SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Číslo: 7493-35183/2017/Rum/720040103

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 53/2017/P
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 v znení neskorších predpisov (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. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Nie

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Martina Rumanovská
Telefón:
037 656 06 48
Elektronická adresa:
martina.rumanovska@sizp.sk
Inšpektor:
Ing. Ingrid Pojezdalová
Ing. Monika Medovičová
B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

-

Funkcia:

Číslo preukazu: 530

Číslo preukazu: 507
Číslo preukazu: 452

-
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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:

Komunálna spoločnosť s.r.o.
Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy
36 538 809
04.10.2017
Spôsob: Ústne
Ing. Lajos Csóka
Funkcia: konateľ
+ 421905327914
starosta@velkekosihy.sk

Skládka odpadov Veľké Kosihy
946 21 Veľké Kosihy
720040103
529/OIPK/04-Ko/720040103 v znení
doplnení
7.4.2004
28.4.2004
-

neskorších

zmien

a

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:

29.7.2015
30.7.2015  4.10.2017
4.10.2017
4.10.2017
23.11.2017
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 dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia.
Prevádzkovateľ začal stavbu „VEĽKÉ KOSIHY – SKLÁDKA ODPADOV, 3. KAZETA“
povolenú rozhodnutím č. 3948-3564/2016/Rum/720040103/Z2-SP zo dňa 14. 11. 2016,
právoplatné dňa 06. 12. 2016, užívať pred uvedením predmetnej stavby do užívania.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
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Inšpekcia na základe podanej žiadosti prevádzkovateľa, doručenej Inšpekcii dňa 06. 09. 2017
vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia z dôvodu uvedenia stavby „VEĽKÉ KOSIHY –
SKLÁDKA ODPADOV, 3. KAZETA“ do užívania nariadila ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním v prevádzke na deň 04. 10. 2017.
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnou obhliadkou konanou dňa 04. 10. 2017 bolo
zistené, že prevádzkovateľ začal predmetnú stavbu užívať pred podaním návrhu na vydanie
kolaudačného rozhodnutia a uvedením stavby do užívania. Prevádzkovateľ sa vyjadril, že
odpady ukladá na 3. kazetu od augusta 2017 z dôvodu maximálneho zaplnenia 2. kazety
a možného ohrozenia bezpečnosti pri pokračovaní ukladania odpadu na 2. kazetu.
Inšpekcia na ústnom pojednávaní preto oznámila prevádzkovateľovi, že na základe zistených
skutočností vykonala zároveň mimoriadnu environmentálnu kontrolu.
V čase miestnej obhliadky bol na 3. kazetu nákladným autom privezený a zložený cintorínsky
odpad veľkoobjemovým kontajnerom z obce Číčov. Na pokyn Inšpekcie bol následne tento
odpad spätne naložený nakladačom na dopravný mechanizmus a presunutý v rámci areálu
skládky na miesto, kde prevádzkovateľ zhromažďuje biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len
„BRO“), ktorý je dočasne zhromažďovaný pred jeho následným zhodnotením (drvenie,
kompostovanie). Miesto dočasného zhromaždenia BRO nespadá pod integrované povoľovanie
a nie je predmetom integrovaného povoľovania.
I.

Použité podklady
1. Integrované povolenie
2. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby – Preberací protokol so zhotoviteľom Absolon IS,
s.r.o. zo dňa 13. 04. 2017
3. Bilancia váženia z prevádzkového denníka – 01. 08. 2017 – 04. 10. 2017 – zoznam
odpadov uložených na skládku 3. kazety
4. Protokol o ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci uvedenia
stavby „VEĽKÉ KOSIHY – SKLÁDKA ODPADOV, 3. KAZETA“ do užívania
č. 6875-30485/2017/Rum,Med/720040103/KR-Z2 zo dňa 04. 10. 2017
5. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2015 a 2016
6. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2015 a 2016
7. Zhodnotenie monitoringu skládkového plynu za rok 2015 a 2016
8. Záverečná správa monitoringu podzemných vôd za rok 2015 a 2016 I-II. etapa
9. Výpis z účtu vedeného v banke, na ktorom sú sústredené finančné prostriedky viazané
ako účelová finančná rezerva za rok 2015 a 2016

J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka II.1.1., II.1.5. a II.1.A.II.
II.1.1. Prevádzka sa musí prevádzkovať v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto
povolení.
II.1.5. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona o IPKZ.
II.1.A.II. Dokončenú stavbu „VEĽKÉ KOSIHY – SKLÁDKA ODPADOV, 3. KAZETA“
možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
Zistený stav Nedodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ začal stavbu užívať pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného
rozhodnutia – uvedením stavby do užívania a pred vydaním príslušných súhlasov.
Prevádzkovateľ sa vyjadril, že odpady ukladá na 3. kazetu od augusta 2017 z dôvodu
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maximálneho zaplnenia 2. kazety a možného ohrozenia bezpečnosti pri pokračovaní ukladania
odpadu na 2. kazetu.
2. Podmienka II.1.21.
Na skládke odpadov je povolené skládkovanie odpadov, zaradených podľa vyhlášky
č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
uvedených v tabuľke č. 1 tohto povolenia.
Tabuľka č. 1
Katalógové
číslo
020104
020107
020109
030105
040209
040210
040221
040222
070213
100101
100102
100103
100115
100117
101103
101112
150101
150102
150103
150106
150107
150109
170101
170102
170103
170107
170504
170506
170904

