SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo RZ: 8071-35729/57/2017/Ber

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 53/2017/Ber/P
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 v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“). 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 č. 10/1996 Z. z. o kontrole“).
A. Kontrola
Typ kontroly:
Podnet:

Mimoriadna
P157/2017

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Juraj Berák
Ing. Renáta Brezinová
Telefón:
055 633 33 14
C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:

Ekoservis Svidník, s.r.o.
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
36 517 089
08.11.2017
Spôsob:
PaedDr. Štefan Čarný
Funkcia:
0915 780 061

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Adresa prevádzky:

Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce
090 03 Šemetkovce, okres Svidník

Telefonicky
vedúci skládky

Variabilný symbol:
Integrované povolenie:
Vydané:
Kategória:

571280106
1725-25663/2008/Mil/571280106 v znení neskorších zmien
a doplnení
30.07.2008
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.

E. Časová os
Posledná kontrola:
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:

26.05.2017
01.01.2017  10.11.2017
10.11.2017
10.11.2017
10.01.2018

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

Áno, 10.11.2017 a 04.12.2017
Nie
Áno, 04.12.2017
Nie
Nie

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ zameraná na prešetrenie podnetu
č. P157/2017 zo dňa 17.10.2017. Predmetom uvedeného podnetu je podozrenie zo znečistenia
toku – potoka Vagrinček prevádzkovaním prevádzky „Skládka pre nie nebezpečný odpad
Šemetkovce“, so zameraním na možnú kontamináciu povrchovej vody v uvedenom toku
priesakovou kvapalinou z predmetnej skládky odpadov.
Predmetom správy o kontrole je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP v súlade
so zákonom 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.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase kontroly bola skládka odpadov súvisle oplotená s funkčnou uzamykateľnou bránou.
Vnútroskládkové spevnené plochy a vnútroareálová komunikácia boli čisté, cestná váha bola
funkčná. Prevádzka skládky bola označená informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou
z verejného priestranstva. Váženie odpadov a ich evidencia boli zabezpečované
automatizovaným systémom s uchovávaním dát na osobnom počítači.
Priesaková kvapalina bola z telesa skládky odpadov odvádzaná do nádrže priesakových
kvapalín o maximálnom objeme 806 m3, prevádzkovom objeme 500 m3, s maximálnou
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povolenou výškou hladiny 2,3 m. Voda z povrchového odtoku z okolia skládky odpadov bola
odvádzaná odvodňovacím systémom, ktorý bol na západnej strane skládky odpadov tvorený
otvorenou záchytnou priekopou prechádzajúcou cez lapač splavenín a na severnej strane
skládky odpadov krytou priekopou, ktorá ústi do bočnej eróznej ryhy umiestnenej
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Použité podklady
Prevádzkový poriadok skládky odpadov
Technologický reglement skládky odpadov
Prevádzkový denník skládky odpadov
Monitoring kvality podzemných vôd v miestach merania MV-1, MV-2 a MV-3, vykonaný
v dňoch 15.03.2017 a 14.06.2017
Ročná správa Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce, január/2017
Výsledky analýz odobratej vzorky povrchovej vody z bočnej eróznej ryhy nachádzajúcej
sa na severovýchodnej strane predmetnej skládky odpadov; deň odberu vzorky 04.12.2017
Výsledky analýz odobratej vzorky priesakovej kvapaliny z nádrže priesakovej kvapaliny
predmetnej skládky odpadov; deň odberu vzorky 04.12.2017

