SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice
Č.: 8962-24025/57/2016/Mil
30.11.2016

Počet strán: 8
Počet príloh: 0

SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY
č. 42/2016/Z
vykonanej v prevádzke „Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov – Chotča“,
prevádzkovateľa Služba mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26,091 01 Stropkov
Miesto a dátum vykonania kontroly:
„Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov – Chotča“, 30.09.2016
Druh kontroly: bežná
Kontrolu za IŽP Košice vykonala:
Ing. Eva Milistenferová - inšpektorka
Ing. Katarína Hutňanová – inšpektorka
Kontroly za Služba mestský podnik Stropkov, Skládka pre nie nebezpečný odpad
Stropkov – Chotča sa zúčastnil:
Ing. Michal Šandrik – riaditeľ spoločnosti
p. Šteger – vedúci skládky odpadov
Predmetom
správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) v súlade so zákonom
č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom
č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
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Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie
vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 12/1-OIPK/
2006-Be/571190106 zo dňa 28.08.2006 zmeneného IŽP Košice rozhodnutiami č. 522234881/2008/Wit/571190106/Z1 zo dňa 11.12.2008, č. 10394-42404/2008/Mil/571190106/
Z2 zo dňa 17.12.2008, č. 6791-26610/2009/Mil/571190106/Z3 zo dňa 21.08.2009, č. 741727035/2010/Mer/571190106/Z4 zo dňa 13.09.2010 a č. 9049-35355/2010/Mil/571190106/Z5
zo dňa 09.12.2010 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým IŽP Košice povolil
vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov –
Chotča“.
O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol telefonicky informovaný Ing. Šandrik,
riaditeľ podniku kontrolovanej prevádzky.
Kontrola bola vykonaná za obdobie: od 01.01.2015 do 31.12.2015.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi
Názov kontrolovanej prevádzky: Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov-Chotča
Adresa kontrolovanej prevádzky: 0902 21 Chotča
Názov prevádzkovateľa: Služba, mestský podnik Stropkov
Adresa prevádzkovateľa: Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov
IČO: 31 305 784
KPČ: 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré
prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu
25 000 t, okrem skládok inertných odpadov

ROZSAH KONTROLY:
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia, pričom
súčasne bola vykonaná kontrola vedenia prevádzkovej evidencie na skládke odpadov, ktorými
sú prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, evidencia odpadov, vrátane fyzickej ohliadky
prevádzky.
II.

