Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 6309-22791/57/2018/Mil/Z

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 25/2018/Mil/Z
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 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
§ 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti
Nie
-

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Eva Milistenferová Číslo preukazu: 127
Ing. Renáta Brezinová Číslo preukazu: 560
Telefón:
055 633 33 14
Elektronická adresa:
eva.milistenferova@sizp.sk
B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:
C. Prevádzkovateľ

-

Funkcia:

-
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Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

Služba, mestský podnik Stropkov
Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov
31 305 784
14.5.2018
Spôsob: Telefonicky
Ing. Michal Šandrik – riaditeľ spoločnosti
-

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
Integrované povolenie (IP):

Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov-Chotča
090 21 Chotča
571190106
č. 12/1-OIPK/2006-Be/571190106 v znení neskorších zmien a
doplnení
Vydané:
28.08.2006
Právoplatné:
14.06.2012
Projektová kapacita:
II. kazeta 163 186 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:
1.1.201531.12.2015
Posledná kontrola:
30.9.201630.11.2016
Kontrolované obdobie:
1.1.20165.3.2018
Začatie kontroly:
17.5.2018
Prvé miestne zisťovanie:
17.5.2018
Vypracovanie správy:
14.8.2018
Doručenie správy:
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-

Počet snímok:

-

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania určených
podmienok integrovaného povolenia č. č. 12/1-OIPK/2006-Be/571190106 v znení neskorších
zmien a doplnení v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“).
Predmetom správy o kontrole je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP v súlade so zákonom
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č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom
č. 10/1996 Z. z. kontrole. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú
kontrolu prevádzky.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase kontroly bola skládka odpadov oplotená súvislým oplotením s funkčnou uzamykateľnou
bránou. Vnútroskládkové spevnené plochy a vnútroareálová komunikácia okolo sociálnoprevádzkovej budovy, na ktorých je osadená cestná váha s pokračovaním k vjazdu do skládky
odpadov a k obsluhe nádrže priesakových kvapalín boli udržiavané v čistote. Prevádzka skládky
bola označená informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva. Sociálnoprevádzková budova bola sprístupnená. Váženie odpadov bolo vykonávané na funkčnej mostovej
váhe. Váženie odpadov a ich evidencia boli zabezpečované písomne. Stav prevádzky v čase
miestneho zisťovania je ďalej popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.
I. Použité podklady
1. Kópie časti prevádzkových denníkov skládky odpadov Skládka pre nie nebezpečný
odpad Stropkov-Chotča za roky 2016, 2017 a 2018
2. Technologický reglement Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov-Chotča
3. Prevádzkový poriadok Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov-Chotča
4. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2016, 2017
5. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2016, 2017
6. Vyhodnotenie monitoringu skládky za rok 2016, 2017
7. Výpis z účtu ÚFR zo dňa 07.03.2018 (za rok 2017)
8. Faktúry o vývoze priesakovej kvapaliny za rok 2016, 2017
9. Faktúry vývoze žumpy za rok 2016, 2017
10. Prezenčné listiny – oboznámenie zamestnancov z vydaných integrovaných povolení,
prevádzkového poriadku za rok 2016, 2017
11. Vážne lístky odo dňa 22.06.2016 do 29.07.2016 a od 22.07.2017 do 29.07.2017
12. Evidencia skládky odpadov za rok 2016 a 2017 spotreba PHM, bilancia vývozov priesakovej
kvapaliny, bilancia vývozov žumpy, spotrebovaná energia

