Inšpektorát životného prostredia, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Číslo: 3987-14568/2018/Kro/720110103

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 19/2018/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. Martina Rumanovská Číslo preukazu: 530
Telefón:
037 656 06 48
Elektronická adresa:
martina.rumanovska@sizp.sk
B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:
C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:

Funkcia:

Obec Bajtava
Bajtava 86, 943 65 Bajtava
00 308 757
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Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

14.03.2018
Jozef Benkó
0915 662 400
starosta@bajtava.sk

Spôsob:
Funkcia:

Telefonicky
starosta

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Bajtava - skládka TKO
Adresa prevádzky:
k.ú. obce Bajtava
Variabilný symbol:
720110103
Integrované povolenie:
586/OIPK/04-Ra/720110103
Vydané:
20.4.2004
Právoplatné:
6.5.2004
Projektovaná kapacita:
55 943 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:
18.9.2015  24.11.2015
Posledná kontrola:
1.1.2013  22.9.2015
Kontrolované obdobie:
23.9.2015  15.3.2018
Začatie kontroly:
15.3.2018
Prvé miestne zisťovanie:
15.3.2018
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:

8

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia:
vytváranie účelovej finančnej rezervy, spôsob ukladania odpadu do kazety a s nimi súvisiace
podmienky a iné.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase
miestnej
obhliadky
na
skládke
prebiehalo
a zhutňovanie kompaktorom BOMAG 671RB.
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I.

Použité podklady
1. Integrované povolenie č. 586/OIPK/04-Ra/720110103 v znení neskorších zmien.
2. Oboznámenie s platnými predpismi OPP a BOZP v organizácií zo dňa 21. 02. 2018.
3. Výpočet ročnej výšky účelovej finančnej rezervy.
4. Výpis z účtu zo dňa 17. 02. 2015, 02. 02. 2016, 19. 01. 2017, 25. 01. 2017.
5. Evidenčný list za rok 2015, 2016, 2017.
6. Zápis do prevádzkového denníka o prepláchnutí drenážneho potrubia zo dňa
19. 09. 2017, 15. 03. 2017, 19. 09. 2016, 15. 03. 2016, 27. 11. 2015.
7. Zmluva o odbere odpadu č. 2441/BA/2015 so spoločnosťou ARGUSS, s.r.o.

J.

Kontrolné zistenia
1. Podmienka II.1.20.
Prevádzkovateľ skládky odpadov musí v súlade so zákonom o odpadoch vytvárať počas
prevádzky skládky odpadov účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú
na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vo vzorci pre výpočet ročného odvodu účelovej finančnej rezervy použil
jednotku tona t namiesto jednotky metre kubické m3, napriek tomu odviedol ročnú
výšku finančných prostriedkov vyššiu ako bol povinný odviesť podľa vyhlášky MŽP SR
č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti. Inšpekcia
na základe uvedeného považuje podmienku II.I.20. za dodržanú.
2. Podmienka II.1.29.
V skládkovacích priestoroch časti I. a III. etapy sa povoľuje zneškodňovanie odpadov
skládkovaním v množstve 5 000 t/rok, do zaplnenia objemu časti I. a III. etapy skládky
odpadov t. j. 55 943 m3, do výšky uloženého odpadu podľa schválenej projektovej
dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzatvorení.
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Uložené množstvo odpadov za rok 2015:
2 832,97 t
Voľná kapacita ku dňu 31.12.2015:
33 596,52 m3
Uložené množstvo odpadov za rok 2016:
Voľná kapacita ku dňu 31.12.2016:

2 513,11 t
30 874 m3

Uložené množstvo odpadov za rok 2017:
Voľná kapacita ku dňu 31.12.2017:

3 316,77 t
28 733 m3

3. Podmienka II.1.30.
Je zakázané:
- vykonávať skládkovanie kvapalných odpadov,
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odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko
horľavé alebo horľavé,
- infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,
- opotrebovaných pneumatík a od 01.01.2006 aj drvených opotrebovaných pneumatík
okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky,
pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
- odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie
podľa zákona o odpadoch,
- od 1.1.2006 zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov
vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene.
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Vzhľadom na skutočnosť, že nie je pre inšpektorov technicky možné skontrolovať celkový
objem telesa skládky, kontrola sa zamerala na výber kontrolného miesta na povrchu
skládky, ktoré bolo vizuálne kontrolované na prítomnosť vyššie uvedených zakázaných
odpadov. Vizuálnou kontrolou nebola zistená prítomnosť zakázaných odpadov.
-

4. Podmienka II.2.4.
Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po vrstvách
o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku
maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť kompaktorom najneskôr deň po jeho uložení.
Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením strojným zariadením. Komunálne
odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekrývať vhodným
inertným materiálom (napr. zeminou).
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Vizuálnou kontrolou sa na telese skládky potvrdilo, že prevádzkovateľ ukladá odpad
po vrstvách, zhutňuje jednotlivé vrstvy kompaktorom , prekrýva jednotlivé vrstvy zeminou
a drví objemný odpad kompaktorom.
5. Podmienka II.2.8.
Najmenej 2 x ročne vykonávať čistenie drenážneho potrubia.
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Drenážne potrubie bolo počas kontrolovaného obdobia čistené v dňoch: 27. 11. 2015,
15. 03. 2016, 19. 09. 2016, 15. 03. 2017, 19. 09. 2017. Prevádzkovateľ si vedie záznam
o čistení drenážneho potrubia v prevádzkovom denníku.
6. Podmienka II.3.5.
Zneškodňovanie odpadu: priesakové kvapaliny zo skládky odpadov - zabezpečovať
na vyhovujúcej čistiarni odpadových vôd.
7. Podmienka II.4.2.
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Prevádzkovateľ musí mať zabezpečený odvoz priesakovej kvapaliny, ktorú nebude môcť
recirkulovať, vody nepoužiteľnej na čistenie dopravných prostriedkov a splaškovej
odpadovej vody, na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Nie
8. Podmienka II.4.6.
Zabezpečovať odborné a technické vzdelávanie personálu skládky odpadov.
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Nie
9. Podmienka II.5.3.
Počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení je prevádzkovateľ povinný
vykonávať merania akreditovanou organizáciou, v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov.
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Nie
10. Podmienka II.5.4.
Monitorovacie objekty počas prevádzky skládky odpadov a aj po ukončení rekultivácie
musia byť udržiavané 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 objekty vo vyhovujúcom technickom stave.
Monitorovacie vrty boli uzatvorené a uzamknuté, otvárajú sa len za účelom odberu vzoriek
pri monitoringu.
11. Podmienka II.5.7.
Prevádzkovateľ musí v súlade so zákonom o odpadoch viesť a uchovávať evidenciu
o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o spôsobe nakladania
s nimi a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie každoročne, do 31. januára nasledujúceho
roka, príslušnému Obvodnému úradu životného prostredia a povoľujúcemu orgánu.
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Nie
12. Časť podmienky II.5.10. vyznačená tmavo:
Prevádzkovateľ musí uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania
skládky odpadov a po jej uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka
ohlasovať výsledky monitoringu príslušnému Obvodnému úradu životného prostredia
a povoľujúcemu orgánu.
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
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Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii Záverečnú správu v určenej lehote a v zmysle
podmienky.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. Podmienka II.1.20.
2. Podmienka II.1.29
3. Podmienka II.1.30.
4. Podmienka II.2.4.
5. Podmienka II.2.8.
6. Podmienka II.3.5.
7. Podmienka II.4.2.
8. Podmienka II.4.6.
9. Podmienka II.5.3.
10. Podmienka II.5.4.
11. Podmienka II.5.7.
12. Podmienka II.5.10.

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. 19/2018/Z.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Monika Kromerová

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

Ing. Martina Rumanovská

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