SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
č.: 6095-22057/2015/Daň/770390104

strany 10 / prílohy 0

SPRÁVA O BEŽNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE č.62/2015/Daň/P
Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10, 11 zákona o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o IPKZ)

a) Spracovateľ správy
Inšpektorát, odbor,

IŽP Žilina, OIPK

zodp. inšpektor

Ing. Eva Daňová

Telefón (fax)

041/50 75 116

E- mail

eva.danova@sizp.sk

Dátum začatia kontroly

15.07.2015

Mená, podpisy a odbor
inšpektorov, ktorí kontrolu
vykonali

Meno a priezvisko

odbor

Ing. Eva Daňová

OIPK

Ing. Miroslava Reková

Vedúca OIPK

b) Prevádzkovateľ
Obchodné meno alebo názov

Martinská teplárenská, a.s.,

Titul, meno, priezvisko konateľa

Ing. Viktor Leščinský, predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mihál, člen predstavenstva
Ing. Miroslav Šugár, člen predstavenstva

Adresa sídla

Robotnícka 17, Martin 036 80

Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši
od adresy sídla)
IČO

36 403 016
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c)

Prevádzka

Názov prevádzky

Martinská teplárenská, a.s.

Adresa prevádzky

Robotnícka 17, Martin 036 80

Identifikácia prevádzky (VS)

770390104

Kategória činnosti

1.

Energetika

1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým
tepelným príkonom väčším ako 50 MW
Integrované povolenie

č.712-24461/2007/Kun/770390104
zo dňa 30. 07. 2007

Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok
Označenie zmeny IP

1255-10395/2015/Daň//770390104/Z23 zo dňa 09.04.2015
Zaradenie súvisiacej činnosti – prevádzkovanie
vodných stavieb STARÉ ODKALISKO a NOVÉ
ODKALISKO do integrovaného povolenia

Popis zmeny

Mená pracovníkov za kontrolovanú
prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili

Ing. Eva Blahová , tepelný technik
p. Ľudovít Kubáni, zodpovedný prevádzkovateľ
Ing. Milan Rajčan, vedúci výroby

Mená pracovníkov poverených
technicko-bezpečnostným dohľadom
(ďalej len TBD), ktorí sa kontroly
zúčastnili za Vodohospodársku Výstavbu
š.p. Bratislava

Ing. Radovan Hudec, vedúci odboru odkalísk
a špeciálnych činností, VV š.p., úsek TBD
Ing. Martin Bakeš, zamestnanec VV š.p., úsek
TBD
Ing. Peter Eľko, zamestnanec VV š.p., úsek TBD

