SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát ţivotného prostredia Ţilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Ţilina
Číslo: 4988-16583/2016/Chy/770240104

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 23/2016
Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia
ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Ţilina, Odbor integrovaného
povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŢP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán
štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa
postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole
v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).
A. Kontrola
Typ kontroly:
Podnet:
Výsledok:
Odstúpené:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Beţná
Nie
§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Nie

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Eva Chytčáková
Číslo preukazu: 27
Telefón:
041 507 51 16
Elektronická adresa:
eva.chytcakova@sizp.sk
B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

Zdruţenie obcí Horného Turca na ochranu ţivotného prostredia
Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice
Ing. Milan Litva
Funkcia: konateľ
0917 117 473
milan.litva@turciansketeplice.sk

C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:

Technické sluţby Turčianske Teplice s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice

Správa o environmentálnej kontrole č.23/2016

IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

30 222 966
16.05.2016 Spôsob: Telefonicky
Michal Mališ
Funkcia: Konateľ
0905657 092
technickesluţby@turciansketeplice.sk

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Zdruţená skládka odpadov Horná Štubňa
Adresa prevádzky:
Horná Štubňa
Variabilný symbol:
770240104
Integrované povolenie:
1184/770240104/273-Gl
Vydané:
8.4.2005
Právoplatné:
29.4.2005
Projektovaná kapacita:
121 142,30 m3
Kategória:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako
10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok
inertných odpadov.
E. Časová os
Posledná kontrola:
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:

13.5.2013  20.6.2013
18.5.2013  18.5.2016
18.5.2016
18.5.2016
7.6.2016
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Obhliadka – miestne zisťovanie

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na zisťovanie, či nedošlo k zmene
okolností, ktoré môţu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia a na plnenie
vybraných podmienok povolenia pri prevádzkovaní skládky odpadov a postupnom uzatváraní
skládky odpadov. Inšpekcia vykonala fyzickú kontrolu prevádzky.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Pri kontrole prevádzky bola vykonaná obhliadka skládky odpadov. V čase obhliadky bolo
zamračené počasie, bez daţďa, fúkal mierny vietor. V ovzduší nebolo cítiť nadmerný zápach,
len v juţnej časti areálu bolo cítiť slabý skládkový zápach. Kapacita 1. časti 1. etapy skládky
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je podľa vyjadrenia prevádzkovateľa naplnená. Odpady sa v súčasnosti ukladajú do telesa 2.
časti 1. etapy skládky odpadov. V čase obhliadky kompaktor rozhŕňal a hutnil odpady.
Čelo skládky odpadov od opornej hrádze a bočné svahy aţ po korunu telesa 1. časti sú
uzatvorené a zrekultivované. Na povrchu uzatvoreného telesa skládky odpadov je
zrealizované zatrávnenie. Uzatvorená časť zodpovedá I.etape 1a. časti uzatvorenia, pre ktorú
bolo vydané stavebné povolenie a vydaný súhlas na uzatvorenie skládky odpadov. Stavba
bola dokončená a odovzdaná. Stavba nebola ku dňu kontroly skolaudovaná. Koruna telesa 1.
etapy nebola v čase kontroly ešte uzatvorená.

I.

Pouţité podklady
1. Stavebný denník
2. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce
3. Váţny lístok
4. Evidencia odpadov preberaných na skládku odpadov
5. „Vplyv skládky odpadov na fyzikálno-chemické vlastnosti podzemnej, priesakovej a
povrchovej vody, Skládka Horná Štubňa, Správa za rok 2015“
6. Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, typ „D“ zneškodňovanie, za rok 2015
7. Technická správa vyhodnotenia topografie skládky odpadov za rok 2015
8. „Monitorovanie procesu tvorby a zloţenia skládkových plynov“ - správa za rok 2015

