SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina
Číslo: 4825-14847/2016/Chy/770210104

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 21/2016
Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného
povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), 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 životné 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 životného 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

C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

UNIKOMAS a.s.
Lieskovecká cesta 480, 018 41 Dubnica nad Váhom
36 313 360
04.05.2016 Spôsob: Telefonicky
Ing. Peter Antoš
Funkcia: konateľ
0905625528
unikomas@orangemail.sk, unikomas2@gmail.com
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D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
Integrované povolenie:
Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:

Skládka odpadov Lieskovec – Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom
770210104
3061/770210104/520-Chy
3.11.2004
2.12.2004
celková projektovaná kapacita prevádzky: 287 700 m3
kapacita II. etapy skládky odpadov: 184 100 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:

3.7.2013  27.9.2013
9.5.2013  9.5.2016
9.5.2016
9.5.2016
21.6.2016
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

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

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
obhliadka

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na zisťovanie, či nedošlo k zmene
okolností, ktoré môžu 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
slnečné počasie, fúkal mierny vietor. V ovzduší nebolo cítiť nadmerný zápach, len slabý
skládkový zápach. Prevádzkovanie I. etapy skládky odpadov bolo 15.07.2009 ukončené.
Povrch odpadov je prekrytý vrstvou zhutnenej zeminy. Na povrchu je vyjazdená prístupová
cesta pre motorové vozidlá privážajúce odpad do II. etapy skládky odpadov. Rozhodnutím č.
3667-27854/2014/Chy/770210104/Z6-SP2, zo dňa 10.10.2014 Inšpekcia vydala súhlas na
uzatvorenie časti skládky odpadov a stavebné povolenie na stavbu „Skládka odpadov
Lieskovec Dubnica nad Váhom - Uzavretie a rekultivácia skládky I. + II. etapa“. Teleso I.
etapy skládky odpadov nebolo v čase kontroly uzatvorené a zrekultivované. Stavebník –
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prevádzkovateľ nepredložil stavebný denník ani oznámenie o začatí stavby, stavba nebola ku
dňu kontroly začatá.
Odpady sa v súčasnosti ukladajú do telesa II. etapy skládky odpadov. V čase obhliadky
kompaktor rozhŕňal a hutnil odpady v prednej časti telesa od opornej hrádze.

I.

Pouţité podklady
1. Výpis č. 4/2016 z účtu 2230605696/200 vedený VUB Banke,
2. faktúry za vývoz priesakovej kvapaliny na čistiareň odpadových vôd,
3. evidenciu vývozov priesakovej kvapaliny,
4. Záverečná správa z monitorovania skládkových plynov na skládke odpadov Lieskovec
Dubnica nad Váhom za rok 2015.

J.

Kontrolné zistenia

1. Podmienka A.1.
Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov nasledovne:
II. etapu skládky odpadov do naplnenia jej projektovanej kapacity 121 100 m3,
prevádzkovanie I. etapy skládky odpadov bolo ku dňu 15.07.2009 ukončené.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Áno
V čase kontroly bola v prevádzke len II. etapa skládky odpadov. Privážané odpady sa ukladali
v prednej časti skládkového telesa. Kompaktor vykonával presuny a hutnenie odpadov.
V zadnej časti telesa bol povrch odpadov zhutnený.
Povrch telesa I. etapy skládky odpadov bol prekrytý zeminou a zhutnený. V prednej časti boli
na povrchu uložené stavebné materiály na výstavbu uzatvorenia skládkového telesa.

2. Podmienka A.2.
Areál skládky odpadov musí byť zabezpečený súvislým, neporušeným oplotením a
uzamykateľnou bránou.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Nie

3. Podmienka A.3.
Pri vstupe do zariadenia musí byť umiestnená informačná tabuľa so základnými aktuálnymi
údajmi o skládke odpadov.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Nie

4. Podmienky A.f.1. a C.23.
A.f.1. Ropné látky a nebezpečné odpady musia byť skladované v nepriepustných obaloch na
určenej ploche v sklade ropných látok.
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C.23. Na miestach, kde bude manipulované s nebezpečnými látkami budú k dispozícii
prostriedky na zneškodnenie prípadných odkvapov. Použité sanačné materiály do doby
zneškodnenia uskladniť tak, aby bolo zamedzené kontaminácii povrchových alebo
podzemných vôd.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Áno
V prevádzke je vybudovaný sklad chemikálii a nebezpečných odpadov. Podlaha v sklade je
havarijne zabezpečená. V sklade bola havarijná súprava náradia, absorpčné látky a prázdne
nádoby na odpady. V čase kontroly sa v sklade nenachádzali žiadne ropné látky ani
nebezpečné odpady. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa sa servis a údržba mechanizmov
používaných v prevádzke vykonáva v rámci prenájmu a preto odpady v prevádzke nevznikajú
a nie je potrebná zásoba mazacích a hydraulických olejov. Pohonné hmoty sa neskladujú,
prečerpávajú sa priamo do mechanizmov v telese skládky.

5. Podmienka A.14.
Odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny sa musí vykonávať len do systému
vodotesných nádrží, zloženého z podzemnej pripojovacej šachty s objemom 4,5 m3, z
podzemnej prečerpávacej šachty s celkovým objemom 7 m3 a z nadzemnej akumulačnej
nádrže priesakovej kvapaliny s celkovým objemom 358 m3.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Nie

6. Podmienky A.48. a A.49.
A.48. Prevádzkovateľ je povinný vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa
použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.
A.49. Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu (ďalej len ÚFR) je prevádzkovateľ
skládky odpadov povinný viesť na osobitnom účte, na ktorý bude prostriedky ÚFR
odvádzať a zároveň zabezpečí použitie prostriedkov na účel uvedený v bode A.48. tohto
rozhodnutia.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ ku kontrole predložil výpis č. 4/2016 z účtu 2230605696/200 vedený VUB
Banke zo dňa 30.04.2016, na ktorom je uvedený účtovný zostatok ku dňu 30.04.2016 v sume
569 077,70 Eur.