Predmetom
správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013
Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné 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.
Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných
podmienok integrovaného povolenia, v súvislosti s prevádzkou vodných stavieb STARÉ
ODKALISKO a NOVÉ ODKALISKO.
O vykonaní kontroly a o jej zameraní boli informovaní konatelia spoločnosti prostredníctvom
zástupcov spoločnosti, mailom dňa 14.07.2015, prostredníctvom Ing. Evy Daňovej.
Kontrolované obdobie: 04. 05. 2015 – 15. 07. 2015.
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d) Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia integrovaného povolenia č.71224461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 a č.1255-10395/2015/Daň/770390104/
Z23 zo dňa 09.04.2015 (ďalej len povolenie) podľa § 34 zákona o IPKZ:
Podmienka C.30.
Monitorovať kvalitu drenážnych vôd z odkalísk podľa bodu I. tohto
rozhodnutia.
Zhodnotenie plnenia podmienky C.30.: Prevádzkovateľ ku kontrole predložil protokol
o skúške č.66883/2015, ktorým bola monitorovaná kvalita vratnej vody z odkaliska. Analýza
bola vykonaná v celom rozsahu v zmysle bodu I. povolenia.
Podmienka je splnená.
Podmienka C.31.
Monitorovať kvalitu naplavovaného popolčeka podľa bodu I. tohto
rozhodnutia.
Zhodnotenie plnenia podmienky C.31.: Prevádzkovateľ ku kontrole predložil protokol
o skúške č.66884/2015, ktorým bola monitorovaná kvalita hydrozmesi, počas letnej vykurovacej
sezóny. Analýza bola vykonaná v celom rozsahu v zmysle bodu I. povolenia.
Podmienka je splnená.
Podmienka C.32.
Zabezpečiť plnenie opatrení nariadených odborným technickobezpečnostným dohľadom pre SO:
Podmienka C.32.1. Zabezpečiť vypracovanie manipulačného poriadku (ďalej len „MP“), ktorý
bude jednoznačne riešiť manipuláciu na odkalisku počas zimnej sezóny, počas letnej sezóny
a manipuláciu v prípade mimoriadnych prevádzkových okolností. MP je potrebné vopred
konzultovať s hlavným zamestnancom dohľadu poverenej organizácie. Takto prekonzultovaný
MP prevádzkovateľ predloží inšpekcii na schválenie.
Termín: 30.06.2015
Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.1.: Prevádzkovateľ ku stanovenému termínu 30.06.2015
nepredložil inšpekcii vypracovaný manipulačný poriadok, ani k uvedenému termínu nebol
manipulačný poriadok konzultovaný s hlavným zamestnancom dohľadu poverenej organizácie.
Počas kontroly, dodatočne dňa 26.8.2015, bol manipulačný poriadok na aktuálny stav pre
STARÉ ODKALISKO predložený inšpekcii a pri predložení bolo prevádzkovateľom uvedené,
že tento manipulačný poriadok je aj prekonzultovaný s hlavným zamestnancom dohľadu
poverenej organizácie.
Podmienka bola splnená dodatočne. Termín plnenia nebol dodržaný.
Podmienka C.32.2. Do doby, kým nebude nový MP schválený je potrebné obmedziť plavenie
z čelnej hrádze.
Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.2.: Prevádzkovateľ demontoval výpuste pri čelnej
hrádzi, čím je zabezpečené obmedzenie plavenia z čelnej hrádze, v zmysle povolenia.
Podmienka je splnená.
Podmienka C.32.3. Zabezpečiť projektantom vypracovanú štúdiu možností realizácie
odvodnenia čelnej hrádze.
Termín: december 2015
Zhodnotenie plnenia podmienky C.31.: Prevádzkovateľ ku kontrole nepredložil vypracovanú
štúdiu možností realizácie odvodnenia čelnej hrádze ani zmluvu s projektantom. Termín plnenia
podmienky uplynie o 6 mesiacov. Plnenie podmienky bude skontrolované pri následnej kontrole.

