Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Číslo: 7717-37789/2018/Rum/370300104

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 68/2018/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:
Komu:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Nie
§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Nie
-

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Martina Rumanovská
Telefón:
037 656 06 48
Elektronická adresa:
martina.rumanovska@sizp.sk
Inšpektori:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Monika Medovičová
037 656 06 47
monika.medovicova@sizp.sk

B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

-

Číslo preukazu: 530

Číslo preukazu: 452

Funkcia:

-
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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:
Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:
Kategória:

BORINA EKOS s.r.o.
956 32, Livinské Opatovce č. 86
36 300 225
19.09.2018
Spôsob: Elektronickou poštou
Ing. Edita Vnučková
Funkcia: regionálny riaditeľ
Ing. Tomáš Tomajko
Funkcia: technik
+421 902 999 411
tomajko.t@mariuspedersen.sk

Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota
956 32, Livinské Opatovce č. 86
370300104
3625/OIPK-499/04-Rf/370300104
17.12.2004
10.3.2005
celková kapacita skládky 1 037 050 m3
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:
1.1.2013  6.10.2015
Posledná kontrola:
6.10.2015  2.11.2015
Kontrolované obdobie:
7.10.2015  4.10.2018
Začatie kontroly:
4.10.2018
Prvé miestne zisťovanie:
4.10.2018
Vypracovanie správy:
27.11.2018
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: 22

G. Zameranie kontroly – opis
Dňa 04. 10. 2018 bola vykonaná Inšpekciou miestna obhliadka prevádzky „Skládka odpadov
Livinské Opatovce – Chudá Lehota“ (ďalej len „prevádzka“). Prevádzkovateľ bol o začatí
environmentálnej kontroly spojenej s miestnou obhliadkou elektronicky oboznámený dňa
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19. 09. 2018. Environmentálna kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok
integrovaného povolenia, vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia,
Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného povoľovania a
kontroly rozhodnutím č. 3625/OIPK-499/04-Rf/370300104 zo dňa 17. 12. 2004, právoplatného
dňa 10. 03. 2005, v znení neskorších zmien a doplnení.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase konania environmentálnej kontroly a miestnej obhliadky bol do prevádzky privezený
odpad dopravným mechanizmom, ktorý bol umiestnený na kazetu v časti III. etapy skládky
NNO. Vizuálnou kontrolou bolo zistené, že veľkosť aktívnej plochy prevádzkovanej kazety
NNO zodpovedala množstvu privezenému a zneškodnenému odpadu. Areál prevádzky bol
čistý, obvodové rigoly priechodné a vyčistené. Úlety sa v okolí a v areáli skládky nenachádzali.
Uzavreté a zrekultivované časti skládky boli vzhľadom k následnej starostlivosti udržiavané –
pokosené.
I.