J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka č. A.1.2, časť III. integrovaného povolenia:
1.2 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností
v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností
v prevádzke udržiava prevádzkovateľ v prevádzkyschopnom stave.
2. Podmienka č. A.1.8, časť III. integrovaného povolenia:
1.8 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzka skládky bola po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
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3. Podmienka č. A.1.9, časť III. integrovaného povolenia:
1.9 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným
nežiaducim únikom.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ zabezpečoval odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
V čase kontroly bolo oplotenie skládky celistvé a nepoškodené.
4. Podmienka č. A.4.1, časť III. integrovaného povolenia:
4.1 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. 530318377/2011/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: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ prevádzkoval I. etapu skládky odpadov v súlade s Prevádzkovým poriadkom
skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce z 10/2010“,
Technologickým reglementom skládky odpadov „Skládka pre nie nebezpečný odpad
Šemetkovce z 10/2010“ a projektovou dokumentáciou stavby overenou v stavebnom konaní.
5. Podmienka č. A.4.9, časť III. integrovaného povolenia:
4.9 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: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ zabezpečil recirkuláciu priesakovej kvapaliny, odvádzanej drenážnym
systémom do nádrže priesakovej kvapaliny, späť do telesa skládky odpadov s cieľom dosiahnuť
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požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov mimo
skládkové teleso a podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese.
6. Podmienka č. A.4.11, časť III. integrovaného povolenia:
4.11 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať 2 krát ročne deratizáciu prostredníctvom
oprávnenej osoby a preplach drenážneho potrubia, ktoré odvádza priesakovú kvapalinu
z telesa skládky odpadov do nádrže priesakovej kvapaliny.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ vykonával 2 krát ročne deratizáciu prostredníctvom oprávnenej osoby
a preplach drenážneho potrubia, ktoré odvádza priesakovú kvapalinu z telesa skládky odpadov
do nádrže priesakovej kvapaliny. V roku 2017 bola vykonaná deratizácia v dňoch 19.05.2017
a 10.10.2017. V roku 2017 bol vykonaný preplach drenážneho potrubia v dňoch 08.02.2017
a 28.08.2017.
7. Podmienka č. B.2.1, časť III. integrovaného povolenia:
2.1 Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny, splaškové odpadové vody
a odpadové vody z umývania dopravných prostriedkov do povrchového toku ani
do podzemných vôd.
Zistený stav: Nedodržaná.
Opis:
Áno.
Dažďové vody zachytené odvodňovacím systémom predmetnej skládky odpadov (krytá
priekopa z PVC rúr DN 3000), dažďové vody z príjazdovej komunikácie (otvorená cestná
priekopa) a dažďové vody z vnútroskládkovej komunikácie (otvorená a krytá cestná priekopa),
sú zvedené ako „vody z povrchového odtoku“ zabudovaným potrubím tiahnucim sa vedľa
juhovýchodnej steny nádrže priesakových kvapalín smerom na severovýchod do bočnej eróznej
ryhy nachádzajúcej sa na severovýchodnej strane skládky odpadov (horný okraj uvedenej
bočnej eróznej ryhy sa nachádza približne 10 m smerom na severovýchod od východného rohu
nádrže priesakových kvapalín). Uvedená bočná erózna ryha sa tiahne približne 60 m smerom
na severovýchod, kde ústi do povrchového toku (potok) Vagrinček.
Dňa 04.12.2017 boli v areáli predmetnej skládky odpadov odobraté dve vzorky vody a to
vzorka povrchovej vody z uvedenej bočnej eróznej ryhy a vzorka priesakovej kvapaliny
z nádrže priesakových kvapalín, pričom odbery vzoriek a ich analýzy vykonalo akreditované
skúšobné laboratórium EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves, SNAS Reg.
No. 038/S-025.
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Výsledky analýz odobratých vzoriek vôd vo vybraných ukazovateľoch znečistenia (deň odberu
04.12.2017) a požiadavky na predmetné ukazovatele kvality povrchovej vody v zmysle NV SR
č. 269/2010 Z. z.:
Vzorka povrchovej vody
z bočnej eróznej ryhy

Vzorka priesakovej
kvapaliny

Povrchová voda
(NV SR
č. 269/2010 Z. z.)

CHSKCr (mg/l)

101

2700

35

BSK5 (mg/l)

55,1

801,0

7

Cr (mg/l)

0,014

1,419

0,009

0,01

0,01

0,0072

90,55

934,22

200

dusičnany (NO3 ) (mg/l)

22,80

42,80

5

elektrolytická vodivosť
(mS/m)

