SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 4989-20980/57/2017/Mil

Počet príloh: 0

Dátum: 26.07.2017

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 19/2017/Mil/Z
Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 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. Eva Milistenferová Číslo preukazu: 126
Telefón:
055 633 33 14
Elektronická adresa:
eva.milistenferova@sizp.sk
B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

-

C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:

Ekoservis Svidník, s.r.o.
Sov. Hrdinov 200/33

Funkcia:

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

36 517 089
22.05.2017
PaedDr. Štefan Čarný
0915 780 061
-

Spôsob:
Funkcia:

Telefonicky
vedúci skládky

Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce
090 03 Šemetkovce
571280106
č. 1725-25663/2008/Mil/571280106 v znení neskorších zmien
(ďalej len „integrované povolenie“)
30.7.2008
20.10.2011
80 509 m3

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:

15.4.2014
01.01.2016 - 31.12.2016
26.5.2017
26.5.2017
26.7.2017
poštou

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

Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
-

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bola zameraná na plnenie podmienok
integrovaného povolenia. Predmetom kontroly bolo aj zisťovanie, či nedošlo k zmene
okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase kontroly bola skládka odpadov oplotená súvislým oplotením s funkčnou uzamykateľnou
bránou. Na oplotení boli umiestnené výstražné tabule o zákaze vstupu a zákaze ukladania
odpadu k plotu. Vnútroskládkové spevnené plochy a vnútroareálová komunikácia okolo
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objektu vstupnej kontroly, na ktorých je osadená cestná váha a malé parkovisko,
s pokračovaním k vjazdu do kazety skládky odpadov a k obsluhe nádrže priesakových
kvapalín boli čisté. Prevádzka skládky bola označená informačnou tabuľou viditeľnou
a čitateľnou z verejného priestranstva. Objekt vstupnej kontroly, kde sa nachádzajú 2
kancelárie, denná miestnosť, sociálne zariadenie, sprcha, šatňa a príručný sklad boli
sprístupnené. Váženie odpadov bolo vykonávané na funkčnej mostovej váhe. Váženie odpadov
a ich evidencia boli zabezpečované automatizovaným systémom s uchovávaním dát na PC.
Priesaková kvapalina bola z telesa skládky odpadov odvádzaná do nádrže priesakových
kvapalín o maximálnom objeme 806 m3, prevádzkovom objeme 500 m3, maximálne povolenej
výške hladiny 2,3 m. Voda z povrchového odtoku z okolia skládky odpadov bola odvádzaná
odvodňovacím systémom, otvorenou záchytnou priekopou na západnej strane kazety skládky
odpadov cez lapač splavenín, na severnej strane kazety krytou priekopou, ktorá zaúsťuje do
bočnej eróznej ryhy na severovýchodnej strane skládky odpadov. Voda z povrchového odtoku
z príjazdovej komunikácie bola odvádzaná vybudovaným odvodňovacím systémom, ktorý bol
v čase kontroly funkčný a udržiavaný v čistote.
Monitorovacie vrty MV-1 a MV-2 a MV-3 vybudované za účelom monitorovania vplyvu
skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd boli nepoškodené.
I. Použité podklady
1. Prevádzková dokumentácia: Prevádzkový poriadok skládky odpadov „Skládka pre nie
nebezpečný odpad Šemetkovce“ schválený 20.10.2011, Technologický reglement skládky
odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce“ z 12/2010, prevádzkový
denník.
2. Monitoring kvality podzemných vôd v miestach merania MV-1, MV-2 a MV-3, vykonaný
v dňoch v dňoch 18.02.2016, 04.05.2016, 20.09.2016 a 22.11.2016
3. Monitoringy kvality priesakovej kvapaliny, vykonaný v dňoch 18.02.2016, 03.05.2016,
20.09.2016 a 22.11.2016
4. Potvrdenie OTP Banky o zostatku na účte ku dňu 30.01.2017
5. Hlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním za rok 2016, zaslané dňa 31.01.2017
6. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2016 zo dňa 30.01.2016
7. Ročná správa Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce, január/2017
J.

Kontrolné zistenia

1) Podmienka č. A.1.2 časti III. integrovaného povolenia: Všetky zariadenia prevádzky a
technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ
povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
Zistený stav:
Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností
v prevádzke prevádzkovateľ udržiava v prevádzkyschopnom stave. Podmienka splnená.
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2) Podmienka č. A. 1.7 časti III. integrovaného povolenia: 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, dni a
hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je
oprávnený.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ skládku odpadov označil informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z
verejného priestranstva, na ktorej sú uvedené údaje v zmysle vyššie uvedenej podmienky.
Podmienka splnená.