Použité podklady
1. Integrované povolenie č. 3625/OIPK-499/-Rf/370300104 zo dňa 17. 12. 2004 v znení
neskorších zmien a doplnení
2. „Prezenčná listina z preškolenia pracovníkov spoločnosti“ zo dňa 22. 04. 2016,
04. 04. 2016, 06. 03. 2017, 03. 04. 2017, 01. 03. 2018, 03. 05. 2018
3. Výpočet účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu III. etapy NNO a II. etapy 1. časti
NO za rok 2017
4. NORWIT Slovakia spol. s r.o.:
- súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu – rozhodnutie
OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia,
- súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho
triedenia – rozhodnutie OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
- súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu – rozhodnutie
OÚ Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Kúpna zmluva s NORWIT Slovakia spol. s r.o. – kompaktor BOMAG BC 473 RB – 4
s rozhŕňacou radlicou
5. Zoznam odpadov (N) prijatých na skládku za vybrané kontrolované obdobie:
07.10.2015 – 31.12.2015, rok 2016, rok 2017, 01.01.2018 – 04.10.2018
6. Tlačivo „Základný popis odpadu“:
- k odpadu kat. č. 19 08 14 s popisom stabilizácie tohto odpadu,
- k odpadom kat. č. 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03 a 15 01 07 s popisom odôvodnenia,
prečo bolo rozhodnuté tento odpad zneškodniť skládkovaním
- k odpadu kat. č. 10 01 01 spolu s čestným prehlásením pôvodcu odpadu a vážnym
lístkom prevádzkovateľa
7. Register geologických oprávnení MŽP SR – Aqua – Geo s.r.o., Bratislava
8. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2015, 2016, 2017; Evidenčný list
skládky odpadov za rok 2015, 2016, 2017
9. Správa o monitorovaní skládkového plynu na skládke odpadov Livinské Opatovce –
Chudá Lehota za rok 2015, 2016, 2017 – MEAN SK spol. s r.o., Trenčín
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10. MAEN SK spol. s r.o. – obchodný register, register partnerov verejného sektora
J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka II.1.9.
Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku v súlade so schváleným prevádzkovým
poriadkom. V prípade zmeny v prevádzkovaní skládky je povinný aktualizovať prevádzkový
poriadok.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Posledná aktualizácia prevádzkového poriadku (PP č. 9) bola schválená Inšpekciou v konaní
zmeny č. Z20 integrovaného povolenia, kde bol prevádzkovateľovi udelený súhlas na vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov na obdobie 5 rokov od
právoplatnosti rozhodnutia č. 6334-29886/2018/Rum/370300104/Z20 zo dňa 06. 09. 2018,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 09. 2018 v súvislosti s kolaudáciou stavby „Livinské
Opatovce – Chudá Lehota, Skládka NO, II. etapa“ 1. časť 2. výstavbová fáza.
2. Podmienka II.1.22.
Prevádzkovateľ je povinný 1 x ročne zabezpečiť odborné a technické vzdelávanie personálu
skládky.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Školenie personálu skládky prevádzkovateľ zabezpečuje, za kontrolované obdobie boli
Inšpekcii predložené na mieste kontroly k nahliadnutiu „Prezenčné listiny z preškolenia
pracovníkov spoločnosti“ zo dňa 22. 02. 2016, 04. 04. 2016, 06. 03. 2017, 03. 04. 2017,
01. 03. 2018, 03. 05. 2018.
3. Podmienky II.1.23. a II.8.15.
II.1.23. Prevádzkovateľ je povinný v zmysle 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.
II.8.15. 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
Áno
Výpisy z osobitného účtu vedeného v banke za rok 2015, 2016 a 2017, na ktorom
prevádzkovateľ sústreďuje finančné prostriedky viazané akú účelová finančná rezerva, boli
zaslané Inšpekcii v určenej lehote. Prevádzkovateľ odviedol ročnú výšku prostriedkov v sume
vypočítanej podľa stanoveného vzorca v súlade s vyhláškou č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní
odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, podľa prílohy č. 5 (Vzorec pre výpočet ročnej
výšky účelovej finančnej rezervy) v súlade s podmienkami II.1.23. a II.8.15. integrovaného
povolenia. Výpočet rezervy a výpis z osobného účtu za rok 2017 je súčasťou spisového
materiálu.
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4. Podmienka II.1.30.
Vykonávanie výmen prevádzkových náplní a opráv skládkových mechanizmov sa povoľuje len
organizáciou, so zabezpečeným zhodnocovaním alebo zneškodňovaním vzniknutých odpadov.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Organizácia zabezpečujúca chod prevádzkových mechanizmov v zmysle podmienky II.1.30.
integrovaného povolenia má od príslušných orgánov štátnej správy podľa zákona o odpadoch
vydané súhlasy na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu a súhlas
na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia. Predmetné
súhlasy sú vydané pre firmu NORWIT Slovakia spol. s r.o., Poprad, s ktorou má
prevádzkovateľ uzavretý zmluvný vzťah – „Kúpnu zmluvu“. Doklady sú súčasťou spisového
materiálu.
5. Podmienka II.1.37.
Povrchové vody, pritekajúce ku skládke odpadov, musia byť odvádzané vybudovanými
záchytnými priekopami po obvode skládky odpadov tak, aby sa zabránilo ich prieniku do
odpadov uložených na skládke odpadov. Musí byť udržiavaná priepustnosť záchytných
priekop.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
V čase miestnej obhliadky prevádzky boli záchytné priekopy po obvode skládky upravené,
priepustné a bez úletov. Skutkový stav dokumentuje fotokodumentácia, ktorá je súčasťou
spisového materiálu.
6. Podmienka II.1.50.
Na skládke odpadov v časti I. etapa 2. časť – 1. sekcia kazety na nebezpečný odpad; I. etapa
2. časť – 2. sekcia kazety na nebezpečný odpad a II. etapa 1. časť 1. výstavbová fáza skládka
na nebezpečný odpad a II. etapa 1. časť 2. výstavbová fáza skládky na nebezpečný odpad je
povolené skládkovanie odpadov, zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 3 tohto povolenia.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Vo vybranom kontrolovanom období za obdobie 07.10.2015 – 31.12.2015, rok 2016, rok 2017,
01.01.2018 – 04.10.2018 boli na skládku prijaté nasledovné nebezpečné odpady z tabuľky
č. 3.:
Číslo druhu
odpadu
02 01 08
03 01 04
04 02 14
05 01 03