7. Podmienka F.6.
Množstvo priesakovej kvapaliny udržiavať na takej úrovni, aby v prípade jej zvýšenej
produkcie v dôsledku prívalových zrážok alebo dlhotrvajúceho dažďa nedošlo k pretečeniu
nádrže a ku kontaminácii pôdy a podzemných vôd.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Áno
V čase kontroly bola hladina priesakovej kvapaliny v akumulačnej nádrži na minimálnej
úrovni cca 0,5 m.
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8. Podmienka C.1.
Zabezpečiť zariadenie na čistenie zachytených priesakových kvapalín zo skládky odpadov
tak, aby sa dosiahli hodnoty na ich vypustenie do recipienta, prípadne zabezpečiť odvoz
priesakových kvapalín na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Nie

9. Podmienka C.3.
Priesakové kvapaliny je povolené rozlievať len na teleso II. etapy skládky odpadov. Platí
prísny zákaz rozlievania priesakových kvapalín na uzatvorený povrch I. etapy skládky
odpadov.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Nie

10. Podmienka C.5.
Viesť evidenciu o vyvezenom prebytku priesakovej kvapaliny jeho množstve a mieste jeho
vývozu (zneškodnenia).
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil faktúry za vývoz priesakovej kvapaliny na čistiareň odpadových
vôd za mesiace január (50 m3), február (250 m3), marec (100 m3) a apríl (50 m3) v roku 2016.
Ďalej predložil evidenciu všetkých vývozov v jednotlivých mesiacoch roku 2016 v celkovom
množstve 450 m3 priesakovej kvapaliny.

11. Podmienka C.16.
Zaistiť dostatočné množstvo inertného materiálu (odpadu) na prekrývanie uloženého
zhutneného odpadu podľa aktualizovaného PP v súlade s bodom A.12.2.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Áno
Na povrchu I. etapy skládky odpadov je umiestnená zásoba inertného materiálu (odpady zo
spracovania skla) na prekrývanie komunálnych odpadov.

12. Podmienka I.1.
Kontrola emisií do ovzdušia bude uskutočňovaná v parametroch: obsah CH4, CO2, O2, H2S,
H2 pri priemernom obsahu CH4 v odplyňovacích studniach do 25 % 2 x ročne.
Zistený stav Dodrţaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil dňa 28.01.2016 záverečnú správu z monitorovania skládkových
plynov na skládke odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom za rok 2015. Správu vypracovala
spol. LABEKO, s.r.o. Piešťany v januári 2016. Súčasťou správy sú:
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- protokol o skúške č, 15/00909, zo dňa 12.06.2015, podľa ktorého bol vykonaný rozbor
skládkových plynov v parametroch metán (CH4), vodík (H2), oxid uhličitý (CO2), kyslík
(O2) a sírovodík (H2S), zo vzoriek odobratých v štyroch sondách.
- protokol o skúške č, 15/01560, zo dňa 30.09.2015, podľa ktorého bol vykonaný rozbor
skládkových plynov v parametroch metán (CH4), vodík (H2), oxid uhličitý (CO2), kyslík
(O2) a sírovodík (H2S), zo vzoriek odobratých v štyroch sondách.
Sledovanie bolo vykonané v dvoch sondách (č.1 a 2) na I. etape skládky odpadov a v dvoch
sondách (č.3 a 4) na II. etape skládky odpadov. Z výsledkov vyplýva, že tvorba metánu v roku
2015 bola v porovnaní s rokom 2014 v II. etape skládky odpadov približne rovnaká (na
priemernej úrovni cca 20%) a v I. etape skládky odpadov sa mierne znížila (na priemernú
úroveň cca 23%).

13. Podmienka 4. rozhodnutia č. 3667-27854/2014/Chy/770210104/Z6-SP2, zo dňa
10.10.2014
Stavba bude dokončená:
1. etapa do 12/2016,
Zistený stav Nie je moţné vyhodnotiť
Opis
Áno
Teleso I. etapy skládky odpadov nebolo v čase kontroly uzatvorené a zrekultivované.
Stavebník – prevádzkovateľ nepredložil stavebný denník ani oznámenie o začatí stavby,
stavba nebola ku dňu kontroly začatá. Stavba nie je ešte zrealizovaná, ale lehota na
dokončenie stavby uplynie až 31.12.2016. V prípade, že stavebník nestihne zrealizovať stavbu
I. etapy v stanovenej lehote 12/2016, je povinný požiadať inšpekciu o predĺženie lehoty na
dokončenie stavby I. etapy uzatvorenia skládky odpadov. Podmienku nie je možné
vyhodnotiť, nakoľko lehota na dokončenie stavby uplynie až 31.12.2016

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodrţania podmienok povolenia
Dodržané
1. 12 podmienok integrovaného povolenia

Nedodržané
1. 0 podmienok

Čiastočne dodržané
1. 0 podmienok

Nie je možné vyhodnotiť
1. 1 podmienka č. 4. rozhodnutia č. 3667-27854/2014/Chy/770210104/Z6-SP2, zo dňa
10.10.2014
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M. Záver – celkové zhodnotenie
Na základe zistených skutočností inšpekcia konštatuje, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku
v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení, v zmysle § 35 ods. 1 zákona
o IPKZ.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Eva Chytčáková

Číslo preukazu: 27

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