3) Podmienka č. A. 1.8 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzka skládky musí byť po
celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
Zistený stav:
Prevádzka skládky je po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa. Podmienka
splnená.

4) Podmienka č. A. 1.9 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný
zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ zabezpečil odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
V čase kontroly bolo oplotenie skládky celistvé a nepoškodené. Podmienka splnená.

5) Podmienka č. A. 2 v spojitosti s podmienkou č. A. 3.1 časti III. integrovaného povolenia:
A.2: Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku odpadov vykonávať:
- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o
pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade so schváleným Prevádzkovým
poriadkom,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy
odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení
odpadu,
- evidenciu prevzatých odpadov,
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- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením
dátumu a času.
V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu A.2 časť III. tohto
rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku. Prevádzkovateľ
skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a
príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
A.3.1: Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať len odpady uvedené
v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia, a to: a) odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č.
284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Katalóg odpadov“) v kategórii O – ostatný, podľa kritérií uvedených vo
všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva, pričom limitné
hodnoty vzťahujúce na zrnitý (granulovaný) odpad, ktorý nie je nebezpečný a ktorý sa
prijíma do tej istej kazety ako stabilný, nereaktívny nebezpečný odpad, ktoré sú
vypočítané pri L/S = 2 a 10 l/kg pre celkové uvoľnenie a priamo vyjadrené v mg/l pre
C0 (v prvom eluáte testu presakovaním L/S = 0,1 l/kg) sú uvedené v tabuľke č. 1
integrovaného povolenia.
Zistený stav:
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ v kontrolovanom období preberal do
prevádzky odpady za účelom ich zneškodnenia, zaradené podľa platného katalógu odpadov pod
katalógovými číslami: kat. č. 20 03 01 – zmesový komunálny odpad v množstve 7 153 t, kat.
č. 20 03 07 – objemný odpad v množstve 1 108 t, kat. č. 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb
a demolácií v množstve 47 t, kat. č. 20 03 01 - zmesový komunálny odpad – čierne skládky
v množstve 811 t, kat. č. 12 01 17 – odpadový pieskovací materiál iný ako v 120116
v množstve 31 t, 19 12 12 – iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického
spracovania odpadu v množstve 87 t, kategórie O – ostatný, t. j. iba povolené druhy odpadov
v súlade s prílohou č. 1 integrovaného povolenia. Podmienka splnená.

6) Podmienka č. A. 3.2 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ nesmie do
zariadenia preberať: kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov
výbušné, korozívne, okysličujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych
a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky,
okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky
odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ v kontrolovanom období neprebral do zariadenia kvapalné odpady, odpady,
ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce alebo horľavé,
infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, opotrebované pneumatiky
a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré je možno použiť ako konštrukčný
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materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším
priemerom ako 1 400 mm. Podmienka splnená.
7) Podmienka č. A. 3.3 časti III. integrovaného povolenia: Na prekrývanie telesa skládky
odpadov je povolené skladovať a používať iba materiály vhodné na prekrývanie telesa
skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie O – ostatný), ako sú výkopová
zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady.
Zistený stav:
Na prekrývanie telesa skládky odpadov prevádzkovateľ skladuje iba materiály vhodné na
prekrývanie telesa skládky. Podmienka splnená.

8) Podmienka č. A. 4.1 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný I.
etapu skládky odpadov prevádzkovať v súlade:
- s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad
Šemetkovce z 10/2010“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu
odpadového hospodárstva a schváleným integrovaným povolením č. 5303-18377/2011/
Mil/571280106/Z2 zo dňa 30.06.2011,
- s Technologickým reglementom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad
Šemetkovce z 10/2010“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu
odpadového hospodárstva,
- s projektovou dokumentáciou stavby overenou v stavebnom konaní.
Zistený stav:
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov v súlade
s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce
z 15.02.2011“, schváleným integrovaným povolením č. 5303-18377/2011/ Mil/571280106/Z2
zo dňa 30.06.2011 a v súlade s Technologickým reglementom skládky odpadov „Skládka pre
nie nebezpečný odpad Šemetkovce z 10/2010“, nakoľko prevádzkovateľ ukladá odpad na
skládke tak, aby plocha otvorenej pracovnej vrstvy bola minimálna a úmerná množstvu denne
privezeného odpadu. Podmienka splnená.

9) Podmienka č. A. 4.4 časti III. integrovaného povolenia: 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.
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Zistený stav:
Prevádzkovateľ ukladá odpad na skládke tak, aby plocha otvorenej pracovnej vrstvy bola
minimálna a úmerná množstvu denne privezeného odpadu. Vykonanou kontrolou bolo zistené,
že prevádzkovateľ neprekrýva uložený odpad. V čase kontroly bola otvorená pracovná vrstva
tvorená celou plochou telesa skládky, keďže neprekrytý odpad bol uložený po celom telese
skládky. Podmienka splnená.