Názov odpadu
agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky
piliny,
hobliny,
odrezky,
odpadové
rezivo
alebo
drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky
odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá
kaly z dna nádrží
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06 13 02
07 01 07
07 02 08
07 03 10
07 07 10
08 01 11
08 01 13
08 01 17
08 03 12
08 03 17
08 04 09
08 04 11
08 04 13
10 09 09
10 09 11
10 11 15
11 01 08
11 01 09
11 01 13
11 02 07
12 01 12
12 01 14
12 01 16
12 01 18
12 01 20
13 05 01
13 05 02
13 05 08
14 06 05
15 01 10
15 01 11
15 02 02

16 01 07
16 01 11

použité aktívne uhlie okrem 06 07 02
halogénové destilačné zvyšky a reakčné splodiny
iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
iné filtračné koláče a použité absorbenty
iné filtračné koláče a použité obsorbenty
odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky
kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky
odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky
odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky
odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky
kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
vodné kaly obsahujúce lepidla alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú
organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky
iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky
tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky
kaly z fosfátovania
kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky
odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky
iné odpady obsahujúce nebezpečné látky
použité vosky a tuky
kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky
odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky
kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej
použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky
tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
kaly z odlučovačov oleja z vody
zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál
(napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob
absorbenty , filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie , ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami
olejové filtre
brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest
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16 01 21
16 02 13
16 02 15
16 03 03
16 03 05
16 05 06
16 05 07
16 05 08
16 11 05
17 01 06
17 02 04
17 03 01
17 04 09
17 04 10
17 05 03
17 05 05
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 09 03
19 01 10
19 01 11
19 02 05
19 02 11
19 03 04
19 12 11
20 01 05
20 01 27

nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13
a 16 01 14
vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16
02 09 až 16 02 12
nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení
anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky
organické odpady obsahujúce nebezpečné látky
laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo
obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií
vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok
alebo obsahujúce nebezpečné látky
vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok
alebo obsahujúce nebezpečné látky
výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov
obsahujúce nebezpečné látky
zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového
materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht
kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky
zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky
výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky
izolačné materiály obsahujúce azbest
iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo
obsahujúce nebezpečné látky
stavebné materiály obsahujúce azbest
iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov
obsahujúce nebezpečné látky
použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov
popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky
kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky
iné odpady obsahujúce nebezpečné látky
čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem 19 03
08
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania
odpadu obsahujúce nebezpečné látky
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Všetky uvedené odpady má prevádzkovateľ povolené zneškodňovať skládkovaním v zmysle
podmienky II.1.50. integrovaného povolenia.
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7. Podmienka II.1.2.19.
Prevádzkovateľ je oprávnený prevziať na zneškodnenie „ostatné odpady“ katalógové číslo
19 08 12 – kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené
v 19 08 11, 19 08 14 – kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené
v 19 08 13 a 06 03 14 – tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 12 len v prípade,
že uvedené odpady boli pred uložením na skládku upravené v zariadení na to určenom. Jedná
sa o odpady, ktoré sa musia pred uložením na skládke odpadov stabilizovať podľa prílohy
č. 3 k zákonu o odpadoch.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ za vybrané kontrolované obdobie v roku 2016 a 2017 prijal na skládku NO
odpad kat. č. 19 08 14 – kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené
v 19 08 13. V zmysle stanovenej podmienky prevádzkovateľ k predmetnému odpadu predložil
„Základný popis odpadu“ ako doklad o vhodnej stabilizácii odpadu s popisom vykonanej
stabilizácie a podpísaný pôvodcom odpadu alebo držiteľom odpadu k dátumu 05. 01. 2016
a 30. 11. 2017. Tlačivá sú súčasťou spisového materiálu.
8. Podmienka II.1.58.
Pri „ostatných odpadoch“ kat. č. 02 01 03, 02 07 02, 03 01 01, 03 03 01, 10 01 03, 10 01 06 a
15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 07 je potrebné, aby súčasťou evidencie príslušného odpadu
bol aj písomný doklad od jeho pôvodcu alebo posledného držiteľa o dôvode, prečo bolo
rozhodnuté tento odpad zneškodniť skládkovaním.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ za vybrané kontrolované obdobie prevzal na skládku odpadov za rok 2016
odpady kat. č. 15 01 02 a 15 01 03, za rok 2017 odpady kat. č. 15 01 01, 15 01 02 a 15 01 07,
za rok 2018 odpad kat. č. 15 01 02. Zdôvodnenie, prečo bolo rozhodnuté konkrétny odpad
zneškodniť skládkovaním je predmetom tlačiva „Základný popis odpadu“, ktoré boli Inšpekcii
prevádzkovateľom predložené pre každý prijatý druh odpadu uvedeného v tejto podmienke.
Predmetné tlačivá sú súčasťou spisu.
9. Podmienky II.2.4. a II.2.5.
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 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.
II.2.5. Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu.
Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke
odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou
súvisiacich štruktúr skládky odpadov, a na to potrebných stavebných zariadení, najmä
s ohľadom na zabránenie zosuvov. Odpad musí byť umiestnený tak, aby v žiadnom prípade
nedošlo k úniku výluhov z uloženého odpadu mimo plochu zabezpečenú drenážnym
a tesniacim systémom skládky odpadov.
Zistený stav Dodržaná
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Opis
Áno
Miestnou obhliadkou bolo zistené, že skládkovanie prebieha v kazete na odpad, ktorý nie je
nebezpečný v časti III. etapy. Vizuálnou kontrolou bolo zistené, že veľkosť aktívnej plochy