119,90

1166,60

110

Ukazovateľ znečistenia

Pb (mg/l)
-

chloridy (Cl ) (mg/l)
-

Na základe výsledkov analýzy odobratej vzorky povrchovej vody z bočnej eróznej ryhy
nachádzajúcej sa na severovýchodnej strane predmetnej skládky odpadov (deň odberu vzoriek
04.12.2017) a výsledkov analýzy odobratej vzorky priesakovej kvapaliny z nádrže priesakovej
kvapaliny predmetnej skládky odpadov (deň odberu vzoriek 04.12.2017), a ich porovnaním
s požiadavkami na ukazovatele kvality povrchovej vody v zmysle NV SR č. 269/2010 Z. z.,
IŽP Košice konštatuje, že povrchová voda nachádzajúca sa v uvedenej bočnej eróznej ryhe bola
znečistená priesakovou kvapalinou, čo je v rozpore s podmienkou č. B.2.1, časť III.
integrovaného povolenia.
8. Podmienka č. B.2.3, časť III. integrovaného povolenia:
2.3 Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí
prevádzkovateľ sústreďovať v zbernej nádrži priesakových kvapalín, rozstrekovať ich
na teleso skládky a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne
zabezpečiť u oprávnenej osoby.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Priesakové kvapaliny prevádzkovateľ sústreďoval v zbernej nádrži priesakových kvapalín
a rozstrekoval ich na teleso skládky. Prevádzkovateľ v roku 2017 nezabezpečoval
zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny.
9.
5.

Podmienka č. F.5, časť III. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakovej kvapaliny na takej
úrovni, aby v prípade zvýšenej jej produkcie v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich
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dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny
v nádrži.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ udržiaval hladinu vôd v nádrži priesakovej kvapaliny na takej úrovni, aby
v prípade zvýšenej jej produkcie v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo
prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny v nádrži.
10. Podmienka č. F.12, časť III. integrovaného povolenia:
12. Prevádzkovateľ je povinný:
- denne zaznamenávať do prevádzkového denníka výšku hladiny priesakovej kvapaliny
v nádrži priesakových kvapalín,
- v prípade postrekovania povrchu telesa skládky odpadov priesakovou kvapalinou,
zaznamenávať do prevádzkového denníka dátum, čas a dĺžku trvania čerpania priesakovej
kvapaliny,
- v prípade podľa F.6 časť III. integrovaného povolenia zaznamenávať do prevádzkového
denníka dátum, čas a množstvo odvezenej priesakovej kvapaliny na zneškodnenie.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ zaznamenával do prevádzkového denníka: a) denne výšku hladiny priesakovej
kvapaliny v nádrži priesakových kvapalín, b) dátum, čas a dĺžku trvania čerpania priesakovej
kvapaliny.
11. Podmienka č. I.1.2, časť III. integrovaného povolenia:
1.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť, prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu,
evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať
najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise
ustanovené inak.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ vedie, prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov
o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov.
12. Podmienka č. I.1.2, časť III. integrovaného povolenia:
1.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť, prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu,
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evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať
najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise
ustanovené inak.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ vedie, prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov
o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov.
13. Podmienka č. I.3.1, časť III. integrovaného povolenia:
3.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu podzemných vôd tak, ako je to uvedené
v nasledujúcej tabuľke č. 4:
Tabuľka č. 4
Ukazovatele znečistenia

Frekvencia

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

Podmienky
merania

Metóda
analýzy/
technika

4 x ročne,
perióda 3 mesiace

1),2)

3)

1 x ročne (II. Q)

1),2)

3)

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: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ predložil:
1. Protokol o skúške č. 17/05289 zo dňa 30.03.2017, s dátumom odberu vzoriek 15.03.2017,
s výsledkami skúšok na ukazovatele znečistenia: úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH,
vodivosť, CHSKMn, RL, NH4+, Cl-, NO3- a TOC, vo vrtoch MV-1, MV-2 a MV-3.
Odbery predmetných vzoriek vykonala a uvedený protokol o skúške vypracovala spoločnosť
EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves v januári 2014, SNAS Reg.
No. 038/S-025.
2. Protokol o skúške č. 17/10822 zo dňa 21.06.2017, s dátumom odberu vzoriek 14.06.2017,
s výsledkami skúšok na ukazovatele znečistenia: úroveň hladiny, farba, zápach, zákal, pH,
vodivosť, CHSKMn, RL, NH4+, Cl-, NO3-, TOC, aniónaktívne tenzidy (PAL-A), fenoly,
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fluoridy, kovy – As, Cr, Cd, Pb, Hg a NELIČ, vo vrtoch MV-1, MV-2 a MV-3.
Odbery predmetných vzoriek vykonala a uvedený protokol o skúške vypracovala spoločnosť
EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves v januári 2014, SNAS Reg.
No. 038/S-025.
Prevádzkovateľ monitoruje kvalitu podzemných vôd tak, ako je to uvedené v podmienke
č. I.3.1, časť III. integrovaného povolenia.
14. Podmienka č. I.4.1, časť III. integrovaného povolenia:
4.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu priesakovej kvapaliny tak, ako je to
uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 5:
Tabuľka č. 5
Frekvencia

