SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Číslo: 4255-12592/2017/Rum/370300104

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 21/2017/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. 9 zákona - Mimoriadna
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:

B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Monika Kromerová
Mgr. Kristína Kapriová

-

Číslo preukazu: 530

Číslo preukazu: 562
Číslo preukazu: 576

Funkcia:

-
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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:

BORINA EKOS s.r.o.
956 32 Livinské Opatovce č. 86
36 300 225
12.04.2017
Spôsob:
Ing. Tomáš Tomajko
Funkcia:
+421902999411
tomajko.t@mariuspedersen.sk

Telefonicky
technik

Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota
956 32 Livinské Opatovce č. 86
370300104
3625/OIPK-499/04-Rf/370300104 v znení neskorších zmien a
doplnení
17.12.2004
10.3.2004
-

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:

6.10.2015
3.4.2017  13.4.2017
13.4.2017
13.4.2017
4.5.2017
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

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

Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
-

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola zameraná na zistenie rozsahu vzniknutej mimoriadnej udalosti – požiaru a
dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia v oblasti odpadového
hospodárstva na základe telefonického a mailového oznámenia vzniku mimoriadnej udalosti
na telese skládky nebezpečných odpadov prevádzkovateľom. Požiar vznikol dňa 11.04.2017
(utorok) v čase o cca 14.00 hod. v 1. etape 2. časti – 2. sekcii kazety na nebezpečný odpad.
Príčinou vzniku požiaru bolo samovznietenie (zo zvyškov nebezpečných látok v odpadových
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nádobách) nebezpečného odpadu katalógové číslo 20 01 27 – farby, tlačiarenské farby,
lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, ktorý bol prijatý na skládku odpadov dňa
11. 04. 2017 v množstve 4,6 t/deň držiteľom odpadu Marius Pedersen, a.s. prevádzka
Šulekovo, a ktorý krátko po zložený na kazetu skládky začal horieť. Prevádzka skládky požiar
okamžite spozorovala a v zmysle prevádzkového poriadku sa snažila použitím dostupných
prostriedkov a dostupnej vlastnej techniky uhasiť horenie zasýpaním zeminou. Následne sa
o cca 14.30 hod. do hasenia zapojil privolaný Dobrovoľný hasičský zbor Šíšov a hasiči
Okresného riaditeľstva HaZZ v Bánovciach nad Bebravou. Zásah trval cca do 17.15 hod., keď
bol požiar úplne uhasený a stabilizovaný. Plocha zasiahnutá požiarom bola o rozlohe cca
5x10 m. Prevádzkovateľ následne zahrnul miesto požiaru zeminou pre prípad ďalšieho
možného tlenia a pokračoval spolu s hasičmi v monitorovaní situácie.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase vykonania mimoriadnej kontroly na skládke odpadov nebol cítiť zápach po
požiari, požiar bol uhasený. Ohnisko požiaru bolo lokalizované v 1. etape 2. časti – 2. sekcii
kazety na nebezpečný odpad v blízkosti prístupovej cesty o rozlohe cca 50 m2. K poškodeniu
fóliového tesnenia požiarom nedošlo, nakoľko bol požiar hneď spozorovaný a následne
eliminovaný.
I.

Použité podklady
1. Integrované povolenie
2. Oznámenie o vzniku požiaru mailom dňa 12. 04. 2017
3. Zoznam – množstvá a druhy odpadov prijatých na skládku odpadov z prevádzkového
denníka zo dňa 03. 04. – 11. 04. 2017
4. Zápis z prevádzkového denníka zo dňa 11. 04. 2017
5. Záznam o odovzdaní miesta zásahu zo dňa 11. 04. 2017

J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka II.1.1.
Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
Zistený stav Dodržané
Opis
Áno
Prevádzka je kontrolovaná nepretržite 24 hodín. Počas prevádzkových hodín skládky odpadov
je prevádzka kontrolovaná personálom skládky, po skončení prevádzkových hodín je areál
skládky zabezpečený strážnou službou – 1 strážnikom.
2. Podmienka II.1.50.
Na skládke odpadov v časti I. etapa 2. časť – 1. sekcia kazety na nebezpečný odpad a I. etapa
2. časť – 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad je povolené skládkovanie odpadov,
zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
uvedených v tabuľke č. 3 tohto povolenia.
Zistený stav Dodržané
Opis
Áno
Za kontrolované obdobie boli na skládku odpadov v časti I. etapa 2. časť – 2. sekcia kazety na
nebezpečný odpad prijaté (z prevádzkového denníka za obdobie 03. 04. – 11. 04. 2017) len
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odpady povolené zneškodňovať skládkovaním uvedené v rozhodnutí integrovaného povolenia
podmienky č. II.1.50. v nasledovných druhoch:
- 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky
- 08 04 09 – odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky
- 12 01 16 – odpadový pieskovací materiál obsahujúce nebezpečné látky
- 13 05 02 – kaly z odlučovačov oleja z vody
- 15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
- 15 02 02 – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikované, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými
látkami
- 16 03 03 – anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky
- 17 06 03 – iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo
obsahujúce nebezpečné látky
- 17 06 05 – stavebné materiály obsahujúce azbest
- 17 09 03 – iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce
nebezpečné odpady
- 19 02 05 – kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky
- 19 03 04 – čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem 19 03 08
- 20 01 27 – farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
3. Podmienka II.2.5.
Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta
uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov
sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich
štruktúr skládky odpadov, a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na
zabránenie zosuvov. Odpad musí byť umiestnený tak, aby v žiadnom prípade nedošlo
k úniku výluhov z uloženého odpadu mimo plochu zabezpečenú drenážnym a tesniacim
systémom skládky odpadov.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
V časti I. etapa 2. časť – 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad, ktorá bola zasiahnutá
požiarom, sa nenachádzal žiadny nezhutnený odpad. Povrch telesa bol prekrytý zeminou,
viditeľný bol len pozostatok zhorenej čiernej plochy, zasiahnutej požiarom. Stabilita
uloženého odpadu a s ňou súvisiaca štruktúra skládky odpadov s ohľadom na zabránenie
zosuvov bola zachovaná. Skutkový stav miestnej obhliadky je potvrdený fotodokumentáciou,
ktorá je súčasťou spisového materiálu.
4. Podmienka II.5.3.
Prevádzkovateľ je povinný písomne informovať povoľujúci orgán o prevádzkových
poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach na skládke odpadov a spôsoboch ich
riešenia a odstránenia.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
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Informáciu o vzniku mimoriadnej udalosti zaslal prevádzkovateľ písomne – mailom dňa
12. 04. 2017, v ktorej uviedol priebeh a spôsob odstránenia požiaru.
5. Podmienka II.8.17.
Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne informovať Inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre
ktoré je v povolení určený termín ich plnenia.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. II.1.1.
2. II.1.50.
3. II.2.5.
4. II.5.3.
5. II.8.17.
M. Záver – celkové zhodnotenie
Inšpekcia na základe správy o kontrole nezistila nedostatky a potvrdzuje súlad kontrolou
zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Martina Rumanovská

Číslo preukazu: 530

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

Ing. Monika Kromerová

Číslo preukazu: 562

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

Mgr. Kristína Kapriová

Číslo preukazu: 576

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