10) Podmienka č. A. 4.7 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný
zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícií musí mať
rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ zabezpečil dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov.
K dispozícií má rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní. Podmienka splnená.

11) Podmienka č. A. 4.9 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný
zabezpečiť 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:
Prevádzkovateľ zabezpečuje recirkuláciu priesakovej kvapaliny, odvádzanej drenážnym
systémom do nádrže priesakovej kvapaliny, späť do telesa skládky odpadov takým spôsobom,
aby podporoval metanogénne procesy v skládkovom telese. Podmienka splnená.

12) Podmienka č. A. 4.10 časti III. integrovaného povolenia: 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
postrekom priesakovej kvapaliny na teleso skládky, dôsledným hutnením odpadov a
prekrývaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.
Zistený stav:
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva opatrenia vedúce ku zníženiu
prašnosti v telese skládky odpadov a jej okolí najmä tým, že neprekrýva teleso skládky odpadov
vhodnými materiálmi na prekrytie odpadov. Podmienka splnená.
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13) Podmienka č. B. 2.1 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ nesmie
vypúšťať priesakové kvapaliny, splaškové odpadové vody a odpadové vody z umývania
dopravných prostriedkov do povrchového toku ani do podzemných vôd.
Zistený stav:
V čase kontroly nebolo zistené vypúšťanie priesakovej kvapaliny, splaškových odpadových
vôd a odpadovej vody z umývania dopravných prostriedkov do povrchového toku ani do
podzemných vôd. Podmienka splnená.

14) Podmienka č. F. 4 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný
zabrániť, aby, aby vozidlá privážajúce odpady a mechanizmy pre ich rozhrňovanie
a hutnenie, prechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného drenážneho systému.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ má vybudovaný panelový prístup do telesa skládky. Podmienka splnená.

15) Podmienka č. F. 10 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný
zabezpečiť pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému skládky odpadov,
ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy, podľa potreby, minimálne
6-krát ročne (interval medzi jednotlivými čisteniami je cca 2 mesiace).
Zistený stav:
Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového systému
skládky odpadov, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy. V čase
kontroly bolo predmetný odvodňovací systém čistý. Podmienka splnená.

16) Podmienka č. I. 3.1 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný
monitorovať kvalitu podzemných vôd tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 4:
Tabuľka č. 4
Frekvenc

Ukazovatele znečistenia

ia

Úroveň hladiny, farba, zápach, zákal,
teplota, pH, vodivosť, CHSKMn, RL,
NH4+, Cl-, NO3-, TOC
aniónaktívne
tenzidy (PAL-A),
fenoly, fluoridy, kovy – As, Cr, Cd,
Pb, Hg, NELIČ

4 ročne, perióda
3 mesiace
1
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1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.
2) Merania budú vykonávané v miestach merania: MV-1, MV-2 (pod skládkou odpadov)
a MV-3 (nad skládkou odpadov).
3)

Metódy analýzy budú použité v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom
vodného hospodárstva.

Zistený stav:
Prevádzkovateľ za kontrolované obdobie vykonal 4 monitoringy kvality podzemných vôd v
miestach merania MV-1, MV-2 a MV-3 v dňoch 18.02.2016, 04.05.2016, 20.09.2016
a 22.11.2016. Kontrolou predložených protokolov o skúške vzoriek, ktoré vystavilo EL spol.
s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves, SNAS, Reg. No. 038/S-025 - akreditované
laboratórium bolo zistené, že odbery a analýzy vzoriek podzemných vôd boli vykonané
v určenom rozsahu, akreditovaným laboratóriom EL spol. s r. o., Radlinského 17A, 052 01
Spišská Nová Ves, SNAS, Reg. No. 038/S-025. Podmienka splnená.

17) Podmienka č. I. 4.1 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný
monitorovať kvalitu priesakovej kvapaliny tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke
č. 5:
Tabuľka č. 5
Ukazovatele znečistenia

Frekvencia

teplota, pH, vodivosť, RL, NH4+, Cl-, 4 x ročne,
NO3-, CHSKCr, TOC , PO43perióda 3 mesiace
aniónaktívne tenzidy (PAL-A), fenoly,
fluoridy, kovy – As, Cr, Cd, Pb, Hg,
NELIČ, BSK5
množstvo
priesakových
kvapalín
odvážaných na ČOV
úroveň
hladiny
vody
v nádrži
priesakových kvapalín

1x ročne (II. Q)

1), 2)

Metóda
analýzy/
technika
4)

1), 2)

4)

Podmienky
merania

vždy pri odvoze
denne - vizuálne

3)

vizuálne

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.
2) Merania bude vykonávané v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín.
3) Meranie bude vykonávané prevádzkovateľom skládky odpadov.
4) Metódy analýzy budú použité v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného
hospodárstva.