Kategória

Druh odpadu
odpadové plasty okrem obalov
odpady z lesného hospodárstva
agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/drevovláknité
dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér,
plastomér)
organické látky prírodného pôvodu napríklad tuky a vosky
odpady z nespracovaných textilných vlákien
odpady zo spracovaných textilných vlákien
odpadový plast
popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01
04
popolček z uhlia
popolček z rašeliny a neošetreného dreva
popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov iné ako
uvedené v 10 01 14
popolček zo spoluspaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16
odpadové vláknité materiály na báze skla
odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11
obaly z papiera a lepenky
obaly z plastov
obaly z dreva
zmiešané obaly
obaly zo skla
obaly z textilu
betón
tehly
škridly a obkladový materiál a keramika
zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné
ako uvedené v 17 01 06
zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03
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190801
190802
190805
191201
191204
191205
191207
191208
191209
200202
200203
200301
200302
200303
200307

zhrabky z hrablíc
odpad z lapačov piesku
kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
papier a lepenka
plasty a guma
sklo
drevo iné ako uvedené v 19 12 06
textílie
minerálne látky napríklad piesok, kamenivo
zemina a kamenivo
iné biologicky nerozložiteľné odpady
zmesový komunálny odpad
odpad z trhovísk
odpad z čistenia ulíc
objemný odpad

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Vybraná časť kontrolovaného obdobia, kedy prevádzkovateľ ukladal odpad do 3. kazety v čase
od 01. 08. 2017 – 04. 10. 2017 na základe predloženej „Bilancie váženia“ prevádzkovateľom
uvádza zneškodňovanie „zvýraznených“ odpadov, ktoré sú povolené v tabuľke č. 1
integrovaného povolenia.
3. Podmienka II.4.4.
V prípade zloženia nepovoleného druhu odpadu na skládke odpadov, je prevádzkovateľ
skládky povinný odpad odstrániť. Musí byť odstránená aj časť odpadu a zeminy, ktorá je týmto
odpadom kontaminovaná. Tekutý odpad sa musí odstrániť absorpčným materiálom. Pre
odstránenie odpadu treba použiť mechanizmy a kontajnery, ktoré sú súčasťou výbavy skládky,
resp. vedúci skládky ich zabezpečí podľa potreby.
Zistený stav Nedodržaná
Opis
Áno
Počas miestnej obhliadky Inšpekcia zistila uloženie nepovoleného cintorínskeho odpadu na
novej 3. kazete. Prevádzkovateľ nepovolený odpad následne odstránil vlastným mechanizmom,
avšak až na podnet Inšpekcie.
4. Podmienka II.5.3.
Počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení je prevádzkovateľ povinný vykonávať
meranie akreditovanou organizáciou, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
5. Podmienka II.5.7.
Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového
hospodárstva každoročne, do 28. februára nasledujúceho roka, predkladať Inšpekcii
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako pôvodca odpadov a ako prevádzkovateľ
zariadenia na zneškodňovanie odpadov) a Evidenčný list skládky odpadov (ako prevádzkovateľ
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zariadenia na zneškodňovanie odpadov). Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním musí
uchovávať v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov, Evidenčný list skládky
odpadov musí uchovávať v elektronickej alebo v písomnej podobe po celý čas trvania
prevádzky a 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
6. Podmienka II.5.14.
Počas prevádzky skládky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný
1 krát ročne spracovať posudok z merania tvorby a zloženia skládkových plynov a predložiť ho
najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok inšpekcii.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
7. Podmienka II.5.16.
Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového
hospodárstva doručiť každoročne, do 15. februára kalendárneho roka Inšpekcii ním podaný
výpis z osobitného účtu vedeného v banke, na ktorom sústreďuje finančné prostriedky viazané
ako účelová finančná rezerva, ktorý dokladuje pohyb na tomto účte za predchádzajúci
kalendárny rok.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. II.1.21.
2. II.5.3.
3. II.5.7.
4. II.5.14.
5. II.5.16.
Nedodržané
6. II.1.1.
7. II.1.5.
8. II.1.A.II.
9. II.4.4.
M. Záver – celkové zhodnotenie
Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) a b)
zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať
prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami
určenými v povolení, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa zákona o IPKZ.
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Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 35 ods. 2 písm. b) v súlade s § 37 ods. 1
písm. m) zákona o IPKZ.
Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia
pokuty za zistený správny delikt.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Martina Rumanovská

Číslo preukazu: 530

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

Ing. Ingrid Pojezdalová

Číslo preukazu: 507

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

Ing. Monika Medovičová

Číslo preukazu: 452

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