Podmienky
merania

Metóda
analýzy/
technika

4 x ročne,
perióda 3 mesiace

1), 2)

4)

aniónaktívne tenzidy (PAL-A), fenoly, fluoridy,
kovy – As, Cr, Cd, Pb, Hg, NELIČ, BSK5

1x ročne (II. Q)

1), 2)

4)

množstvo priesakových kvapalín odvážaných
na ČOV

vždy pri odvoze

-

-

úroveň hladiny vody v nádrži priesakových
kvapalín

denne - vizuálne

3)

vizuálne

Ukazovatele znečistenia
teplota, pH, vodivosť, RL, NH 4+, Cl-, NO3-,
CHSKCr, TOC , PO43-

1)
2)
3)
4)

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

Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ predložil:
1. Protokol o skúške č. 17/05288 zo dňa 30.03.2017, s dátumom odberu vzorky 15.03.2017,
s výsledkami skúšok na ukazovatele znečistenia: teplota, pH, vodivosť, RL, NH4+, Cl-, NO3, CHSKMn, TOC a PO43-, v nádrži priesakových kvapalín.
Odber predmetnej vzorky vykonala a uvedený protokol o skúške vypracovala spoločnosť
EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves v januári 2014, SNAS Reg.
No. 038/S-025.
2. Protokol o skúške č. 17/10821 zo dňa 21.06.2017, s dátumom odberu vzorky 14.06.2017,
Strana 9 z 13

s výsledkami skúšok na ukazovatele znečistenia: teplota, pH, vodivosť, RL, NH4+, Cl-, NO3, CHSKMn, TOC, PO43-, aniónaktívne tenzidy (PAL-A), fenoly, fluoridy, kovy – As, Cr, Cd,
Pb, Hg, NELIČ a BSK5, v nádrži priesakových kvapalín.
Odber predmetnej vzorky vykonala a uvedený protokol o skúške vypracovala spoločnosť
EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves v januári 2014, SNAS Reg.
No. 038/S-025.
Prevádzkovateľ monitoruje kvalitu podzemných vôd tak, ako je to uvedené v podmienke
č. I.4.1, časť III. integrovaného povolenia.
15. Podmienka č. I.5.1, časť III. integrovaného povolenia:
5.1 Prevádzkovateľ skládky je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:
1. 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.
2. Jedenkrát ročne po jej uzatvorení sadanie úrovne telesa skládky odpadov.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ predložil
Prevádzkovateľ sleduje údaje o telese skládky odpadov tak, ako je to uvedené v podmienke
č. I.5.1, časť III. integrovaného povolenia.
16. Podmienka č. I.6.1, časť III. integrovaného povolenia:
6.1 Prevádzkovateľ je povinný kontrolovať tesnenie skládky odpadov a akumulačnej nádrže
priesakových kvapalín trvale zabudovaným geofyzikálnym kontrolným systémom
na detekciu netesností s periódou 1 x ročne od prvého merania po začatí zavážania odpadu,
pričom prvé meranie bude vykonané až po dosiahnutí 2 m vrstvy odpadu a jej hutnení.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ predložil „Protokol o tesnosti hydroizolačnej geomembrány – fólie“ zo dňa
12.10.2016, vypracovaný Mgr. Michalom Hoffmanom – GEOtest, Novomestská 34/23, 926 01
Sereď, so záverom: „Na základe výsledkov kontrolného merania vykonaného dňa 10.10.2016
na skládke Šemetkovce, konštatujem, že k 10.10.2016 v izolačnej fólii na kontrolovanej
akumulačnej nádrži a ploche cca 10200 m2 nebola preukázaná netesnosť“.
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Prevádzkovateľ skontroloval tesnenie skládky odpadov a akumulačnej nádrže priesakových
kvapalín trvale zabudovaným geofyzikálnym kontrolným systémom na detekciu netesností.
17. Podmienka č. I.9.1, časť III. integrovaného povolenia:
9.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej
stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 6:
Tabuľka č. 6
Meteorologické údaje

Počas prevádzky

Množstvo zrážok

Denne

Teplota (min., max.)

Denne

Vlhkosť vzduchu (o 14 h SEČ)

Denne

Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ zisťoval meteorologické údaje vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené
v podmienke č. I.9.1, časť III. integrovaného povolenia.