Zistený stav:
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Prevádzkovateľ za kontrolované obdobie vykonal 4 monitoringy kvality priesakovej kvapaliny
v dňoch 18.02.2016, 03.05.2016, 20.09.2016 a 22.11.2016. Kontrolou predložených
protokolov o skúške vzoriek, ktoré vystavilo EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská
Nová Ves, SNAS, Reg. No. 038/S-025 - akreditované laboratórium bolo zistené, že odbery
a analýzy vzoriek priesakovej kvapaliny boli vykonané v určenom rozsahu, akreditovaným
laboratóriom EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves, SNAS, Reg. No.
038/S-025. Podmienka splnená.

18) Podmienka č. I. 5.1.1 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ skládky je
povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov: Jedenkrát ročne počas
prevádzky skládky odpadov:
- štruktúru a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to:
plochu pokrytú odpadom, objem - polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky, zloženie
odpadu, metódu ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity,
ktorá je ešte na skládke k dispozícii.
Zistený stav: Prevádzkovateľ zabezpečuje sledovanie vyššie uvedených údajov o telese
skládky. Podmienka splnená.

19) Podmienka č. I. 8.1 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ skládky je
povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:
- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode,
vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s prevádzkovým poriadkom,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi ) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením
dátumu a času.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ pri preberaní odpadov na skládku vykonáva kontrolu správnosti požadovaných
dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov, vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom
overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade s prevádzkovým
poriadkom, váženie množstva dodaných odpadov, evidenciu prevzatých odpadov,vystavuje
potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi ) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.
Podmienka splnená.
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20) Podmienka č. I. 10.1 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný
priebežne viesť a uchovávať evidenciu:
− o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie,
− o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom,
a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ priebežne vedie a uchováva evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov
prevzatých na zneškodnenie, o množstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ
pôvodcom, a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Podmienka splnená.

21) Podmienka č. I. 10.2 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný viesť
prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými
právnymi predpismi odpadového hospodárstva: prevádzkový poriadok, technologický
reglement, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania
s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ vedie prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom
všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Podmienka splnená.

22) Podmienka č. I. 11.2 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie za obdobie kalendárneho roka a kalendárneho
štvrťroka uvedené v bode I.10.1 časť III. integrovaného povolenia (hlásenie o vzniku
odpadu a o nakladaní s ním) do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka a konca
mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka na príslušný obvodný úrad
životného prostredia, Recyklačný fond v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi odpadového hospodárstva a IŽP Košice.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním za rok 2016 listom zo
dňa 31.01.2017. Podmienka splnená.

23) Podmienka č. I. 11.3 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný
vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a zaslať ho do 31.
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januára nasledujúceho kalendárneho roka na príslušný obvodný úrad životného prostredia
a IŽP Košice.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka 2016
listom zo dňa 31.01.2017. Podmienka splnená.

24) Podmienka č. I. 11.4 časti III. integrovaného povolenia: 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
a I.6 časť III. integrovaného povolenia na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného
prostredia.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil výsledky monitoringu za rok 2016 listom zo dňa 31.01.2017.
Podmienka splnená.

25) Podmienka č. I. 11.5 časti III. integrovaného povolenia: Prevádzkovateľ je povinný s
ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.11.4 časť III. integrovaného povolenia
predložiť:
a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 časť III. integrovaného povolenia
v nadväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd
na začiatku ich monitoringu,
b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.5 časť III. integrovaného povolenia
v nadväznosti na plnenie podmienok uvedených v bodoch A.4.2 časť III. integrovaného
povolenia.
Prevádzkovateľ s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.11.4 časť III.
integrovaného povolenia predložil:
a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 časť III. integrovaného povolenia
v nadväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd
na začiatku ich monitoringu,
b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.5 časť III. integrovaného povolenia
v nadväznosti na plnenie podmienok uvedených v bodoch A.4.2 časť III. integrovaného
povolenia.
Podmienka splnená.
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K. Záver – celkové zhodnotenie
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.
IŽP Košice podľa § 34 ods. 12 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zašle
prevádzkovateľovi správu o environmentálnej kontrole č. 19/2017Mil/Z
Prevzatím správy o environmentálnej kontrole sa kontrola pokladá za ukončenú.

L. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Eva Milistenferová

Číslo preukazu: 126

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