H. Kontrolné zistenia
1) Podmienka č. 1.1, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II.
integrovaného povolenia, cit.:
„1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností je prevádzkovateľ
povinný zabezpečiť v súlade s týmto rozhodnutím a v súlade s prevádzkovým poriadkom
vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového
hospodárstva.“
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
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Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ nemenil umiestnenie jednotlivých zariadení
v prevádzke a vykonával činnosti v prevádzke s súlade s integrovaným povolením.
2) Podmienka č. 1.2, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II.
integrovaného povolenia, cit.:
„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
V čase kontroly boli všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri
vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom
stave.
3) Podmienka č. 1.5, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II.
integrovaného povolenia, cit.:
„1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto
rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné
a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje
povinnosti.“
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ ku kontrole predložil doklad - prezenčnú listinu zo školenia zamestnancov zo
dňa 04.01.2016, 03.01.2017, 10.01.2017 a 03.01.2018 na ktorom boli zamestnanci oboznámení
podmienkami a povinnosťami vyplývajúcimi z podmienok integrovaného povolenia,
prevádzkovým poriadkom, havarijným plánom a bezpečnosťou pri práci.
4) Podmienka č. 1.8, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II.
integrovaného povolenia, cit.:
„1.8 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 odpadov, dni
a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je
oprávnený.“
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ označil skládku odpadov informačnou tabuľou v súlade s podmienkou A.1.8
časť II. integrovaného povolenia, ktorá bola v čase kontroly umiestnená na prevádzkovej
budove, čitateľná z verejného priestranstva.
5) Podmienka č. 1.11, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II.
integrovaného povolenia, cit.:
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„1.11 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným
nežiaducim únikom.“
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ zabezpečuje odpady prebraté do prevádzky pred ich odcudzením alebo iným
nežiaducim únikom, súvislým oplotením prevádzky o výške 2 m a vykonáva kontrolu stavu
oplotenia. V čase kontroly bolo oplotenie skládky súvislé bez porušenia.
6) Podmienka č. 1.12, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II.
integrovaného povolenia, cit.:
„1.12 Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú
finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky použije na uzavretie, rekultiváciu
a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ počas prevádzkovania skládky odpadov vytvára ÚFR v súlade s výpočtom
podľa § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ktorý bol predložený počas výkonu
kontroly.
7) Podmienka č. 1.13, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II.
integrovaného povolenia, cit.:
„1.13 Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte
prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný
zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode A 1.12, časť II. tohto
rozhodnutia.“
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Nie
8) Podmienka č. 1.14, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, časť II.
integrovaného povolenia, cit.:
„1.14 Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR v zmysle
schválenej projektovej dokumentácie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ odviedol ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR:
- v roku 2016 (za rok 2015) k 31. 01.2016 vo výške 20 661,15 eur a oznámil výšku odvedenej
ÚFR IŽP Košice,
- v r. 2016 bolo prevádzkovateľovi povolené čerpanie ÚFR listom č. 6735-26605/57/2016/Mil
zo dňa 22.08.2016 - I. etapa vo výške 204 785,48 eur, prevádzkovateľ v roku 2017 vyčerpal
iba 152 161,12 eur,
- v r. 2018 (za rok 2017) k 31. 01.20178 vo výške 24 923,7 eur (k 31.01.2018), celková výška
158 796,44 eur.
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9) Podmienka č. 1.19, A. Podmienky prevádzkovania, Podmienky pre príjem odpadov, časť II.
integrovaného povolenia, cit.:
„1.19 Skládka odpadov bude prevádzkovaná v pracovných dňoch od 6,30 do 16,30 hod.
V prípade potreby je odpad možné ukladať aj mimo uvedenej pracovnej doby, avšak len po
predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa.“
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Nie
10) Podmienka č. 1.20, A. Podmienky prevádzkovania, Podmienky pre príjem odpadov, časť II.
integrovaného povolenia, cit.:
„1.20 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,
- 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,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením
dátumu a času.
V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu A 1.21, časť II. 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.“

Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vykonáva preberanie odpadov do skládky odpadov v súlade s kontrolovanou
podmienkou a dodávateľom vystavuje vážne lístky s potrebnými údajmi.

