Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Číslo: 9165 – 46391/2018/Med

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 97/2018/Z
Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala 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 (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa
postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole
v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).
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:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Monika Medovičová
Číslo preukazu: 452
037 656 06 49
monika.medovicova@sizp.sk

Inšpektor:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Martina Rumanovská Číslo preukazu: 530
037 656 06 49
martina.rumanovska@sizp.sk
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B.1.Prizvaná osoba

nebola

C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Mesto Trnava
Adresa sídla:
Hlavná 1, 917 01 Trnava
IČO:
00313114
Kontrola oznámená:
26.11.2018 Spôsob: Písomne
Spoločnosť FCC Trnava, s.r.o. na základe zmluvy poskytuje prevádzkovateľovi zamestnanca,
ktorý v zariadení vykonáva technický dozor.
Kontroly sa zúčastnili:
Ing. Mario Veneni - vedúci ODaKS z Mestského úradu v Trnave
Ing. Erika Balážová - ÚPM z Mestkého úradu v Trnave
Ing. Dominika Slezáková - referent ODaKS z Mestského úradu v Trnave
Ing. Jaroslav Cintavý - vedúci obchodu FCC Trnava, s.r.o
Michal Mikláš - vedúci skládky
D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – 2. etapa výstavby
Adresa prevádzky:
k.ú. Trnava
Variabilný symbol:
370170214
Integrované povolenie:
8054 -7103/37/2015/Zál/370170214
Vydané:
10.3.2015
Právoplatné:
7.4.2015
Projektovaná kapacita:
Kategória:
5.3. b) bod 2. Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu,
ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa predúpravu odpadov
na spaľovanie alebo spoluspaľovanie.
E. Časová os
Predchádzajúce
kontrolované obdobie:
Posledná kontrola:
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:

7.4.2015  7.12.2016
5.12.2016  1.2.2017
8.12.2016  28.11.2018
28.11.2018
28.11.2018
30.1.2017
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:

Áno
Nie
Nie
Nie
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G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia
č. 8054-7103/ 37/2015/Zál/370170214 zo dňa 10.3.2015.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Prevádzka nebola v čase vykonania kontroly v činnosti a neboli v nej vykonávané ani žiadne
iné obslužné alebo údržbárske činnosti. V prevádzke ako aj v kójach pred prevádzkou sa
nachádzali vytriedené frakcie komunálneho odpadu. V kóji s hrubou frakciou bolo približne
40 m3 vytriedeného odpadu a v kóji s jemnou frakciou bolo približne 50 m3 vytriedeného
odpadu.
I.

Použité podklady
1. Integrované povolenie č. 8054-7103/37/2015/Zál/370170214 zo dňa 10.3.2015
2. Prevádzkový denník od 08. 12. 2016 do 28. 11. 2018
3. Evidenčné listy odpadov od 08. 12. 2016 do 28. 11. 2018
4. Vážne lístky (Obec Bohdanovce, 3,94 t odpadu kat. č. 20 03 01, zo dňa 10. 5. 2018;
Mesto Trnava, 5,81 t odpadu kat. č. 20 03 01, zo dňa 28.02.2018)
5. Zmluva so spoločnosťou ecorec Slovensko s.r.o.
6. Faktúry za zhodnotenie odpadov od spoločnosti ecorec Slovensko s.r.o.