J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka A.1.
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa udeľuje na dobu 5 rokov
od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného povolenia, maximálne však do naplnenia
maximálnej projektovanej kapacity a to:
I. etapa 1b.časť:
87 400,00 m3,
I. etapa 2.časť:
33 742,30 m3.
Platnosť povolenia inšpekcia predĺţi, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok,
ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred
uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.
Prevádzkovanie v 1a. časti I. etapy skládky odpadov na ploche 4000 m2, pre ktorú je vydaný
súhlas na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov, je ukončené.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Áno
Súhlas na prevádzkovanie odpadov je platný do 26.09.2017.
V prednej časti telesa, na čele 1.časti, I. etapy skládky odpadov bolo ukladanie odpadov
ukončené. V tejto časti telesa skládky odpadov inšpekcia vydala súhlas na uzatvorenie a
rekultiváciu 1a. časti I. etapy skládky odpadov na ploche 4000 m2 a tieţ stavebné povolenie
na stavbu „SO - 23 Rekultivácia skládky I. etapa – 1. časť“. Pri kontrole bolo zistené, ţe
stavba je zrealizovaná.
Pri kontrole bolo zistené, ţe v časti 1b. I. etapy skládky odpadov ukladanie odpadov nebolo
z dôvodu naplnenia kapacity vykonávané.
Kontrolou bolo zistené, ţe prevádzkovateľ vykonáva skládkovanie odpadov len v aktívnej
časti skládky odpadov, pre ktorú nebol vydaný súhlas na uzatvorenie a rekultiváciu a teda
prevádzkuje skládku odpadov v súlade s ustanovením podmienky č. A.1.
Strana 3 z 8

Správa o environmentálnej kontrole č.23/2016

2. Podmienka A.2.
Areál skládky odpadov musí byť zabezpečený súvislým, neporušeným oplotením,
uzamykateľnou bránou a pri vstupe vybavený informačnou tabuľou so základnými
aktuálnymi údajmi o skládke odpadov.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Nie

3. Podmienka A.12.
Odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny sa musí vykonávať do vodotesnej
podzemnej akumulačnej nádrţe o objeme 250 m3, ktorej výška hladina musí byť pravidelne
kontrolovaná.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Nie

4. Podmienka A.18.
Kvalita podzemných vôd v okolí skládky odpadov musí byť sledovaná v monitorovacích
objektoch M-1 MS-1, MS-2, MS-3. Vrty MS-2 a M-1 sú umiestnené nad skládkou odpadov,
MS-1 a MS-3 sú umiestnené pod skládkou odpadov.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Áno
Podľa správy „Vplyv skládky odpadov na fyzikálno-chemické vlastnosti podzemnej,
priesakovej a povrchovej vody, Skládka Horná Štubňa, Správa za rok 2015“ je kvalita
podzemných vôd sledovaná v monitorovacích objektoch M-1 MS-1, MS-2, MS-3.

5. Podmienka A.20.
Manipulácia s motorovou naftou a ropnými olejmi pouţívanými do mechanizmov,
vyuţívaných na skládke odpadov musí byť vykonávaná na takej ploche a takým spôsobom,
aby sa v prípade úniku týchto nebezpečných látok zabránilo ich prieniku do povrchových
alebo podzemných vôd.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Áno
V súčasnosti sa tankuje priamo v zabezpečenom priestore kazety skládky odpadov, pri
prečerpávaní sa pouţíva kovová záchytná vanička