prevádzkovanej kazety NNO zodpovedala množstvu privezenému a zneškodnenému odpadu.
Umiestňovanie odpadu bolo vykonávané tak, aby bola zabezpečená stabilita uloženého odpadu
a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov v zmysle stanovených podmienok integrovaného
povolenia.
10. Podmienka II.5.12.
Miesta, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, musia byť vybavené prostriedkami pre
likvidáciu prípadných únikov.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Havarijná súprava bola umiestnená po vstupe do prevádzky pri váhe vedľa administratívnej
budovy a ďalej v sklade nebezpečných látok, ktorý bol riadne označený a uzamknutý. Súčasťou
spisu je fotodokumentácia vyhotovená počas miestnej obhliadky.
11. Podmienka II.8.1.3.
Kontrola spotreby energií:
- 2 x ročne zaznamenávať spotrebu elektrickej energie, mesačne zaznamenávať spotrebu
pohonných hmôt a úžitkovej vody v prevádzke.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Spotreba energií je zaznamenávaná prevádzkovateľom elektronicky. Záznamy sú evidované
čiastkovo za jednotlivé obdobia (mesačne spotreba PHM v litroch a vody zo studne v m3,
polročne spotreba elektrickej energie v kWh) a zároveň aj sumárne za jednotlivé roky v zmysle
podmienky II.8.1.3. integrovaného povolenia. Evidencia spotreby elektrickej energie, spotreby
pohonných hmôt a úžitkovej vody bola predložená Inšpekcii počas výkonu kontroly
a predložené dokumenty sú súčasťou spisového materiálu.
12. Podmienka II.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.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Záverečnú správu „Monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd“ za rok 2015,
2016, 2017 vypracovala spoločnosť Aqua – Geo s.r.o., Bratislava, ktorá je evidovaná v registri
geologických oprávnení MŽP SR. Zhodnotenie monitoringu je zasielané prevádzkovateľom
v zmysle podmienky II.8.3. integrovaného povolenia.
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13. Podmienka II.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
Nie
14. Podmienka II.8.8.
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
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
Áno
Evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť prevádzkovateľ predkladá Inšpekcii v zmysle stanovenej
podmienky, tlačivá Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a Evidenčný list skládky
odpadov predkladané za jednotlivé roky sú v evidencii spisu hlásení na Inšpekcii.
15. Podmienka II.8.9.
Prevádzkovateľ je 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 povoľujúcemu orgánu.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
„Správa o monitorovaní skládkového plynu na skládke odpadov Livinské Opatovce – Chudá
Lehota“ je prevádzkovateľom vypracovaná a Inšpekcii predkladaná v zmysle podmienky
II.8.9.
Vzhľadom na skutočnosť, že „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota“ je
napojená na aktívny odplyňovací systém, súčasťou ktorého je zariadenie na zber, čerpanie
a energetické využitie skládkového plynu na výrobu elektrickej energie v kogeneračnej
jednotke, monitorovanie skládkového plynu a vypracovanie záverečnej správy zabezpečuje
prevádzkovateľ tohto zariadenia, ktorým je spoločnosť MAEN SK spol. s r.o., Trenčín.
16. Podmienka II.8.14.
Prevádzkovateľ je povinný umožniť inšpekcii kontrolu prevádzky, vstup do prevádzky, odber
vzoriek, vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností
o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné
informácie o prevádzke.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
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17. Podmienka II.10.11.
Prevádzkovateľ je povinný po uzatvorení predmetných etáp skládky vykonávať starostlivosť
(kosenie) o uzavretú časť telesa skládky tak, aby bola začlenená do okolitej krajiny.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Počas miestnej obhliadky boli uzavreté časti telesa skládky upravené, pokosené, bez úletov.
Záznamy v prevádzkovom denníku s vyznačeným dátumom starostlivosti – kosenia boli
Inšpekcii k dispozícii k nahliadnutiu v deň vykonania environmentálnej kontroly.
K. Prílohy správy
1. 2. 3. -

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. II.1.9.
2. II.1.22.
3. II.1.23.
4. II.1.30.
5. II.1.37.
6. II.1.50.
7. II.1.53.
8. II.1.58.
9. II.2.4. a II.2.5.
10. II.5.12.
11. II.8.1.3.
12. II.8.3.
13. II.8.6.
14. II.8.8.
15. II.8.9.
16. II.8.14.
17. II.10.11.
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. 68/2018/Z.
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N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Martina Rumanovská

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

Ing. Monika Medovičová

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