11) Podmienka č. 1.21a, A. Podmienky prevádzkovania, Podmienky pre zneškodňované odpady
a používané média a energie, časť II. integrovaného povolenia, cit.:
„1.21a Prevádzkovateľ je oprávnený na II. Kazete skládky odpadov zneškodňovať odpady
kategórie O – ostatný, zaradené podľa Katalógu odpadov, na ktoré sa vzťahujú limitné
hodnoty uvedené vo vyhláške MŽP č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. Č. 283/2001 Z. z.“)
a ustanovenia bodov 2.2.2 a 2.3.1 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. Decembra 2002, ktorým sa
stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16
a prílohy II k smernici 1999/31/ES.“
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
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Kontrolou prevádzkovej evidencie bolo zistené, že prevádzkovateľ zneškodňoval na skládke
odpadov iba povolené druhy odpadov, ktoré boli uvedené v prílohe č. 1 integrovaného
povolenia. Celkové množstvo zneškodnených odpadov v roku 2016 bolo 4 554,23 ton a v roku
2017 bolo 4 712,365 ton.
12) Podmienka č. 1.22, A. Podmienky prevádzkovania, Podmienky pre zneškodňované odpady
a používané média a energie, časť II. integrovaného povolenia, cit.:
„1.22 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
Dodržaná
Opis
Nie
13) Podmienka č. 1.25, A. Podmienky prevádzkovania, Podmienky pre zneškodňované odpady
a používané média a energie, časť II. integrovaného povolenia, cit.:
„1.25 Prevádzkovateľ je povinný II. kazetu skládky odpadov prevádzkovať v súlade:
- s „Prevádzkovým poriadkom skládky pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“ – II.
kazeta z 09/2010“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu
odpadového hospodárstva a schváleným týmto rozhodnutím,
- s „Technologickým reglementom skládky pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“
– II. kazeta z 09/2010“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu
odpadového hospodárstva,
- s projektom stavby.“
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Nie
14) Podmienka č. 2.1, 2. Emisie znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd,
B. Emisné limity, časť II. integrovaného povolenia, cit.:
„2.1 Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny a splaškové odpadové vody
do povrchového toku ani do podzemných vôd.“
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
V priebehu výkonu kontroly nebolo zistené vypúšťanie priesakovej kvapaliny a splaškových
odpadových vôd do povrchového toku ani do podzemných vôd.
15) Podmienka č. 2.2, 2. Emisie znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd,
B. Emisné limity, časť II. integrovaného povolenia, cit.:
„2.2 Emisné limity pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí
prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe o objeme 20 m3. Prevádzkovateľ je
povinný zabezpečiť zneškodnenie obsahu žumpy u oprávnenej osoby.“
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Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil doklad o zneškodnení obsahu žumpy u oprávnenej osoby zo dňa
18.05.2017.
16) Podmienka č. 1, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších
dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia, cit.:
„1.Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach
v povolenej prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom stave
pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údržby technologických zariadení, mechanizmov
a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných
právnych predpisov.“
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
V priebehu kontroly boli všetka zariadenia potrebné k prevádzkovaniu skládky odpadov
funkčné.
17) Podmienka č. 4, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších
dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia, cit.:
„4. 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.
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ ukladal a zhutňoval odpad po vrstvách o hrúbke
0,3 - 0,5 m, pričom 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 bola minimálna a úmerná množstvu denne privezeného
odpadu.
18) Podmienka č. 5, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších
dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia, cit.:
„5. Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností:
- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu,
- zapácha,
- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm,
- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zložky,
- zodpovedá komunálneho odpadu,
po zhutnení prekryť materiálmi na prekrývanie odpadov. Minimálna hrúbka prekrytia
je 0,1 m.“
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
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Kontrolou prevádzky bolo zistené, že prevádzkovateľ odpad, ktorý zodpovedal komunálnemu
odpadu a obsahoval ľahké vetrom odviateľné zložky, po zhutnení prekrýval prekrývkovým
materiálom o hrúbke prekrytia cca 0,1 m.
19) Podmienka č. 7, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších
dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia cit.:
„7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie
odpadov. K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.“
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Kontrolou prevádzky bolo zistené, že prevádzkovateľ mal zabezpečené dostatočné množstvo
materiálu na prekrývanie telesa skládky odpadov uložené na vyhradenom mieste v areáli
prevádzky.
20) Podmienka č. 10, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších
dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia cit.:
„10. Prevádzkovateľ zabezpečí 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
Kontrolou prevádzky bolo zistené, že prevádzkovateľ priebežne zabezpečuje recirkuláciu
priesakovej kvapaliny odvádzanej drenážnym systémom do nádrže priesakovej kvapaliny
(nádrž A a nádrž B) 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.
21) Podmienka č. 11., C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších
dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia cit.:
„11. Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať
s nebezpečnými látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do
povrchových alebo podzemných vôd.“
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ v čase kontroly skladoval nebezpečné látky, t. č. označované ako