K. Prílohy správy

Fotodokumentácia

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
16/17
Nedodržané
1/17
Nie je možné vyhodnotiť
0/17

M. Záver – celkové zhodnotenie
IŽP Košice, zastúpený Ing. Jurajom Berákom, pri kontrole zistil porušenie v dodržiavaní
nasledovnej podmienky integrovaného povolenia:
1) Podmienka č. B.2.1, časť 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
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tým, že na základe výsledkov analýzy odobratej vzorky povrchovej vody z bočnej eróznej ryhy
nachádzajúcej sa na severovýchodnej strane predmetnej skládky odpadov (deň odberu vzoriek
04.12.2017) a výsledkov analýzy odobratej vzorky priesakovej kvapaliny z nádrže priesakovej
kvapaliny predmetnej skládky odpadov (deň odberu vzoriek 04.12.2017), a ich porovnaním
s požiadavkami na ukazovatele kvality povrchovej vody v zmysle NV SR č. 269/2010 Z. z.,
IŽP Košice konštatuje, že povrchová voda nachádzajúca sa v uvedenej bočnej eróznej ryhe bola
znečistená priesakovou kvapalinou, čo je v rozpore s podmienkou č. B.2.1, časť III.
integrovaného povolenia.
Na základe zistených nedostatkov IŽP Košice podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:
- uloží pokutu.
Nesplnením predmetných podmienok povolenia došlo k porušeniu § 26 ods. 1 písm. b) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, čím boli naplnené znaky skutkovej podstaty ustanovenia § 37 ods. 1
písm. m) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a to tým, že prevádzkovateľ vykonával činnosť
v prevádzke bez povolenia alebo neplnil povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a b), a to
konkrétne:
- na základe výsledkov analýzy odobratej vzorky povrchovej vody z bočnej eróznej ryhy
nachádzajúcej sa na severovýchodnej strane predmetnej skládky odpadov (deň odberu vzoriek
04.12.2017) a výsledkov analýzy odobratej vzorky priesakovej kvapaliny z nádrže priesakovej
kvapaliny predmetnej skládky odpadov (deň odberu vzoriek 04.12.2017), a ich porovnaním
s požiadavkami na ukazovatele kvality povrchovej vody v zmysle NV SR č. 269/2010 Z. z.,
IŽP Košice konštatuje, že povrchová voda nachádzajúca sa v uvedenej bočnej eróznej ryhe bola
znečistená priesakovou kvapalinou, čo je v rozpore s podmienkou č. B.2.1, časť III.
integrovaného povolenia.
Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený:
- o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistené správne delikty.
Správa z environmentálnej kontroly č. 53/2017/Ber/P bola vypracovaná v Košiciach dňa
10.01.2018.
S výsledkom vykonanej kontroly a obsahom správy z environmentálnej kontroly bola dňa
12.01.2018 oboznámený Ing. Barnabáš Berta, konateľ prevádzkovateľa, osobne.
Správa bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou alebo odovzdaná osobne konateľovi alebo
poverenému zástupcovi prevádzkovateľa.
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N. Prerokovanie výsledku kontroly s prevádzkovateľom:
Výsledok vykonanej kontroly a obsah správy o environmentálnej kontrole bol dňa 12.01.2018
prerokovaný s Ing. Barnabášom Bertom, konateľom prevádzkovateľa, ktorý podal
k prerokovaným skutočnostiam nasledovné vyjadrenie:
Konateľ spoločnosti berie na vedomie výsledky kontroly, tieto prekonzultuje
s projektantom p. Ing. Hrabčákom a prijme potrebné opatrenia na predchádzanie a zamedzenie
takýchto stavov, ktoré sú v rozpore s podmienkami integrovaného povolenia.
O prijatých opatreniach bude konateľ spoločnosti informovať IŽP Košice.

Environmentálna kontrola bola u prevádzkovateľa vykonaná dňoch 10.11.2017
a 04.12.2017.
Správa o environmentálnej kontrole č. 53/2017/Ber/P bola vypracovaná v Košiciach dňa
10.01.2018.
Správa o environmentálnej kontrole č. 53/2017/Ber/P bola podpísaná v Košiciach dňa
12.01.2018.
O. Podpisy
Za SIŽP:
Ing. Juraj Berák, inšpektor

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

Za prevádzkovateľa:
Ing. Barnabáš Berta, konateľ prevádzkovateľa

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

Správu o environmentálnej kontrole č. 53/2017/Ber/P prevzal dňa 12.01.2018 Ing. Barnabáš
Berta, konateľ prevádzkovateľa

.................................
podpis
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