J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka II.A.1.8.
Prevádzkovateľ je povinný viest' a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa platných
všeobecne záväzných právnych predpisov (prevádzkový poriadok, technologický reglement,
prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
vydané rozhodnutia a súhlasy orgánov príslušnej štátnej správy a samosprávy). Prevádzkový
denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať 10 rokov od skončenia činnosti prevádzky.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vedie prevádzkovú evidenciu elektronicky a uchováva prevádzkovú
dokumentáciu podľa platných všeobecne záväzných predpisov.
2. Podmienka II.A.1.13.
Odpady musia byť zabezpečené pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Dovážané odpady sa vysypú priamo v hale zariadenia. Odpady, ktoré sú technologickým
výstupom zo zariadenia a sú určené ako palivo, sú zhromažďované v kójach, ktoré sú z troch
strán uzavreté a nachádzajú sa vedľa budovy so zariadením na zhodnocovanie odpadov.
Takýmto spôsobom sú odpady zabezpečené proti nežiaducim únikom. Odpady sú zabezpečené
pred odcudzením vzhľadom na uzavretý a strážený areál.
3. Podmienka II.A.1.15
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
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Zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádza v uzavretom areáli spolu so skládkou,
zariadením na zber odpadov a zariadením na kompostovanie odpadov. Kontrola prevádzky je
zabezpečená počas prevádzkových hodín v súlade s organizačným poriadkom prevádzky a
v čase od 18,00 hod. do 6,00 hod. strážnou službou.
4. Podmienka II.A.1.17
Prevádzkovateľ nesmie prebrať odpad do prevádzky bez dokladu o množstve a druhu dodaného
odpadu. Musí skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov
a vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu, vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom
overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu a iných dohodnutých
podmienok preberania odpadu. V prípade že dovezený odpad nezodpovedá povoleným
podmienkam, jeho prevzatie sa nesmie uskutočniť.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Odpad do zariadenia privážajú výhradne vozidlá FCC Trnava s.r.o.. Pri dovoze je odpad
na váhe odvážený a podľa údajov od vodiča je zaevidovaný pôvodca odpadu a druh odpadu.
Následne je odpad vysypaný v priestore zariadenia (v budove prevádzky), kde je vizuálne
skontrolovaný vodičom, vodičom nakladača, prípadne mechanikom zariadenia. V prípade
ak odpad nezodpovedá povoleným podmienkam, odpad nevstupuje do zariadenia, ale jeho
ďalšie nakladanie sa rieši podľa charakteru a zloženia dovezeného odpadu.
5. Podmienka II.A.1.18
Prevádzkovateľ je povinný zaevidovať prevzatý odpad a vyhotoviť držiteľovi odpadu
potvrdenie o prevzatí odpadu.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Na základe kontroly na vrátnici prevádzkovateľa, kde sa nachádza váha, Inšpekcia zistila, že
prevádzkovateľ prevzatý odpad zaeviduje a vyhotovuje potvrdenie o prevzatí odpadu - vážny
lístok. Na požiadavku Inšpekcie boli prevádzkovateľom predložené vážne lístky z dodávok
prijatých odpadov za rok 2018.
6. Podmienka II.A.1.19
Maximálne množstvo odpadov, ktoré je povolené do prevádzke prijať je 40 000 ton odpadov
za rok.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Na základe predloženého prevádzkového denníka bolo zistené, že prevádzkovateľ doviezol
do zariadenia na zhodnotenie v roku 2016 - 690,37 t odpadu, v roku 2017 - 43,64 t odpadu a
v roku 2018 do termínu začatia kontroly - 260,96 t odpadu.
7. Podmienka II.A.1.21
Pred vstupom do prevádzky musí byť osadená informačná tabuľa, viditeľná z verejného
priestranstva s údajmi:
- názov prevádzky,
- obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa,
- prevádzkový čas,
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- zoznam druhov odpadov, ktorých zhodnocovanie je v prevádzke povolené,
- názvov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie prevádzky,
- meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku a jej telefónne číslo.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Na vstupnej bráne do zariadenia bola osadená informačná tabuľa s predpísanými údajmi.
Vzhľadom na to, že zariadenie sa nachádza v uzavretom areáli spolu so skládkou, zariadením
na zber odpadu a zariadením na kompostovanie odpadov a vzhľadom na to, že areál sa nachádza
mimo verejného priestranstva (vedie k nemu účelová komunikácia prevádzkovateľa) je
povinnosť viditeľnosti z verejného priestranstva bezpredmetná.
8. Podmienka II.D.1.
Inšpekcia vydáva súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťami
R12 a R13 s platnosťou do 15.03.2020 pre odpady uvedené v tabuľke č. 2 „Odpady preberané
do prevádzky za účelom zhodnotenia“, uvedenej v časti integrovaného povolenia: (I. Údaje
o prevádzke / B. Základné informácie o prevádzke / Odpady povolené preberať do prevádzky
za účelom zhodnotenia).
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
9. Podmienka II.D.2.
Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa prevádzkového poriadku „Prevádzkový
poriadok a opatrenia v prípade havárie – Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava – 2.
etapa“ vypracovaného Ing. Jaroslavom Cintavým dňa 04.07.2012 a schváleného Ing.
Vladimírom Butkom, predloženého inšpekcii dňa 21.11.2014.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Fyzickou kontrolou prevádzky ako aj kontrolou prevádzkovej dokumentácie neboli zistené
nedostatky resp. nesúlad so znením aktuálne schváleného prevádzkového poriadku zariadenia.
10. Podmienka II.D.3.
Odpad po procese zhodnotenia bude zaradený pod nasledujúce katalógové čísla:
19 12 10 - horľavý odpad (palivo z odpadov) - O
19 12 11 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania
odpadu obsahujúce nebezpečné látky - N
19 12 12 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania
odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 - O
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Podľa prevádzkového denníka ako aj na základe výsledku fyzickej obhliadky vznikli
prevádzkovateľovi v kontrolovanom období procesom zhodnotenia odpady kat. č. 19 12 10
a kat. č. 19 12 12. Odpad kat. č. 19 12 11 počas kontrolovaného obdobia v prevádzke nevznikol.
Odpady vzniknuté v procese zhodnotenia boli zaradené v súlade s touto podmienkou.
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11. Podmienka II.D.4.
Prevádzkovateľ je povinný odovzdať odpady po procese zhodnotenia len osobe na to
oprávnenej.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ odovzdáva odpady vzniknuté po procese zhodnotenia osobe na to oprávnenej.
Na základe prevádzkového denníka boli odpady využiteľné ako palivo v kontrolovanom období
odvezené do cementárne v Turni nad Bodvou (CRH (Slovensko) a.s. - cementáreň Turňa
nad Bodvou) a do zariadenia na zhodnocovanie odpadov spoločnosti ecorec Slovensko s.r.o.
Prevádzkovateľ ku kontrole predložil zmluvu o dielo so spoločnosťou ecorec Slovensko s.r.o.
spolu s dodatkami a faktúry za zhodnotenie uvedených odpadov. Odpady, ktoré vznikli
v procese zhodnotenia ako nezhodnotiteľný odpad, boli uložené na „Skládke odpadov
na odpad, ktorý nie je nebezpečný“, ktorú prevádzkuje tiež Mesto Trnava a nachádza sa v tom
istom areáli, ako toto zariadenie.
K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržaná:
1. Podmienka II.A.1.8.
2. Podmienka II.I.1.13.
3. Podmienka II.A.1.15.
4. Podmienka II.A.1.17.
5. Podmienka II.A.1.18.
6. Podmienka II.A.1.19.
7. Podmienka II.A.1.21.
8. Podmienka II.D.1.
9. Podmienka II.D.2.
10. Podmienka II.D.3..
11. Podmienka II.D.4.
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.
N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Monika Medovičová

Číslo preukazu: 452

................................................................
Ing. Martina Rumanovská

Číslo preukazu: 530

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