3

Podmienka C.32.4. Lokálnou
šachticou
overiť
prítomnosť
drenážneho
koberca
v stabilizačnom prísype základnej hrádze. Počas realizácie prác je potrebná prítomnosť hlavného
zamestnanca dohľadu poverenej organizácie.
Termín: 30.06.2015
Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.4.: Prevádzkovateľ ku dňu 30.06.2015 ani počas
kontroly nepredložil doklad o overení prítomnosti drenážneho koberca v stabilizačnom prísype
základnej hrádze. Zástupca prevádzkovateľa počas kontroly uviedol, že termín realizácie
podmienky musí byť dopredu odobrený s hlavným zamestnancom dohľadu poverenej
organizácie. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa a TBD bola ku dňu 26.08.2015 vykonaná
realizácia uvedenej podmienky. Uvedené je porušením podmienky C.32.4. povolenia.
Podmienka bola splnená dodatočne. Termín plnenia nebol dodržaný.
Podmienka C.32.5. Odstrániť skládku zeminy a stavebného odpadu na konci koruny
ľavostrannej hrádze navýšenia I/5.
Termín: ihneď
Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.5.: Prevádzkovateľ odstránil skládku zeminy
a stavebného odpadu na konci koruny ľavostrannej hrádze navýšenia I/5., dotknuté územie bolo
podľa zamestnancov dohľadu poverenej organizácie uvedené do uspokojivého stavu.
Podmienka je splnená.
Podmienka C.32.6. Zmonitorovať stav s dĺžku oboch prítokov a odtoku šachty „T“ a pokiaľ
bude možné počas monitoringu, za pomoci lokalizátora zistiť aj trasu oboch prítokov prenesením
na terén. Zistiť aj pôvod vôd týchto prítokov.
Termín: 30.09.2015
Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.6.: Prevádzkovateľ ku kontrole predložil objednávku
č.3500011740 zo dňa 17.06.2015, na realizáciu uvedenej podmienky spoločnosťou AARSLEFF
HULÍN s.r.o., Hlohovec, s termínom realizácie júl 2015. Termín plnenia podmienky uplynie o 2
mesiace. Plnenie podmienky bude skontrolované pri následnej kontrole.
Podmienka C.32.7.Vyčistiť všetky vodorovné vrty „VV“ na čelnej hrádzi a zvýšiť tak ich
účinnosť.
Termín: 30.06.2015
Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.7.: Počas kontroly, dňa 15.07.2015 bolo zistené, že
podmienka nebola splnená. Prevádzkovateľ inšpekcii predložil objednávku č.3500011741 zo dňa
17.06.2015, na realizáciu uvedenej podmienky spoločnosťou HydroGEP, s.r.o., Sliač,
s termínom realizácie júl 2015.
Dňa 26.08.2015 prevádzkovateľ uviedol, že spoločnosť HydroGEP s.r.o. Sliač má celú
dokumentáciu a vedomosti o sondách a vrtoch realizovaných v minulosti, preto považoval za
praktické, aby uvedené práce vykonávala rovnaká spoločnosť. Vzhľadom na vyťaženosť firmy
boli práce vykonané v neskoršom termíne.
Správu o vykonaní uvedených prác prevádzkovateľ predložil na TBD.
Podmienka bola splnená dodatočne. Termín plnenia nebol dodržaný.
Podmienka C.32.8.Veľkosť aj tvar naplavovacej kazety musia byť v súlade so schváleným
projektom ťažby popola.
Termín: trvale
Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.8.: Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa a podľa
zamestnancov dohľadu poverenej organizácie je podmienka plnená podľa dokumentácie s arch.
č. 7096-129/2012, vypracovanej spoločnosťou Mélyépterv-Hidrotranszport Kft, Budapest.
Podmienka je splnená.
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Podmienka C.32.9. V prípade realizácie ďalšieho navýšenia odkaliska – etapa I/6c, alebo
v prípade výskytu porúch hrádzí odkaliska (kaverny, viditeľné deformácie), resp. ak to bude zo
strany hlavného zamestnanca dohľadu poverenej organizácie uznané za potrebné, vybudovať
geodetické pole na sledovanie deformácií vodnej stavby SO. Projektovú dokumentáciu
vybudovania bodového poľa konzultovať s hlavným zamestnancom dohľadu.
Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.9.: V súčasnej dobe nie je podmienka aktuálna.
Podmienka C.32.10.: Zrušiť vrt S-200/A.
Termín: 30.6.2015
Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.10.: Vrt S-200/A bol zrušený a zasypaný zeminou,
počas kontroly bol uvedený stav prekontrolovaný.
Podmienka je splnená.
Podmienka C.32.11.: Technicky vyriešiť spôsob merania priesakov v mernej šachte na päte
odkaliska.
Termín: 30.9.2015
Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.11.: Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa musí technické
riešenie merania priesakov v mernej šachte na päte odkaliska navrhnúť projektant, s ktorým
zatiaľ nemá prevádzkovateľ podpísanú zmluvu. Plnenie podmienky bude skontrolované pri
následnej kontrole.
Podmienka C.32.12.: Predložiť dohľadu poverenej organizácie zoznam všetkej archívnej
dokumentácie, týkajúcej sa SO.
Termín: 30.6.2015
Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.12.: Prevádzkovateľ ku dňu 30.06.2015 predložil
