a
AKSO, spol. s.r.o. Pezinok), vyplynula povinnosť sa zaradiť do kategória A podľa zákona č.
128/2015 Z.z. na základe mnoţstva nebezpečnej látky (nafta, propán - bután) prítomnej
v prevádzke. Za uvedený nedostatok bude v správnom konaní spoločnostiam uloţená pokuta
podľa cit. zákona.
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7. Pokuty a opatrenia na nápravu
V roku 2017 neuloţili OIOV podnikom spadajúcim pod zákon č. 128/2015 Z. z.
v správnom konaní ţiadne opatrenia na nápravu podľa tohto zákona.
V roku 2017 za porušenie zákonných povinnosti ustanovených na úseku prevencie
závaţných priemyselných havárií boli v správnom konaní uloţené pokuty 3 spoločnostiam
(Agility Logistics, s.r.o. Senec; AKSO s.r.o. Pezinok; FLAGA, s.r.o. Pezinok, prevádzka –
Výrobné stredisko Bánovce nad Bebravou) v celkovej výške 8 000 eur a jednej spoločnosti
(TOMEGAS SK, s.r.o., prevádzka „Distribučné centrum LPG Partizánske“) za nedostatky
zistené v roku 2016 v celkovej výške 1 000 eur.
III. BEZPEČNOSTNÉ SPRÁVY
SIŢP ako orgán štátneho dozoru vo veciach prevencie závaţných priemyselných
havárií sa okrem iného vyjadruje aj k bezpečnostným správam. V roku 2017 sa OIOV v rámci
spolupráce orgánov štátneho dozoru vo veciach prevencie závaţných priemyselných havárií,
v súlade s § 23 ods. 5 písm. f) v spojitosti s § 8 ods. 6 zákona č. 128/2015 Z. z. vyjadrovali
k 23 bezpečnostným správam.
IV. ZÁVER
V roku 2017 vykonali OIOV celkovo 58 kontrol podľa zákona č. 128/2015 Z. z.
o prevencii závaţných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
z toho plánovaných kontrol bolo 54 a 4 kontroly boli vykonané ako mimoriadne kontroly
(Dunaj Petrol Trade, a.s., v konkurze, Komárno; Morsevo group a.s., prevádzka Komárno;
Borealis L.A.T Slovakia s.r.o., Chotín; AKSO, s.r.o. Pezinok), ktorých zameranie bolo na
preverenie celkového mnoţstva nebezpečných látok prítomných v podniku.
Z celkového počtu plánovaných beţných kontrol na rok 2017 (54 kontrol) bolo
koordinovaným spôsobom vykonaných 53 kontrol. Z plánovaného počtu plánovaných
beţných kontrol pre rok 2017 v 1 podniku kategórie A (TOMEGAS SK, s.r.o., Čadca prevádzka Spišské Vlachy) bola kontrola vykonaná po prvý krát a v jednom podniku (BIA
Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o., Čáb podnik kategórie A) kontrolou bolo
zistené, ţe podnik sa preradil do nekategorizovaného podniku, nakoľko došlo k významnému
zníţeniu v skladovaných mnoţstvách nebezpečných látok.
Mimoriadnymi kontrolami v roku 2017 podľa zákona č. 128/2015 Z.z. bolo zistené, ţe
dvom podnikom (Morsevo group s.r.o., Bratislava prevádzka Divízia - prístav minerálnych
olejov Komárno a AKSO, spol. s.r.o. Pezinok), vyplynula povinnosť sa zaradiť do kategória
A podľa zákona č. 128/2015 Z.z. na základe mnoţstva nebezpečnej látky (nafta, propán bután) prítomnej v prevádzke. Za uvedený nedostatok bude v správnom konaní spoločnostiam
uloţená pokuta podľa cit. zákona.
Z vykonaných kontrol v roku 2017 vyplynulo, ţe z celkového počtu kontrol (58) v 11
prípadoch bolo zistené porušenie ustanovení na úseku prevencie závaţných priemyselných
havárií, z toho v jednom prípade nedošlo k naplneniu správneho deliktu. Za porušenie
správnych deliktov na úseku prevencie závaţných priemyselných havárií boli resp. budú
8

v správnom konaní prevádzkovateľom podnikov uloţené pokuty. K najčastejším nedostatkom
vyplývajúcich z kontroly zákona č. 128/2015 Z.z. moţno zaradiť nepredloţenie právoplatného
rozhodnutia o súhlase s bezpečnostnou správou alebo jej aktualizáciou vydaného podľa § 8
ods. 5 zákona č. 128/2015 Z.z.

Príloha č. 1

Menný zoznam podnikov, v ktorých sa vykonala kontrola podľa zákona o prevencii
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v roku 2017
por.
kontrolovaný subjekt
číslo
1. Agility Logistics, s.r.o., Senec

porušenie zákona/
správny delikt
§ 25 ods. 1 písm. e)

výška
pokuty
1 000,00

2.