znečisťujúce látky v zastrešenom uzamykateľnom sklade o výmere 24 m2, ktorý bol určený
na skladovanie pohonných hmôt, mazacích a prevodových olejov a nebezpečných odpadov
z údržby a opráv strojov používaných v prevádzke. Skladovaciu plochu tvoril celistvý betón,
na ktorom bol aplikovaný náter SIKASeal 200. V sklade sa nachádzali 2 záchytné vane
s roštom o objeme 1200 l, na ktorých boli uložené škodlivé látky v pôvodných obaloch.
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22) Podmienka č. 13., C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších
dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia cit.:
„13. 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 rozstrekom priesakových kvapalín na teleso skládky, dôsledným
hutnením odpadov a prekrývaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.“
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Kontrolou prevádzkového denníka a fyzickou ohliadkou bolo zistené, že prevádzkovateľ
priebežne vykonáva opatrenia vedúce k zníženiu prašnosti v telese skládky odpadov jej
pravidelným postrekovaním – priesakovou kvapalinou, komunikácie v areáli prevádzky boli
udržiavané v čistote, teleso bolo zhutnené a priebežne presypávané zeminou.
23) Podmienka č. 14., C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších
dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia cit.:
„14. Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania
je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať
prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekrývaním materiálmi na prekrytie
odpadov.“
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Kontrolou prevádzkového denníka a fyzickou ohliadkou bolo zistené, že prevádzkovateľ
priebežne vykonáva činnosti na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov a
to prašnosti v telese skládky odpadov jej pravidelným postrekovaním – priesakovou
kvapalinou, komunikácie v areáli prevádzky boli udržiavané v čistote, teleso bolo zhutnené
a priebežne presypávané zeminou.
24) Podmienka č. 18., C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších
dostupných techník, časť II. integrovaného povolenia cit.:
„18. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dobudovanie a pravidelné čistenie
odvodňovacieho povrchového systému, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové
záchytné priekopy v projektovanej dĺžke 334 m, a to minimálne 3-krát ročne.“
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
V čase kontroly boli obvodové rigoly priechodné a udržiavané v čistote. Prevádzkovateľ
vykonáva ich čistenie podľa potreby aj viackrát ročne.
25) Podmienka č. 2. a 3., F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov
v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky,
časť II. integrovaného povolenia cit.:
„2. Všetky nádrže, obaly a rezervoáre nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej
vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrže vo vnútri záchytnej vane. Ak
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je v záchytnej nádrži umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane
rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží
v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové.“
„3.
V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami je povinný
zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia
byť do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.“
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ v čase kontroly skladoval nebezpečné látky, t. č. označované ako
znečisťujúce látky v zastrešenom uzamykateľnom sklade o výmere 24 m2, ktorý bol určený
na skladovanie pohonných hmôt, mazacích a prevodových olejov a nebezpečných odpadov
z údržby a opráv strojov používaných v prevádzke. Skladovaciu plochu tvoril celistvý betón,
na ktorom bol aplikovaný náter SIKASeal 200. V sklade sa nachádzali 2 záchytné vane s
roštom o objeme 1200 l, na ktorých boli uložené škodlivé látky v pôvodných obaloch.
26) Podmienka č. 6. 7, a 9, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov
v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky,
časť II. integrovaného povolenia cit.:
„ 6. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu vôd v nádrži priesakových kvapalín na takej
úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových
zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu
maximálnej výšky hladiny.“
„7. V takých prípadoch, v ktorých by hrozilo preliatie nádrže priesakových kvapalín, je
prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodňovanie odpadu katalógové číslo 19 07 02 –
priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, kategória N –
nebezpečný, na základe zmluvného vzťahu u oprávnenej osoby.“
„9. Prevádzkovateľ je povinný riadiť priesakový režim skládky odpadov takým spôsobom,
aby úroveň priesakových kvapalín v telese II. kazety skládky odpadov neprekročila hodnotu
1 m.“
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
V čase kontroly prevádzkovateľ priebežne odvádzal priesakovú kvapalinu zo skládky
odpadov do nádrže priesakovej kvapaliny, ventil na prívodnom potrubí bol otvorený.
27) Podmienka č. 2.2, 2. Kontrola emisií do ovzdušia, I. Požiadavky na spôsob a metódy
monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného
systému, časť II. integrovaného povolenia, cit.:
„2.2 Meranie množstva a zloženia skládkového plynu musia byť vykonávané 2-krát ročne
v jarnom a jesennom období, pričom prvé meranie bude vykonané po vykonaní uzavretia
a rekultivácie skládky odpadov, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C, súčasne
musia byť sledované teplota a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu
v technicky spracovateľnom množstve, musí prevádzkovateľ požiadať o zmenu podmienok
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monitorovania množstva a zloženia skládkového plynu súčasne so žiadosťou podľa bodu
B.1.2, časť II. tohto rozhodnutia.“
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vykonal monitorovanie množstva a zloženia skládkového plynu v roku 2017
v dňoch 22.05.2017 a 30.10.2017.
28) Podmienka č. 3.1, 3. Kontrola podzemných vôd, I. Požiadavky na spôsob a metódy
monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného
systému, časť II. integrovaného povolenia, cit.:
„3.1 Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené
v nasledujúcej tabuľke:
Ukazovatele znečistenia

