SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Číslo: 3394-7061/2017/Rum/370210104

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 6/2017/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. Martina Rumanovská
Telefón:
037 656 06 48
Elektronická adresa:
martina.rumanovska@sizp.sk
Inšpektor:
Ing. Kristína Titková
Ing. Monika Kromerová
B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

-

Funkcia:

Číslo preukazu: 530

Číslo preukazu: 428
Číslo preukazu: 562

-
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C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:
D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
Integrované povolenie:

Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
35 826 487
02.03.2017
Spôsob: Telefonicky
Ing. Jozef Mako
Funkcia: vedúci OŽPaOZ
+421918818347
jozef.mako@duslo.sk

Riadená skládka tuhých odpadov
925 71 Trnovec nad Váhom
370210104
6218/OIPK-1406/05-Kč/370210104 v znení neskorších zmien a
doplnení
15.11.2005
5.12.2005
-

Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:
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:

21.5.2015
1.6.2015  29.3.2017
29.3.2017
29.3.2017
6.4.2017
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

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

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia:
vedenie účelovej finančnej rezervy, podávanie správ.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
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Prevádzkovanie skládky bolo ukončené dňa 16. 07. 2009. Areál skládky je oplotený
a uzamknutý, kamerový systém zaznamenáva vstupnú plochu – bránu do areálu. Teleso
skládky je pokryté vegetáciou. Na skládke odpadov nebol žiadny pohyb.
I.

Použité podklady
1. Integrované povolenie
2. Výpis finančnej účelovej rezervy – potvrdenie o kreditnom zostatku za rok 2015, 2016
3. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2015, 2016
4. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2015, 2016
5. Analýza kvality podzemných vôd a grafické vyhodnotenie monitorovania
podzemných vôd; úroveň hladiny podzemnej vody za rok 2015, 2016
6. Analýza kvality priesakovej kvapaliny za rok 2015, 2016
7. Analýza skládkového plynu za rok 2015, 2016
8. Topografia skládky odpadov za rok 2015, 2016

J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka II.1.13.
Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky účelovú finančnú rezervu
(ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie
skládky po jej uzavretí.
Zistený stav Dodržané
Opis
Áno
ÚFR je prevádzkovateľom vytvorená, vedená na osobitnom účte VÚB BANKA a výpis z účtu
bol prevádzkovateľom predložený za rok 2015 v rámci evidenčnej a ohlasovacej povinnosti
Inšpekcii dňa 20.02.2016 a za rok 2016 dňa 13. 02. 2017.
2. Podmienka II.1.14.
Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte
prevádzkovateľa, ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný
zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode 1.13. tohto
rozhodnutia.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
3. Podmienka II.5.1.1.
Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať skládku v súlade s podmienkami
určenými v tomto rozhodnutí.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Za kontrolované obdobie prevádzkovateľ predložil „Správu o prevádzke Riadená skládka
tuhých odpadov“ za rok 2015, 2016. Obsahom obidvoch správ je evidenčný list skládky
odpadov, analýza kvality podzemných vôd za 1. a 2. polrok rokov 2015, 2016 a grafické
vyhodnotenie monitorovania podzemných vôd, analýza kvality priesakovej kvapaliny,
topografia skládky odpadov, úroveň hladiny podzemnej vody, analýza skládkového plynu za
1. a 2. polrok 2015, 2016.
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4. Podmienka II.5.7.3.
Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list skládky v rozsahu stanovenom všeobecne
záväznými predpismi odpadového hospodárstva a uchovávať ho 30 rokov od uzavretia
skládky odpadov alebo jej časti.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
5. Podmienka II.D.2.
Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky
odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára
nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch
5.2, 5.3, 5.4, 5.5 a 5.7.5 tohto rozhodnutia Inšpektorátu a príslušnému obvodnému úradu
životného prostredia.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Monitoring za rok 2015 bol Inšpekcii predložený dňa 28. 01. 2016 a za rok 2016 dňa 30. 01.
2017. Výsledky monitoringu sú v evidencii Inšpekcie.
K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. II.1.13
2. II.1.14
3. II.5.1.1
4. II.5.7.3
5. II.5.8.3
M. Záver – celkové zhodnotenie
SIŽP na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto
potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ
súlad kontrolou zisteného stavu
v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.
N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Martina Rumanovská

Číslo preukazu: 530

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

Ing. Kristína Titková

Číslo preukazu: 428

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

Ing. Monika Kromerová

Číslo preukazu: 562

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