zoznam archívnej dokumentácie dohľadu poverenej organizácii.
Podmienka je splnená.
Podmienka C.32.13.: Likvidovať náletové dreviny na svahu ľavostrannej hrádze.
T: trvale
Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.13.: Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa náletové dreviny
sa likvidujú priebežne, v réžii prevádzkovateľa.
Podmienka je plnená priebežne.
Podmienka C.32.14.: Všetky zmeny a práce (mimo každodennej starostlivosti o odkalisko),
ktoré chce prevádzkovateľ na vodnej stavbe realizovať, je potrebné v predstihu minimálne 7 dní
oznámiť a konzultovať s organizáciou poverenou výkonom technicko-bezpečnostného dohľadu.
T: trvale
Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.14.: Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa a vyjadrenia
zamestnancov dohľadu poverenej organizácie je podmienka C.32.14. plnená priebežne
a čiastočne.
Podmienka C.33.
Zabezpečiť plnenie opatrení nariadených odborným technickobezpečnostným dohľadom pre NO:
Podmienka C.33.1.: Zabezpečiť vypracovanie aktualizácie manipulačného poriadku (ďalej len
„MP“). MP je potrebné vopred konzultovať s hlavným zamestnancom dohľadu poverenej
organizácie. Takto prekonzultovaný MP prevádzkovateľ predloží inšpekcii na schválenie.
Termín: 30.06.2015
Zhodnotenie plnenia podmienky C.33.1.: Prevádzkovateľ ku dňu 30.06.2015 ani počas
kontroly nepredložil vypracovaný manipulačný poriadok na aktuálny stav pre NOVÉ
ODKALISKO, ani uvedený manipulačný poriadok do dňa kontroly nekonzultoval s hlavným
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zamestnancom dohľadu poverenej organizácie. Uvedené je porušením podmienky C.33.1.
povolenia.
Počas kontroly, dňa 26.8.2015, bol manipulačný poriadok na aktuálny stav pre NOVÉ
ODKALISKO predložený.
Podmienka bola splnená dodatočne. Termín plnenia nebol dodržaný.
Podmienka C.33.2.: Zabezpečiť pravidelné geodetické merania vodorovných a zvislých
deformácií odkaliska 1 x ročne vždy v tom istom ročnom období. Pred realizáciou geodetických
meraní je potrebné konzultovať spôsob merania a jeho vyhodnotenia s hlavným zamestnancom
dohľadu poverenej organizácie.
Zhodnotenie plnenia podmienky C.33.2.: Prevádzkovateľ ku dňu kontroly nepredložil
geodetické merania vodorovných a zvislých deformácií odkaliska, ale plánovaný termín merania
podľa prevádzkovateľa je jeseň 2015. Plnenie podmienky bude preverené pri následnej kontrole.
Podmienka C.33.3. Zabezpečiť odvedenie vôd zdržiavajúcich sa hlavne na okrajoch koruny
základnej hrádze po zrážkach vhodným opatrením (napr. upravením jestvujúcich rigólov).
T: 30.06.2015
Zhodnotenie plnenia podmienky C.33.3.: Prevádzkovateľ ku kontrole uviedol, že čiastočne
vykonal opatrenia, ale plánovaný termín splnenia podmienky je jeseň 2015. Podľa vyjadrenia
prevádzkovateľa a TBD bola ku dňu 26.08.2015 vykonaná realizácia uvedenej podmienky.
Podmienka bola splnená dodatočne. Termín plnenia nebol dodržaný.
Podmienka C.33.4. Zabezpečiť odvedenie vôd zdržiavajúcich sa v hornej odkaľovacej jame
alebo jej vyplnenie ílovitým materiálom s následným vyspádovaním terénu do priľahlého rigolu.
T: 30.06.2015
Zhodnotenie plnenia podmienky C.33.4.: Odvedenie vôd zdržiavajúcich sa v hornej
odkaľovacej jame alebo jej vyplnenie ílovitým materiálom s následným vyspádovaním terénu do
priľahlého rigolu nebolo vykonané do uvedeného termínu. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa a
TBD bola ku dňu 26.08.2015 vykonaná realizácia uvedenej podmienky.
Podmienka bola splnená dodatočne. Termín plnenia nebol dodržaný.
Podmienka C.33.5. Vlastník vodnej stavby je povinný vykonávať meranie na vodnej stavbe
v rozsahu a frekvencii stanovenej v platnom Programe dohľadu napriek tomu, že plavenie do
odkaliska sa dlhodobo nevykonáva.
T: trvale
Zhodnotenie plnenia podmienky C.33.5.: Podľa vyjadrenia zamestnancov dohľadu poverenej
organizácie, napriek toku, že geodetické merania deformácií na Novom odkalisku sa od roku
2010 nevykonávajú, pričom podľa platného Programu dohľadu by sa mali vykonávať 1 x ročne,
prevádzkovateľ ostatné merania vykonáva pravidelne.
Podmienka je plnená priebežne.
Podmienka C.33.6. Odporúčame vykonať videomonitoring hlavne pozorovacích sond J-1, až J12 a sondy J-3/A pre zistenie snímaných rozhraní, materiálu pažníc, typu perforácie a prípadných
technických nedostatkov. Celkovo, vzhľadom na vek sond odporúčame kontrolu technického
stavu všetkých pozorovacích sond.
T: priebežne
Zhodnotenie plnenia podmienky C.33.6.: Podmienka bola čiastočne realizovaná
zamestnancami dohľadu poverenej organizácie. V plnení podmienky sa bude pokračovať.