Frekvencia

Úroveň hladiny, farba, zápach,
zákal, teplota, pH, vodivosť, RL,
N-NH4, Cl, SO4, NO3, NO2, PO4,
Na.

1x za 3 mesiace
(4x za rok)

NEL, Cr, Ni, Cu, Zn, Pb, Hg, Cd,
CHSKMn, BSK5.

1x za rok
v II. štvrťroku

Podmienky Metóda
merania
analýzy/Technika
1) 2)
určené
akreditovaným
laboratóriom
2) 3)

určené
akreditovaným
laboratóriom

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s
frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).
2) Merania budú vykonávané v 4 monitorovacích vrtoch – vrt MS-2 nad skládkou, vrty MS1 a MS-4 pod skládkou (merania z vrtu MS-4 budú vykonávané až po
splnení podmienky C.17, časť II. tohto rozhodnutia) a vrt MS-3 pod starou skládkou.
3) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom
s
frekvenciou merania 1x za 12 mesiacov (II. štvrťrok).“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vykonal monitorovanie podzemných vôd v stanovených ukazovateľoch
a určenej frekvencii v dňoch 24.03.2017, 24.08.2017, 17.11.2017 a 19.12.2017
akreditovaným laboratóriom Ekolab s.r.o. Košice, osvedčenie o akreditácii č S-307,
vyhodnotené Ing. Marekom Hrabčákom, Goesofting, s.r.o., Prešov.
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29) Podmienka č. 4. Kontrola priesakovej kvapaliny, I. Požiadavky na spôsob a metódy
monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného
systému, časť II. integrovaného povolenia, cit.:
„4. Kontrola priesakovej kvapaliny
Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to
uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Ukazovatele znečistenia

Frekvencia

Teplota, pH, vodivosť, RL,
NH4, Cl, SO4, NO3, NO2,
PO4, Na.
NEL, Cr, Ni, Cu, Zn, Pb, Hg,
Cd, CHSKCr, BSK5.

