Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina
Číslo: 8778-35297/2018/Daň/770390104

PÍSOMNY ZÁZNAM Z OBHLIADKY MIESTA
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina,
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný orgán podľa §
9 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.
b) 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“) na základe žiadosti prevádzkovateľa Martinská teplárenská a.s., doručenej
SIŽP dňa 16.10.2018, vykonala podľa § 4 ods. 3 zákona o IPKZ obhliadku miesta, v ktorom
prevádzka je prevádzkovaná. Počas obhliadky a vypracovaní záznamu z obhliadky miesta sa
postupovalo podľa zákona o IPKZ.
A. Obhliadku vykonal
Inšpektor:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Eva Daňová
041 507 51 10
eva.danova@sizp.sk

B. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36 403 016
Ing. Pavol Fillo Funkcia: riaditeľ pre výrobu a techniku
043/4219417
-

Číslo preukazu: 341

C. Prevádzka
Názov:
Martinská teplárenská, a.s.
Adresa prevádzky:
Martinská teplárenská, a.s.
Projektovaná kapacita:
177,5 MW
Kategória:
1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným
alebo väčším ako 50 MW.
D. Časová os
Žiadosť:
Obhliadka miesta:
Vypracovanie záznamu:

16.10.2018
7.11.2018
8.11.2018

Správa o environmentálnej kontrole č. 52/2018

E. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:
odkalisko

Nie
Počet snímok: Nie
Nie
Nie
Nie
vodohospodárska prehliadka vodných stavieb Staré a Nové

F. Zameranie obhliadky – opis
Záznam z obhliadky miesta bol zameraný na preverenie, či prevádzka vyžaduje povolenie
alebo zmenu povolenia a bude slúžiť ako podklad pre písomné záväzné stanovisko podľa
§ 4 ods.3 zákona o IPKZ.
G. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Nové odkalisko je neprevádzkovaé – posledná prehliadka bola vykonaná v roku 2016.
Opatrenia sú bez termínu, s plnením trvalo. Všetky činnosti sú vykonávané, musia sa
zaznamenávať s vyhodnotením v správe vypracovanej v roku 2019.
Staré odkalisko je prevádzkované. Je potrebné pokračovať vo všetkých povinných
činnostiach, najmä všetky práce konzultovať s poverenou osobou, vykonávajúcou technickobezpečnostný dohľad, a ďalšie:
- vlhkosť aj tvar odkaliska musí byť podľa PD,
- sprístupniť objavené šachty (8 je už sprístupnených),
- odvodniť čelnú hrádzu v súvislosti s predchádzajúcim bodom,
- geodetické pole (mimoriadne stavy, poruchy),
- likvidovať náletové dreviny,
- výsledky meraní zasielať do 7 dní nasledujúceho mesiaca.
H. Použité podklady
1. I.

Prílohy záznamu
1. -

Nie

J. Záver – celkové zhodnotenie
Prevádzkovať vykonáva všetky činnosti na vodných stavbách v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.
K. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Eva Daňová
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