6

Podmienka C.33.7. Odstraňovať náletové dreviny z hrádzového systému odkaliska a okolia
objektov odkaliska (vtoky do preložiek potoka, združenej šachty potoka, prepadový objekt,
šachty, drény, predpolie hrádze odkaliska).
Zhodnotenie plnenia podmienky C.33.7.: Podmienka bola čiastočne realizovaná vo vlastnej
réžii prevádzkovateľa a čiastočne dodávateľsky. Ku kontrole bola predložená objednávka č.
3500011776 zo dňa 8.7.2015 pre spoločnosť CLIMBTECH s.r.o., Martin. V plnení podmienky
sa bude pokračovať.
Podmienka C.33.8. Kontrolovať čistotu a technický stav preložky potoka pod telesom
odkaliska, kontrolovať čistotu a technický stav všetkých drenážnych šácht. Z kontrol vypracovať
stručnú správu a predložiť fotodokumentáciu stavu týchto objektov.
T: minimálne 1 x ročne
Zhodnotenie plnenia podmienky C.33.8.: Podmienka bola realizovaná. Správa o realizácii bola
predložená dohľadu poverenej organizácii.
Podmienka je plnená.
Podmienka C.33.9. Všetky práce na odkalisku zaznamenávať, v prípade väčšieho rozsahu
zdokumentovať a poskytnúť organizácii TBD.
T: podľa realizácie prác
Zhodnotenie plnenia podmienky C.33.9.: Prevádzkovateľ pri kontrole uviedol, že denne
zasiela hlásenia dohľadu poverenej organizácii. Zamestnanci dohľadu poverenej organizácie
uviedli, že denné hlásenia nedostávajú, ale takéto hlásenia ani nevyžadujú. Informácie
o priebehu prác zasiela prevádzkovateľ poverenej organizácii v mesačných hláseniach a v
prípade mimoriadnych okolností hlásenia zasiela ihneď.
Podmienka je plnená priebežne.
Podmienka C.33.10. Vyčistiť a udržiavať čisté (bez náletov drevín a nánosov pôdy) vtok
a ľavostrannú preložku potoka.
T: trvale
Zhodnotenie plnenia podmienky C.33.10.: Podmienka bola realizovaná čiastočne, práce budú
pokračovať podľa prevádzkovateľa v auguste 2015. Plnenie podmienky inšpekcia preverí pri
následnej kontrole.
Podmienka je plnená.
Podmienka C.33.11. Vrt J-18 vyradiť (zasypať do úrovne 1,00 m pod terénom jemnozrnným
pieskom a zvyšný 1,00 m pod terénom zasypať suchým bentonitom, pražnicu nad terénom
odstrániť a miesto upraviť zhodne s okolím).
T: 30.06.2015
Zhodnotenie plnenia podmienky C.33.8.: Podmienka bola realizovaná. Vrt bol zasypaný
zeminou.
Podmienka je plnená.
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e) Zhrnutie zistení
Pri kontrole boli zistené nasledovné nedostatky na STAROM ODKALISKU:
1. Prevádzkovateľ ku dňu 30.06.2015 nepredložil vypracovaný manipulačný poriadok na
aktuálny stav pre STARÉ ODKALISKO, ani uvedený manipulačný poriadok do
uvedeného termínu nekonzultoval s hlavným zamestnancom dohľadu poverenej
organizácie. Počas kontroly, dňa 26.8.2015, bol manipulačný poriadok pre STARÉ
ODKALISKO predložený inšpekcii a pri predložení bolo prevádzkovateľom uvedené, že
tento manipulačný poriadok je aj prekonzultovaný s hlavným zamestnancom dohľadu
poverenej organizácie. Termín plnenia podmienky C.32.1. nebol dodržaný. Uvedené je
porušením podmienky C.32.1. povolenia.
2. Prevádzkovateľ ku dňu 30.06.2015 ani počas kontroly nepredložil doklad o overení
prítomnosti drenážneho koberca v stabilizačnom prísype základnej hrádze. Podľa
vyjadrenia prevádzkovateľa a TBD bola ku dňu 26.08.2015 vykonaná realizácia uvedenej
podmienky. Podmienka bola splnená dodatočne. Termín splnenia podmienky nebol
dodržaný. Uvedené je porušením podmienky C.32.4. povolenia.
3. Prevádzkovateľ nevykonal vyčistenie všetkých vodorovných vrtov „VV“ na čelnej hrádzi
v termíne do 30.06.2015. Prevádzkovateľ ku kontrole predložil objednávku
č.3500011741 zo dňa 17.06.2015 a prehlásenie, že práce boli vykonané, čo potvrdil aj
TBD. Správu o vykonaní uvedených prác prevádzkovateľ predložil na TBD. Podmienka
bola splnená dodatočne. Termín splnenia podmienky nebol dodržaný. Uvedené je
porušením podmienky C.32.7. povolenia.
Pri kontrole boli zistené nasledovné nedostatky na NOVOM ODKALISKU:
4. Prevádzkovateľ ku dňu 30.06.2015 nepredložil vypracovaný manipulačný poriadok na
aktuálny stav pre NOVÉ ODKALISKO, ani uvedený manipulačný poriadok do
uvedeného termínu nekonzultoval s hlavným zamestnancom dohľadu poverenej
organizácie. Počas kontroly, dňa 26.8.2015, bol manipulačný poriadok pre NOVÉ
ODKALISKO predložený inšpekcii. Termín plnenia podmienky C.33.1. nebol dodržaný.
Uvedené je porušením podmienky C.33.1. povolenia.
5. Prevádzkovateľ nevykonal opatrenia na zabezpečenie odvedenia vôd zdržiavajúcich sa
hlavne na okrajoch koruny základnej hrádze po zrážkach do 30.06.2015. Počas kontroly
prevádzkovateľ uviedol, že ku dňu 26.08.2015 bola vykonaná realizácia uvedenej
podmienky, čo potvrdil aj TBD. Podmienka bola splnená dodatočne. Termín splnenia
podmienky nebol dodržaný. Uvedené je porušením podmienky C.33.3. povolenia.
6. Prevádzkovateľ nevykonal odvedenie vôd zdržiavajúcich sa v hornej odkaľovacej jame,
alebo jej vyplnenie ílovitým materiálom s následným vyspádovaním terénu do priľahlého
rigolu do termínu 30.06.2015. Počas kontroly prevádzkovateľ uviedol, že ku dňu
26.08.2015 bola vykonaná realizácia uvedenej podmienky, čo potvrdil aj TBD.
Podmienka bola splnená dodatočne. Termín splnenia podmienky nebol dodržaný.
Uvedené je porušením podmienky C.33.4. povolenia.