Predložené doklady

Doklady predložené ku kontrole dňa 30.09.2016:
1. Prevádzkový denník skládky odpadov Skládka pre nie nebezpečný odpad StropkovChotča
2. Technologický reglement Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov-Chotča
3. Prevádzkový poriadok Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov-Chotča
4. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2015
5. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2015
6. Evidenčné listy odpadov za rok 2015
7. Vyhodnotenie monitoringu skládky za rok 2015, číslo akcie 24-15-09
8. Výpis z účtu ÚFR zo dňa 11.02.2016
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III. Zistený stav
1) Kontrola podmienky č. A.1.8 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je
povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z
verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa
prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak
držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho
orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky
odpadov, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých
zneškodňovanie je oprávnený.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ označil skládku odpadov informačnou tabuľou v súlade s podmienkou A.1.8
časť II. integrovaného povolenia, ktorá bola v čase kontroly umiestnená na prevádzkovej
budove, čitateľná z verejného priestranstva.
Podmienka splnená.
2) Kontrola podmienky č. A.1.11 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ
je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ v čase kontroly bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečil odpady pred ich
odcudzením. Prevádzka bola ohradená pletivom a vstupnou uzamykateľnou bránou.
Podmienka splnená.
3) Kontrola podmienky č. A.21. časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ
je oprávnený zneškodňovať odpady kategórie O – ostatný, zaradené podľa všeobecne
záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg
odpadov, podľa zoznamu uvedeného v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
rozhodnutia.“
Zistený stav:
Kontrolou prevádzkovej evidencie bolo zistené, že prevádzkovateľ zneškodňoval na skládke
odpadov ostatný odpad kat. č. 20 03 01 zmesový komunálny odpad v množstve 2 912,36 t,
kat. č. 20 03 02 odpad z trhovísk v množstve 13,01 t, kat. č. 20 03 03 odpad z čistenia ulíc
v množstve 16,23 t, kat. č. 20 03 07 objemný odpad v množstve 1 136,20 t, kat. č. 19 08 01
zhrabky z hrablíc v množstve 18,45 t, kat. č. 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií
iné sko uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03, drobný stavebný odpad v množstve 200,23
t, kat. č. 08 03 18 odpadový toner v množstve 71,52 t, t. j. odpady, ktoré boli uvedené
v prílohe č. 1 integrovaného povolenia. Celkové množstvo zneškodnených odpadov v roku
2015 bolo 4 318 t.
Podmienka splnená.
4) Kontrola podmienky č. A.1.24 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Pohonné hmoty,
oleje a ďalšie látky na prevádzku a údržbu mechanizmov na skládke odpadov je
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prevádzkovateľ povinný riadne zabezpečiť proti nežiaducim únikom, ktoré by mohli
ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd, v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi vodného hospodárstva.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ v čase kontroly skladoval škodlivé látky v zastrešenom uzamykateľnom
sklade o výmere 24 m2, ktorý bol určený na skladovanie pohonných hmôt, mazacích
a prevodových olejov a nebezpečných odpadov z údržby a opráv strojov používaných
v prevádzke. Skladovaciu plochu tvoril celistvý betón, na ktorom bol aplikovaný náter
SIKASeal 200. V sklade sa nachádzali 2 záchytné vane s roštom o objeme 1200 l, na ktorých
boli uložené škodlivé látky v pôvodných obaloch.
Podmienka splnená.
5) Kontrola podmienky č. B.2 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ
nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny a splaškové odpadové vody do povrchového toku
ani do podzemných vôd.“
Zistený stav:
V čase kontroly nebola priesaková kvapalina ani splaškové vody vypúšťané do povrchového
toku ani do podzemných vôd.
Podmienka splnená.
6) Kontrola podmienky č. C.1 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Všetky stavebné
objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v povolenej
prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave
pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení,
mechanizmov a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a
všeobecne záväzných právnych predpisov.“
Zistený stav:
V čase kontroly boli všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané
pri činnostiach v povolenej prevádzke udržiavané v dobrom prevádzkovom stave.
Podmienka splnená.
7) Kontrola podmienky č. C.4 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je
povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m tak, aby pracovná
vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po zhutnení), bola prekrytá
súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej
vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu.“
Zistený stav:
Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ ukladal a zhutňoval odpad po vrstvách o hrúbke
0,3 - 0,5 m, pričom pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po
zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej 0,1 m.
Plocha otvorenej pracovnej vrstvy bola minimálna a úmerná množstvu denne privezeného
odpadu.
Podmienka splnená.
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8) Kontrola podmienky č. C.5 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je
povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:
- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,
- zapácha,
- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,
- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,
- zodpovedá komunálneho odpadu,
po zhutnení prekryť materiálmi na prekrývanie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia
je 0,1 m.“
Zistený stav:
Kontrolou prevádzky bolo zistené, že prevádzkovateľ odpad, ktorý zodpovedal komunálnemu
odpadu a obsahoval ľahké vetrom odviateľné zložky, po zhutnení prekrýval prekrývkovým
materiálom o hrúbke prekrytia cca 0,1 m.
Podmienka splnená.
9) Kontrola podmienky č. C.7 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je
povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícií
musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.“
Zistený stav:
Kontrolou prevádzky bolo zistené, že prevádzkovateľ mal zabezpečené dostatočné množstvo
materiálu na prekrývanie telesa skládky odpadov.
Podmienka splnená.
10) Kontrola podmienky č. C.10 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ
zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže
priesakovej kvapaliny späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný
stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové
teleso a podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.“
Zistený stav:
Kontrolou prevádzky bolo zistené, že prevádzkovateľ priebežne zabezpečuje recirkuláciu
priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny
(nádrž A a nádrž B) späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň
zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo skládkové teleso
a podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.
Podmienka splnená.