6. Podmienky A.22. a I.23.
A.22. Monitorovanie skládky odpadov vykonávať podľa bodu I. Monitorovanie prevádzky,
poskytovanie údajov a podávanie správ, tohto rozhodnutia.
I.2.3. Kvalitu podzemnej vody zisťovať v ukazovateľoch:
- teplota vody, pH, el. vodivosť, celkový obsah organického uhlíka, rozpustný kyslík,
CHSK(Cr), amónne ióny, NL, N-NH4, NEL-IR, Crcelkový, Cr6+, Ba, B – štvrťročne.
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- Aniónaktívne tenzidy, fenoly, arzén, kadmium, ortuť, olovo, meď, zinok, nikel - 1 x ročne
v letných mesiacoch.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Áno
Podľa predkladaných štvrťročných „Protokoloch o skúške“ skúšobného laboratória
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. N. Zámky, sa v roku 2015 kvalita podzemnej vody
zisťovala v ukazovateľoch:
- teplota vody pri odbere, pH, el. vodivosť pri 25 °C, celkový organický uhlík, rozpustný
kyslík, CHSK dichrómanom, amónne ióny, nerozpustné látky suš. pri 105 °C, amoniakálny
dusík, NEL-IČ, Crcelkový, Cr6+, Bárium, Bór – štvrťročne, v dňoch 31.03.2015, 29.09.2015
a 08.12.2015,
- teplota vody pri odbere, pH, el. vodivosť pri 25 °C, celkový organický uhlík, rozpustný
kyslík, CHSK dichrómanom, amónne ióny, nerozpustné látky suš. pri 105 °C, amoniakálny
dusík, NEL-IČ, Crcelkový, Cr6+, Bárium, Bór, Aniónaktívne tenzidy, fenoly, arzén,
kadmium, ortuť, olovo, meď, zinok, nikel - 1 x ročne, dňa 25.06.2015.

7. Podmienka A.26.
Na skládke odpadov je dovolené zneškodňovanie odpadov, ktoré sú zaradené podľa Vyhlášky
MŢP SR č.284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), kategórie O - ostatný odpad, uvedené v tabuľke č.
1a)
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Áno
Podľa predloţeného Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, typ „D“ zneškodňovanie, za
rok 2015 boli na skládku odpadov v roku 2015 prijaté len odpady
- 17 09 04 - Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02,
17 09 03,
- 20 03 01 - Zmesový komunálny odpad.

8. Podmienka A.36.
Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkový denník v zmysle vyhlášky, kde budú uvedené
všetky kontroly a zistený stav kontrolovaných zariadení.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Nie

9. Podmienka A.47.
Prevádzkovateľ je povinný vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa pouţijú
na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ má vytvorenú účelovú finančnú rezervu na rekultiváciu skládky odpadov,
ktorá činila k 31.12.2015 sumu 198 706,60 Eur. Finančné prostriedky sú vedené na účte
vlastníka skládky odpadov Zdruţenie obcí Horného Turca na ochranu ţivotného prostredia.
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10. Podmienka A.f.10.
Hladina priesakovej kvapaliny v akumulačnej nádrţi nesmie prekročiť povolenú maximálnu
hranicu, ktorá musí byť v nádrţi viditeľne označená.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Nie

11. Podmienka A.f.12.
A.f.12. Priesakovú kvapalinu je moţné rozlievať na povrch kazety, prebytky priesakovej
kvapaliny musia byť zneškodňované odvozom do zariadenia so schopnosťou odbúrať
znečisťujúce zloţky.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vykonáva prečerpávanie priesakovej kvapaliny na povrch kazety skládky
odpadov do uloţených odpadov.

12. Podmienka A.f.15.
Topografické údaje o skládke odpadov zisťovať podľa bodu I.3.2. „Topografia skládky
odpadov“ integrovaného povolenia.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Áno
Dňa 03.02.2016 prevádzkovateľ inšpekcii predloţil Technickú správu vyhodnotenia
topografie skládky odpadov za rok 2015, ktorú vypracoval DEPONIA SYSTEM s.r.o.
Bratislava, v januári 2016. Zo správy vyplýva, ţe na skládke odpadov je k 31.12.2015 voľná
kapacita 22 359,11 m3.

