Inšpektorát životného prostredia, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Číslo: 3855-14549/2018/Kro/370230104

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 18/2018/Z
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
o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona
o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona
o IPKZ.
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. Monika Kromerová Číslo preukazu: 562
Telefón:
037 656 06 47
Elektronická adresa:
monika.kromerova@sizp.sk
Inšpektor:
Ing. Kristína Titková Číslo preukazu: 428
Telefón:
037 656 06 47
Elektronická adresa:
kristina.titkova@sizp.sk
B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:
C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:

Funkcia:

Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
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IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

00 309 095
12.03.2018 Spôsob: Telefonicky
Ing. Peter Porubský
Funkcia: starosta
0908 910 352
porubsky@michalnadzitavou.sk

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Skládka odpadov Michal nad Žitavou
Adresa prevádzky:
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
Variabilný symbol:
370230104
Integrované povolenie:
41/OIPK-O13/05-Rf/370230104
Vydané:
7.1.2005
Právoplatné:
27.1.2005
Projektovaná kapacita:
23 195 m3
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
Predchádzajúce kontrolované
obdobie:
3.6.2010  3.6.2015
Posledná kontrola:
27.5.2015  3.7.2015
Kontrolované obdobie:
4.6.2015  13.3.2018
Začatie kontroly:
13.3.2018
Prvé miestne zisťovanie:
13.3.2018
Vypracovanie správy:
4.5.2018
Doručenie správy:
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Áno
Nie
Nie
Nie
Nie

Počet snímok:

11

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného
povolenia č. 41/OIPK-O13/05-Rf/370230104 zo dňa 07.01.2005 v znení neskorších zmien
v súvislosti s čerpaním účelovej finančnej rezervy, zabezpečovaním monitoringu podzemných
vôd, kontrolou zabezpečenia monitorovacích vrtov.
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H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase miestnej obhliadky sa na skládke nachádzal zamestnanec skládky. Skládkovanie
v prevádzke „Skládka odpadov Michal nad Žitavou“ bolo ukončené ku dňu 15. 07. 2009. Teleso
skládky bolo zatrávnené a pokosené.
I.

Použité podklady
1. Integrované povolenie č. 41/OIPK-O13/05-Rf/370230104 v znení neskorších zmien.
2. Monitorovanie vplyvu skládky komunálneho odpadu na kvalitu podzemných vôd
a monitorovanie skládkových plynov v roku 2017.
3. Monitorovanie vplyvu skládky komunálneho odpadu na kvalitu podzemných vôd
a monitorovanie skládkových plynov v roku 2016.
4. Monitorovanie vplyvu skládky komunálneho odpadu na kvalitu podzemných vôd
a monitorovanie skládkových plynov v roku 2015.
5. Výpis z účtu na uzavretie a rekultiváciu za roky 2015, 2016, 2017,2018.

J.

Kontrolné zistenia
1. Podmienka II.I.29.
Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového
hospodárstva vytvárať počas prevádzkovania prevádzky účelovú finančnú rezervu, ktorej
prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej
uzavretí.
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ z vytvorenej účelovej finančnej rezervy čerpal prostriedky len na základe
potvrdení na čerpanie účelovej finančnej rezervy od Okresného úradu Nové Zámky, neskôr
SIŽP, o čom predložil výpisy z bankového účtu.
2. Podmienka II.I.33.
Areál prevádzky musí byť zabezpečený súvislým, neporušeným oplotením
a uzamykateľnou bránou. Vstupná brána do prevádzky musia byť mimo prevádzkovej
doby zamknutá.
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzka je zabezpečená súvislým a neporušeným oplotením a uzamykateľnou bránou.
3. Podmienka II.I.8.3.
Počas prevádzky skládky odpadov, a aj po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný
zabezpečovať monitoring prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a laboratórií
uverejnených vo Vestníku MŽP SR, podľa schválených metodík. Každoročne bude
vypracovaná záverečná správa – zhodnotenie monitoringu a na základe jej výsledkov
a záverov, v prípade potreby budú navrhnuté opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov, prípadne navrhnuté doplnenie alebo zúženie rozsahu monitoringu.
4. Časť podmienky II.I.8.10. vyznačená tmavo:
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Prevádzkovateľ je povinný 1 krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu
podzemných vôd z monitorovacích objektov odborne spôsobilou osobou a predložiť
najneskôr do 15. februára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok povoľujúcemu
orgánu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia Záverečnú správu
(vyhodnotenie monitoringu). Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie
výsledkov, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu
opatrení. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a
zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil záverečné správy – zhodnotenie monitoringu, ktoré
sú vypracovávané každoročne v dňoch: 08. 01. 2018, 25. 01. 2017, 15. 01. 2016. Správy
z monitoringu sú vypracované odborne spôsobilou osobou RNDr. Martin Žitňan (AQUA
– GEO, s.r.o. Bratislava). Záverečná správa je vypracovaná v súlade s podmienkami
II.I.33. a II.I.8.10.
5. Podmienka II.I.8.4.
U všetkých monitorovacích objektov podzemných vôd a priesakových kvapalín zjednotiť
dobu odberu vzoriek.
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
U všetkých monitorovaných objektov bola zjednotená doba odberu vzoriek. Z vrtov HMZ1, HMZ-2 a HZ-2 sa odoberajú vzorky v 2 monitorovacích cykloch, celkovo 6 vzoriek
podzemnej vody.
6. Podmienka II.I.8.6.
Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky odpadov a aj po ukončení rekultivácie
je prevádzkovateľ povinný udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie
vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom
odberu vzorky a údržby.
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ udržuje monitorovacie zariadenia po ukončení rekultivácie
vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty boli uzatvorené a uzamknuté,
otvárajú sa len za účelom odberu vzoriek pri monitoringu.
7. Podmienka II.I.8.11.
Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania
skládky odpadov a po jej uzavretí.
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ uchováva záznamy z monitoringu počas prevádzky skládky ako aj po jej
uzatvorení.
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K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podmienka II.I.29.
Podmienka II.I.33.
Podmienka II.I.8.3.
Časť podmienky II.I.8.10.
Podmienka II.I.8.4.
Podmienka II.I.8.6.
Podmienka II.I.8.11.

M. Záver – celkové zhodnotenie
SIŽP na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto
potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní
činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.
O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto Správy
o environmentálnej kontrole č. 18/2018/Z.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Monika Kromerová

................................................................
Za SIŽP:

Ing. Kristína Titková

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