11) Kontrola podmienky č. C.13 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je
povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu prašnosti v telese skládky
odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou,
spätným rozstrekom priesakových kvapalín na teleso skládky, dôsledným hutnením
odpadov a prekrývaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.“
Zistený stav:
Kontrolou prevádzkového denníka a fyzickou ohliadkou bolo zistené, že prevádzkovateľ
priebežne vykonáva opatrenia vedúce k zníženiu prašnosti v telese skládky odpadov jej
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pravidelným postrekovaním – priesakovou kvapalinou, komunikácie v areáli prevádzky boli
udržiavané v čistote, teleso bolo zhutnené a priebežne presypávané zeminou.
Podmienka splnená.
12) Kontrola podmienky č. C.14 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Na zníženie
negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania je
prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať
prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekrývaním materiálmi na prekrytie
odpadov.“
Zistený stav:
Kontrolou prevádzkového denníka a fyzickou ohliadkou bolo zistené, že prevádzkovateľ
priebežne vykonáva činnosti na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov a to
prašnosti v telese skládky odpadov jej pravidelným postrekovaním – priesakovou kvapalinou,
komunikácie v areáli prevádzky boli udržiavané v čistote, teleso bolo zhutnené a priebežne
presypávané zeminou.
Podmienka splnená.
13) Kontrola podmienky č. C.19 časť II. integrovaného povolenia cit.:
„Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie príjazdovej komunikácie
vrátane odvodňovacích prekop a to podľa potreby, minimálne 12-krát ročne.“
Zistený stav:
Kontrolou prevádzkového denníka a fyzickou ohliadkou bolo zistené, že prevádzkovateľ
priebežne vykonáva čistenie odvodňovacieho povrchového systému, odvodňovacie kanály
boli v čase kontroly funkčné – vyčistené, takisto boli vyčistené odvodňovacie priekopy
a príjazdová komunikácia vedúca ku skládke odpadov.
Podmienka splnená.
14) Kontrola podmienky č. F.6 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je
povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakových kvapalín na takej úrovni, aby v
prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových zrážok,
dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej
výšky hladiny.“
Zistený stav:
V čase kontroly bolo zistené, že hladina priesakovej kvapaliny bola udržiavaná na úrovni,
kedy nebola prekročená maximálna hladina.
Podmienka splnená.
15) Kontrola podmienky č. F.9 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je
povinný riadiť priesakový režim skládky odpadov takým spôsobom, aby úroveň
priesakových kvapalín v telese II. kazety skládky odpadov neprekročila hodnotu 1 m.“
Zistený stav:
V čase kontroly bolo zistené, že prevádzkovateľ mal uzatvorený ventil na prítoku
do akumulačnej nádrže, ale vizuálne nebola pozorovaná v telese II. kazety skládky odpadov
hladina priesakovej kvapaliny. Z uvedeného dôvodu budú prevádzkovateľovi nariadené
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opatrenia na nápravu, aby bolo zabránené akumulovaniu priesakovej kvapaliny v telese II. a I.
kazety na skládke odpadov.
Podmienku je potrebné aktualizovať. „Prevádzkovateľ je povinný riadiť priesakový režim
skládky odpadov takým spôsobom, aby úroveň priesakových kvapalín v telese II. kazety
skládky odpadov neprekročila hodnotu 1 m. Prevádzkovateľ je povinný mať ventil na prítoku
do akumulačnej nádrže otvorený.“
16) Kontrola podmienky č. I.9.3 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je
povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať
ho na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia do 31. januára
nasledujúceho kalendárneho roka.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ zaslal evidenčný list skládky odpadov za rok 2015 na IŽP Košice dňa
29.01.2016 a na okresný úrad Stropkov dňa 28.01.2016.
Podmienka splnená.
17) Kontrola podmienky č. I.9.4 časť II. integrovaného povolenia cit.: „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 I.2, I.3, I.4,
I.5, I.7, I.7a) a I.9.5 časť II. integrovaného povolenia na IŽP Košice a príslušný okresný
úrad.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ ohlásil dňa 27.01.2016 výsledky monitorovania stanovených ukazovateľov:
- skládkových plynov, vykonané v dňoch 20.05.2015, 04.12.2015,
- kvality podzemných vôd v stanovenom rozsahu vykonané v I., II. III. a IV. Q 2015
vrátane ich ročného vyhodnotenia,
- topografické zameranie priestoru skládky odpadov „Chotča“,
- zhrnutie výsledkov sledovania meteo-údajov na skládke.
Podmienka splnená.
18) Kontrola podmienky č. I.9.5 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je
povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.9.4 časť II. integrovaného
povolenia tohto rozhodnutia predložiť:
a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.2 časť II. integrovaného
povolenia v náväznosti na plnenie podmienky uvedenej v bode B.1.2 časť II.
integrovaného povolenia,
b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 časť II. integrovaného povolenia,
v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných
vôd na začiatku ich monitoringu,
c) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.5 časť II. integrovaného povolenia,
porovnaním meraní na vstupe a výstupe z potrubia, ktorým je odvádzaný bezmenný
potok,
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d) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.7 v náväznosti na plnenie
podmienok uvedených v bodoch A.1.25, A.1.27 a A.1.28 časť II. integrovaného
povolenia.“
Zistený stav:
Zo zaslaných výsledkov monitorovania kvality podzemnej vody aj povrchovej vody pod
skládkou Choča (vrty MS-3 a MS-4) vyplýva, že nemerané hodnoty nevybočujú z doterajších
meraní a neboli zistené žiadne prekročenia limitných hodnôt či výraznejšie zmeny v jej
kvalite oproti predošlým rokom.
Podmienka splnená.
19) Kontrola podmienky č. I.9.6 časť II. integrovaného povolenia cit.: „Prevádzkovateľ je
povinný každoročne za obdobie kalendárneho dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej
účelovej finančnej rezervy roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka
výpisom z účtu.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ zaslal na IŽP Košice dňa 11.02.2016 výpisu z účtu o odvedení ÚFR, čím
dokladoval IŽP Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za kontrolované obdobie.
Podmienka splnená.
III. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly
Správa z environmentálnej kontroly bola vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v Košiciach dňa 30.11.2016. Správu vypracovala
Ing. Eva Milistenferová. O výsledku kontroly a obsahu správy z environmentálnej kontroly
bol osobne oboznámený dňa 30.11.2016 Ing. Michal Šandrik - riaditeľ podniku
kontrolovanej prevádzky, ktorý ju aj osobne prevzal, čo potvrdil svojim podpisom.
IV. Záver:
IŽP Košice, zastúpený Ing. Eva Milistenferovou pri kontrole nezistil porušenie
kontrolovaných podmienok integrovaného povolenia, čím potvrdzuje súlad kontrolou
zisteného stavu prevádzky s podmienkami povolenia podľa § 35 ods. 1 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Košice 30.11.2016

Za SIŽP, IŽP Košice, OIPK:
Za Služba mestský podnik Stropkov:

Ing. Eva Milistenferová
Ing. Michal Šandrik
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