1x za 3 mesiace
(4x za rok)
1x za rok
v II. štvrťroku

Podmienky
merania
4)

4)

Metóda
analýzy/Technika
určené
akreditovaným
laboratóriom
určené
akreditovaným
laboratóriom

Úroveň hladiny
1x týždenne
vizuálne
4) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú
odoberané v mieste prítoku do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vykonal monitorovanie priesakovej kvapaliny v stanovených
ukazovateľoch a určenej frekvencii v dňoch 24.03.2017, 24.08.2017, 17.11.2017
a 19.12.2017 akreditovaným laboratóriom Ekolab s.r.o. Košice, osvedčenie o akreditácii
č S-307, vyhodnotené Ing. Marekom Hrabčákom, Goesofting, s.r.o., Prešov.
30) Podmienka č. 5.1, 5. Kontrola povrchových kvapalín, I. Požiadavky na spôsob a metódy
monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného
systému, časť II. integrovaného povolenia, cit.:
„ 5.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie
analytických rozborov povrchových vôd za účelom monitorovania ich znečistenia
vplyvom prevádzkovania skládky odpadov tak, ako je to uvedené v nasledovnej tabuľke:
Miesto odberu vzorky: Vstup a výstup z potrubia, ktorým je odvádzaný bezmenný
potok
Ukazovateľ znečistenia Frekvencia
Reakcia vody
pH
BSK5
CHSKCr

Podmienky
merania

Metóda analýzy
/ Technika
3)

1 x za 12 mesiacov

1), 2)

1 x za 12 mesiacov

1), 2)

3)

1 x za 12 mesiacov

1), 2)

3)
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1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v
súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy.
2) Dvadsaťštyrihodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním minimálne dvanástich
objemovo rovnakých čiastkových odoberaných vzoriek v rovnakých časových
intervaloch.
3) Metódy analýzy a techniky použité pri meraniach musia byť také, ako je uvedené
v nasledovnej tabuľke:
Ukazovateľ
znečistenia

Metóda – merací princíp

pH

Potenciometrické stanovenie

BSK5
(ATM)

CHSKCr

Stanovenie kyslíka pred 5-dňovou
inkubáciou a po nej v tme pri 20 ºC
s prídavkom alyltiomočoviny
(ATM)
na inhibíciu nitrifikácie
v homogenizovanej nefiltrovanej
vzorke
Odmerné stanovenie CHSK
dichrómanom draselným v
homogenizovanej nefiltrovanej
vzorke

Označenie metodiky a použitie –
podmienky
STN 83 0540-6: 1982 Chemický a
fyzikálny rozbor odpadových vôd.
Stanovenie pH.
STN EN 1899-1:2001 Kvalita vody.
Stanovenie biochemickej spotreby
kyslíka
po n dňoch (BSKn).
Časť 1: Zrieďovacia
a
očkovacia metóda s prídavkom
alyltiomočoviny (75 7369).
STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody.
Stanovenie chemickej spotreby
kyslíka
(75 7368).

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ v kontrolovanom období vykonával v stanovených ukazovateľoch
monitorovanie kvality povrchových vôd - vstup a výstup z potrubia, ktorým je odvádzaný
bezmenný potok.
31)

Podmienka č. 7 Kontrola topografie skládky odpadov, I. Požiadavky na spôsob a metódy
monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného
systému, časť II. integrovaného povolenia, cit.:
„Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky
odpadov:
1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky
odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom,
objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu,
metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity
(zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,
2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne
telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.“
Zistený stav Dodržaná
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Opis
Áno
Prevádzkovateľ skládky odpadov vypracoval a predložil na IŽP Košice:
- za rok 2016 - Topografiu skládky odpadov „Chotča“ za rok 2017, vypracovanú Geo Soft
Ing, s.r.o., Ekologické služby, Prešov, v ktorom boli uvedené údaje uvedené v bode 1.,
- za rok 2017 Topografiu skládky odpadov „Chotča“ za rok 2017, vypracovanú Geo Soft
Ing, s.r.o., Ekologické služby, Prešov, v ktorom boli uvedené údaje uvedené v bode 1.

32)

Podmienka č. 9.1, 9. Podávanie správ, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania
prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II.
integrovaného povolenia, cit.:
„9.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje
a informácie podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a každoročne ich za
predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme
a v elektronickej forme do informačného systému.“
Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
Uvedenú podmienku je potrebné aktualizovať z dôvodu, že vyhláška MŽP SR č. 391/2003
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ stratila platnosť.