13. Podmienka I.1.
Kontrola emisií do ovzdušia bude uskutočňovaná tak, ako je uvedené v tabuľke č. 4:
zisťuje sa obsah CH4, CO2, O2, H2S, H2.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Áno
Dňa 03.02.2016 prevádzkovateľ inšpekcii predloţil „Monitorovanie procesu tvorby a zloţenia
skládkových plynov“ - správa za rok 2015, ktorú vypracoval RNDr. Zdeněk Potyš – HGShydrogeoservis, Ţilina dňa 14.10.2015. Zo správy vyplýva, ţe v roku 2015 bolo na skládke
odpadov vykonané monitorovanie tvorby a zloţenia skládkového plynu ručne zaráţanými
sondami, v počte 6 ks a v odplyňovacích šachtách, v počte 2 ks. Zloţenie skládkového plynu
bolo zisťované v parametroch CH4, CO2, O2, H2S, H2. Meraniami bol zistený priemerný
obsah metánu na úrovni od 13,0 % do 46,1 %, čo v priemere predstavuje 27,98 %, z čoho
vyplýva, ţe oproti rokom 2004 – 2014 sa v roku 2015 emisia metánu prostredníctvom
odplyňovacích šácht výrazne zvýšila. V závere správy sa konštatuje, ţe tvorba skládkového
plynu z odplyňovacích šácht nemá stabilný charakter, preto vyuţitie skládkového plynu, ani
jeho kontinuálne likvidovanie spaľovaním, zatiaľ nepripadá do úvahy. Z nameraných
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výsledkov vyplýva, ţe v záujme dodrţania podmienky aj v budúcom období, je potrebné
v roku 2016 prispôsobiť frekvenciu meraní zvýšenej tvorbe metánu, zistenej v roku 2015.

14. Podmienka č. 4. stavebného povolenia č. 616-8900/2013/Chy/770240104/Z4-SP1, zo
dňa 04.04.2013
Stavba bude dokončená: do12/2015.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Áno
V stavebnom denníku je zápis zhotoviteľa stavby zo dňa 27.10.2014, o tom ţe stavebné práce
na stavbe „Rekultivácia skládky TKO Horná Štubňa 1. časť“ boli ukončené dňa 27.10.2014
a ţiada objednávateľa o prevzatie stavby. Prevádzkovateľ ku kontrole predloţil „Preberací
protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“ na stavbe „Rekultivácia skládky TKO Horná
Štubňa 1. časť“, zo dňa 30.10.2014, medzi zhotoviteľom STRABAG s.r.o., Bratislava
v zastúpení Ing. Ladislav Vaţan a Jozef Kollár a zástupcami stavebníka Ing. Milanom Litvom
a Ing. Ondrejom Piškim. Stavba nebola ku dňu kontroly skolaudovaná. Podľa vyjadrenia
prevádzkovateľa stavba uzatvorenia 1. časti skládky bude kolaudovaná spoločne so stavbou 2.
časti, ktorá bude plynule nadväzovať na 1. časť.

15. Podmienka č. 15. stavebného povolenia č. 616-8900/2013/Chy/770240104/Z4-SP1, zo
dňa 04.04.2013
Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku v zmysle
ustanovenia § 46d stavebného zákona.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Nie

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodrţania podmienok povolenia
Dodrţané
1. 14 podmienok integrovaného povolenia: A.1., A.2., A.12., A.20., A.22., A.23., A.26.,
A.36., A.47., A.f.10, A.f.12., A.f.15., I.1., I.23.
2. 2 podmienky stavebného povolenia č. 616-8900/2013/Chy/770240104/Z4-SP1, zo dňa
04.04.2013: č.4 a č.15.
Nedodrţané
1. 0 podmienok
Čiastočne dodrţané
1. 0 podmienok
Nie je moţné vyhodnotiť
1. 0 podmienok
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M. Záver – celkové zhodnotenie
Na základe zistených skutočností inšpekcia konštatuje, ţe prevádzkovateľ udrţiava prevádzku
v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení, v zmysle § 35 ods. 1 zákona
o IPKZ.

N. Podpisy
Za SIŢP:

Ing. Eva Chytčáková

Číslo preukazu: 27

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