SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 2679 – 4893/2017/Med

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 67/2016/Z
Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra,
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 - Bežná
Nie
§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Nie

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Monika Medovičová
Číslo preukazu: 452
Telefón:
037 656 06 49
Elektronická adresa:
monika.medovicova@sizp.sk
B.1.Prizvaná osoba
C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:

nebola

Mesto Trnava
Hlavná 1, 917 01 Trnava
00313114
5.12.2016
Spôsob: Telefonicky
Jaroslav Cintavy
Funkcia: vedúci obchodu
Michal Mikláš
Funkcia: vedúci skládky
903/7566040
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Elektronická adresa:
jaroslav.cintavy@fcc-group.sk
Prevádzkovateľ Mesto Trnava prevádzkuje v zastúpení spoločnosťou FCC Trnava, s.r.o.
Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 31 449 697, Ing. Jaroslav Cintavý – vedúci obchodu
spoločnosti FCC Trnava, s.r.o.
D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – 2. etapa výstavby
Adresa prevádzky:
k.ú. Trnava
Variabilný symbol:
370170214
Integrované povolenie:
8054 -7103/ 37/2015/Zál/370170214
Vydané:
10.3.2015
Právoplatné:
7.4.2015
Projektovaná kapacita:
Kategória:
5.3. b) bod 2. Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu,
ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa predúpravu
odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie.
E. Časová os
Posledná kontrola:
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:

7.4.2015  7.12.2016
7.12.2016
7.12.2016
30.1.2017
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:

Áno
Nie
Nie
Nie

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola vykonaná ako bežná environmentálna kontrola podľa § 34 ods. 5 a 6 zákona
o IPKZ. Vzhľadom na termín vydania integrovaného povolenia 8054-7103/
37/2015/Zál/370170214 zo dňa 10.3.2015, ide aj o prvú bežnú environmentálnu kontrolu.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Prevádzka nebola v čase vykonania kontroly v činnosti. V prevádzke neboli vykonávané
v čase kontroly ani žiadne iné obslužné alebo údržbárske činnosti. V prevádzke ako aj v
kójach pred prevádzkou sa nachádzali vytriedené frakcie komunálneho odpadu. Inšpekcia
písomnú dokumentáciu potrebnú pre vyhodnotenie predmetnej environmentálnej kontroly
vyžiadala od prevádzkovateľa písomne - výzvou č. 8582-39882/2016 zo dňa 14. 12. 2016.
I.

Použité podklady
1. kópie strán z prevádzkového denníka od 09. 05. 2016 do 15. 07. 2016
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2. kópia z výzvy Mesta Trnava na „Vypracovanie odborného posudku o technickom
stave zariadenia na likvidáciu odpadov“ zo dňa 01.12.2016
3. kópia objednávky Mesta Trnavy č. 20170002 na vypracovanie odborného posudku
o technickom stave zariadenia na likvidáciu odpadu zo dňa 03. 01. 2017.
4. Zápis z poruchy zariadenia zo dňa 05. 07. 2016 (ELPROM spol. s r.o., Nivka 539,
913 21 Trenčianska Turná
J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka II.A.1.8.
Prevádzkovateľ je povinný viest' a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa platných
všeobecne záväzných právnych predpisov (prevádzkový poriadok, technologický reglement,
prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
vydané rozhodnutia a súhlasy orgánov príslušnej štátnej správy a samosprávy). Prevádzkový
denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať 10 rokov od skončenia činnosti prevádzky.
Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
Prevádzkovateľ na základe písomnej výzvy Inšpekcie č. 8582-39882/2016 zo dňa
14. 12. 2016 doručil dňa 16. 01. 2017 na Inšpekciu jednotlivé kópie strán z prevádzkového
denníka od 09. 05. 2016 do 15. 07. 2016, na základe ktorých dňa 19. 05. 2016 sa na
technologickom zariadení vyskytla porucha, ktorá odstavila celú prevádzku.
2. Podmienka II.I.6.4
Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať pre prevádzku prevádzkový denník zariadenia ,
súčasťou ktorého budú údaje o
- množstve a druhoch odpadov prijatých denne na zhodnotenie vrátane označenia ich
pôvodcov resp. predošlých držiteľov,
- neprevzatom odpade so zdôvodnením neprevzatia,
- naložení s odpadmi, ktoré vznikajú po procese zhodnotenia,
- technickom stave zariadenia,
- prevádzkových poruchách a haváriách a spôsobe ich odstránenia,
- vykonaných údržbách a opravách,
- vykonaných kontrolách.
Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
Na základe písomnej výzvy Inšpekcie č. 8582-39882/2016 zo dňa 14. 12. 2016 na predloženie
potrebných písomných dokladov k prevádzke, prevádzkovateľ okrem uvedených kópii
z prevádzkového denníka predložil aj kópiu z výzvy Mesta Trnava na „Vypracovanie
odborného posudku o technickom stave zariadenia na likvidáciu odpadov“ zo dňa 01.12.
2016 a kópiu objednávky Mesta Trnavy č. 20170002 na vypracovanie odborného posudku
o technickom stave zariadenia na likvidáciu odpadu zo dňa 03. 01. 2017. Následne boli
uvedené dokumenty prevádzkovateľa doplnené dňa 14. 02. 2017 o „Zápis z poruchy
zariadenia“, ktorý dňa 05. 07. 2016 vyhotovil Ing. Ivo Roder za spoločnosť ELPROM spol.
s.r.o., Nivka 539, 913 21 Trenčianska Turná. Podľa predmetného zápisu došlo k poruchám na
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nasledovných technologických zariadeniach – Flower disc, RASOR, M. Separátor
a Dopravníky D1,2.
K. Prílohy správy
Áno
1. fotodokumentácia – 3ks
L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Nie je možné vyhodnotiť
1. Podmienka II.A.1.8.
2. Podmienka II.I.6.4
M. Záver – celkové zhodnotenie
Inšpekcia vo výzve č. 8582-39882/2016 zo dňa 14. 12. 20162 zaslanej prevádzkovateľovi
požadovala, aby okrem spísaného zápisu z poruchy zariadenia bol predložený aj spôsob
realizovaných postupov na jej odstránenie ako aj vyjadrenie aké riešenie bolo resp. bude
prijaté vo vzťahu k činnosti uvedenej prevádzky. Prevádzkovateľ vo svojom liste č. 9661385/2017 zo dňa 12. 01. 2017 uvádza: zač. cit.: „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je
aktuálne v prevádzkovej odstávke z dôvodu poruchy na zariadení. Nakoľko zariadenie
vykazovalo často poruchy rozhodli sme sa pristúpiť ku komplexnému vyhodnoteniu
technického stavu zariadenia. Z uvedeného dôvodu 1.12. 2016 mesto Trnava vyhlásilo
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní súťaž o vypracovanie odborného
posudku o technickom stave zariadenia. U víťazného uchádzača si mesto Trnava objednalo
odborný posudok. Na základe tohto posudku bude mať mesto jasný prehľad o všetkých
závadách na zariadení. Tento posudok bude slúžiť ako podklad ku verejnému obstarávaniu za
účelom zabezpečenia komplexnej opravy zariadenia.“ koniec cit.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Monika Medovičová

Číslo preukazu: 452

................................................................
Ing. Monika Kromerová

Číslo preukazu: 468

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

Mgr. Kristína Kapriová

Číslo preukazu: 576

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