Duslo, a.s., pracovisko Bratislava

3.

Linde Gas k.s., Bratislava

4.

SLOVNAFT, a.s., Bratislava, areál Bratislava

5.

DSV Solution Slovakia s.r.o., Senec

6.

§ 25 ods. 3 písm. c)

bude uloţená

8.

DSV Solution Slovakia s.r.o., Skladovacia hala D24 Senec
NAFTA a.s. Bratislava, Podzemný zásobník zemného plynu Plavecký
Štvrtok
POZAGAS a.s., Malacky

§ 25 ods. 3 písm. c)

bude uloţená

9.

Morsevo group a.s., prevádzka Komárno

§ 25 ods. 2 písm. a)

bude uloţená

§ 25 ods. 2 písm. a)

2 000,00

§ 25 ods. 3 písm. c)

5 000,00

7.

10. AKSO, s.r.o. Pezinok
11. TRANSPETROL, a.s. Bratislava, PS č.5 Bučany
12. TRANSPETROL, a.s. Bratislava PS č.4 Tupá
13. Spoločnosť pre skladovanie a.s., PS Bučany
14. Spoločnosť pre skladovanie a.s., PS Tupá
15. Duslo a.s., Šaľa
16. REAL –H.M. s.r.o., Nové Zámky
17. Flaga spol. s r.o., Pezinok, VS Bánovce nad Bebravou
18. SANECA a.s, Hlohovec
19. SLOVNAFT, a.s., Bratislava, terminál Kľačany
20. Zväz pre skladovanie zásob a.s., terminál Kľačany
21. ENVIRAL a .s., Leopoldov
22. TRADED CHEMICALS, spol. s r.o., prevádzka Martin
23. Konštrukta – Defence, a.s., Dubnica nad Váhom
24. Privatex Pyro, s.r.o., PŠS Lieskovec, Dubnica nad Váhom
25. ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom
26. Zväz pre skladovanie zásob a.s., Terminál Horný Hričov
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27. PROBUGAS a.s. Bratislava, prevádzka Martin

§ 25 ods. 3 písm. c)

Explosia SK s.r.o., Bratislava, prevádzka priemyselných trhavín
28.
a roznecovadiel Sklené

§10 ods. 9

bez
naplnenia
správneho
deliktu

29. MONDI SCP, a.s., Ruţomberok
30. Sloveca Sasol Slovakia s.r.o. Bratislava, závod Nováky

§ 25 ods. 3 písm. c)

5000,00

§ 25 ods. 1 písm. f)

bude uloţená

§ 25 ods. 3 písm. c)

bude uloţená

31. Ţeleziarne Podbrezová a.s.
32. SLOVNAFT, a.s. Bratislava, terminál a produktovod Stoţok
33. Zväz pre skladovanie zásob a.s., terminál Stoţok
34. CMK, s.r.o. Ţarnovica
35. FORTISCHEM a.s., Nováky
36. SLOVALCO, a.s. Ţiar nad Hronom
37. Zväz pre skladovanie zásob a.s., Bratislava, terminál Beňadik
38. Adient Slovakia, OZ Lučenec
39. TRANSPETROL, a.s. Bratislava, terminál Rimavská Sobota
40. Evonik Fermas s.r.o. Slovenská Ľupča
41.

Gas Logistics a.s., Prečerpávacia stanica LPG Čierna nad Tisou

42.

Spoločnosť pre skladovanie a.s. Budkovce

43.

TOMEGAS SK, s.r.o. - prevádzka Spišské Vlachy

44.

CARMEUSE Slovakia, s.r.o. – Vápenka Košice

45.

SSE Slovakia, s.r.o., Humenné

46.

TRANSPETROL, a. s., PS 2 Moldava nad Bodvou

47.

SWS, s.r.o. Vojany

48.

Preterm s.r.o., Distribučné centrum LPG Trebišov

49.

SLOVNAFT, a.s., Bratislava., terminál Kapušany

50.

Chemko Slovakia a.s., Stráţske

51.

Flaga spol. s r.o., Bánovce nad Ondavou

52.

Duslo, a.s. - ÚV Stráţske

53.

DIAKOL Stráţske, s.r.o.

54.

TRANSPETROL, a.s., Bratislava, PS 1 Budkovce

55.

U.S.STEEL Košice, s.r.o. (DZ Oceliareň)

56.

Dunaj Petrol Trade, a.s., v konkurze, Komárno

nespadá pod zákon

57. Borealis L.A.T Slovakia s.r.o., Chotín

nespadá pod zákon

58. BIA Plastic s.r.o., Čab

nespadá pod zákon
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