33)

Podmienka č. 9.3, 9. Podávanie správ, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania
prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II.
integrovaného povolenia, cit.:
„9.3 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie
kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného
prostredia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“
Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
Uvedenú podmienku nie je možné vyhodnotiť z dôvodu, že podľa platného zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov je prevádzkovateľ povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie
kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice v lehote do 28. februára nasledujúceho
kalendárneho roka. Z uvedeného dôvodu, bude prevádzkovateľ vyzvaný na predloženie
žiadosti o zmenu integrovaného povolenia za účelom aktualizovania podmienok v súlade
s platným zákonom.
Prevádzkovateľ zaslal Evidenčný list skládky odpadov:
- dňa 31.01.2017 na IŽP Košice za rok 2016 a na Okresný úrad Stropkov 27.01.2017,
- dňa 28.02.2018 na IŽP Košice za rok 2017 a v uvedený deň aj na Okresný úrad
Stropkov.
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34)

Podmienka č. 9.4, 9. Podávanie správ, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania
prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II.
integrovaného povolenia, cit.:
„9.4 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, I.7, I.7a) a I.9.5 časť II. integrovaného povolenia na IŽP Košice
a príslušný okresný úrad.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ ohlásil dňa
- 27.01.2017 výsledky monitorovania stanovených ukazovateľov: skládkových plynov,
kvality podzemných vôd a povrchových vôd v stanovenom rozsahu vykonané v I., II. III.
a IV. Q 2018 vrátane ich ročného vyhodnotenia, topografické zameranie priestoru skládky
odpadov „Chotča“ a ohlásil na Okresný úrad Stropkov,
- 30.01.2018 výsledky monitorovania stanovených ukazovateľov: skládkových plynov,
kvality podzemných vôd a povrchových vôd v stanovenom rozsahu vykonané v I., II. III.
a IV. Q 2018 vrátane ich ročného vyhodnotenia, topografické zameranie priestoru skládky
odpadov „Chotča“ a ohlásil na Okresný úrad Stropkov.

35) Podmienka č. 9.5, 9. Podávanie správ, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania
prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, časť II.
integrovaného povolenia, cit.:
„ 9.5 Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.9.4 časť
II. integrovaného povolenia tohto rozhodnutia predložiť:
a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.2 časť II. integrovaného
povolenia v náväznosti na plnenie podmienky uvedenej v bode B.1.2 časť II. integrovaného
povolenia,
b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 časť II. integrovaného povolenia,
v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na
začiatku ich monitoringu,
c) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.5 časť II. integrovaného povolenia,
porovnaním meraní na vstupe a výstupe z potrubia, ktorým je odvádzaný bezmenný potok,
d) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.7 v náväznosti na plnenie
podmienok uvedených v bodoch A.1.25, A.1.27 a A.1.28 časť II. integrovaného povolenia.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Zo zaslaných výsledkov monitorovania kvality podzemnej vody aj povrchovej vody pod
skládkou Choča (vrty MS-3 a MS-4) vyplýva v roku 2016 a 2017 vyplýva, že namerané
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hodnoty nevybočujú z doterajších meraní a neboli zistené žiadne prekročenia limitných
hodnôt či výraznejšie zmeny v jej kvalite oproti predošlým rokom.

I.

Prílohy správy

Nie

J. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
33/35
Nedodržané v časti
0/35
Nedodržané
0/35
Nie je možné vyhodnotiť
2/35

M. Záver – celkové zhodnotenie
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade s podmienkami
integrovaného povolenia, t. j. v súlade s § 35 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice na základe skutočností bude postupovať v zmysle ustanovení zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:
- podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 z. z. o IPKZ vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej
lehote podal žiadosť o zmenu povolenia.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Eva Milistenferová
................................................................

Za SIŽP:

Ing. Renáta Brezinová
................................................................

Správa o environmentálnej kontrole sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia.
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