f)

Záver z kontroly

Vykonanou kontrolou inšpekcia zistila nedostatky a v zmysle § 35 ods. 2 písm. b) zákona
o IPKZ uloží pokutu za zistený správny delikt.
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g) Použité podklady
- Objednávka č.3500011776 zo dňa 8.7.2015 pre spoločnosť CLIMBTECH s.r.o., Martin,
- Objednávka č.3500011741 zo dňa 17.06.2015, pre spoločnosť HydroGEP, s.r.o., Sliač,
- Objednávka č.3500011740 zo dňa 17.06.2015, pre spoločnosť AARSLEFF HULÍN
s.r.o., Hlohovec.
- Vyjadrenie k správe o bežnej environmentálnej kontrole č.62/2015/Daň/P zo dňa
26.08.2015.
- splnomocnenie zástupcu prevádzkovateľa - Ing. Pavol Fillo, riaditeľ pre výrobu
a techniku, na zastupovanie spoločnosti pri prerokovaní správy o kontrole.

h) Prílohy správy
Vyjadrenie k správe o bežnej environmentálnej kontrole č. 62/2015/Daň/P zo dňa 26.08.2015

Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 62/2015/Daň/P bola vypracovaná v Žiline dňa
28.07.2015.

i) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ
Dňa: 10. 09. 2015

Miesto: Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina

Vyjadrenie prevádzkovateľa:
Vyjadrenie je v prílohe k správy z kontroly.

Vyjadrenie VV š.p., úsek TBD:
Súhlasí bez pripomienok.
Vyjadrenie kontrol. orgánu (inšpekcie):
Prevádzkovateľ pri prerokovaní správy z kontroly nepredložil žiadne nové dôkazy ktoré by mali
vplyv na zistené nedostatky.
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Meno a podpis za prevádzkovateľa :
splnomocnený zástupca – Ing. Pavol Fillo, riaditeľ pre výrobu a techniku

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

Meno a podpis za TBD :
Ing. Radovan Hudec, vedúci odboru odkalísk a špeciálnych činností, VV š.p., úsek TBD
................
Ing. Martin Bakeš, zamestnanec VV š.p., úsek TBD
................

Meno a podpis za inšpekciu:
Ing. Miroslava Reková, vedúca odboru

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

Ing. Eva Daňová, inšpektorka

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