SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina
Číslo: 4688-13249/2018/Chy/770010103

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 47/2017
Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, 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:
Výsledok:
Odstúpené:

§ 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 Chytčáková
Číslo preukazu: 27
Telefón:
041 507 51 16
Elektronická adresa:
eva.chytcakova@sizp.sk
Inšpektor:
Ing. Marta Martinčeková Číslo preukazu: 114
Telefón:
041 507 51 10
Elektronická adresa:
marta.martincekova@sizp.sk
B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:

Nie

C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

ESI, s.r.o.,
027 41 Oravský Podzámok č.381
36 394 564
07.12.2017 Spôsob: Telefonicky
Mgr. Michal Uhorskai Funkcia: konateľ spoločnosti
043/5804659
michal.uhorskai@ofz.sk
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Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

Leonard Matkulčík Funkcia: majster vodného hospodárstva
0905 754 309
leonard.matkulcik@ofz.sk

Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Matej Šiculiak
0908 996 763
matej.siculiak@ofz.sk

D. Prevádzka
Názov podľa IP:

Funkcia:

manažér QHSE

Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre
prevádzku Široká
Kňažia – Pod kaplicou, okres Dolný Kubín
770010103
943/770010103/120-Ma
15.4.2004
7.5.2004
205 000 m3

Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
Integrované povolenie:
Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:
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
Posledná kontrola:
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:

18.8.2016  30.8.2016
11.12.2014  28.3.2018
11.12.2017
11.12.2017
28.3.2018
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

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

Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
obhliadka

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na splnenie opatrení uložených rozhodnutím
č. 5370-19257/2016/Mar/770170103/O1,zo dňa 20.06.2016 a kontrolu vybraných podmienok
integrovaného povolenia súvisiacich s nakladaním s odpadmi a s vytváraním účelovej
finančnej rezervy na uzatvorenie rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej
uzatvorení po dobu minimálne 30 rokov.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase obhliadky bolo zamračené, mrazivé počasie, na uložených odpadoch a na okolitom
teréne bola súvislá snehová pokrývka. Pri príchode na skládku odpadov bola vstupná brána
uzamknutá, oplotenie celej skládky bolo súvislé. Medzi starou a novou časťou skládky odpadov
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bolo vybudované oplotenie z kovového pletiva, upevneného na oceľových stĺpikoch. V starej
časti skládky odpadov bol na povrchu odpadov hustý porast náletových stromov, dosahujúcich
do výšky cca 5 m. Na novej časti skládky odpadov bol na povrchu odpadov porast náletových
stromov dosahujúcich do výšky cca 2 m. Na povrchu odpadov neboli viditeľné stopy ukladania
nových odpadov.
Rozhodnutím inšpekcie č. 3028-12637/2009/Mar/770010103/Z3-SP1, zo dňa 20.04.2009
bolo vydané stavebné povolenie na stavbu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky pre prevádzku
Široká“, ktorá bola zmenou projektovej dokumentácie stavby „Prestavba skládky pre prevádzku
Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky - I. časť“, na základe ktorého sa mala
uzatvoriť a zrekultivovať stará časť skládky odpadov. Predmetná stavba nebola k dnešnému
dňu začatá.
Podľa predložených evidenčných listov skládky odpadov neboli v rokoch 2014, 2015, 2016
a 2017 na prevádzkovanú skládku odpadov privezené žiadne odpady za účelom ich
zneškodnenia. Súčasný prevádzkovateľ, spoločnosť ESI s.r.o. Istebné nemá v súčasnosti platný
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov.
Čistiareň priesakových vôd (ďalej len „ČPV“) bola v čase kontroly v prevádzke, nádrž na
priesakovú kvapalinu bola plná, hladina dosahovala cca 20 cm pod značkou max. hladiny.
Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa je ČPV v prevádzke od 8:00 do 18:00 hod. a denne sa
vyčistí cca 38 – 40 m3/deň, čo je cca 7 m3/hodinu. V prevádzkovom denníku boli uvedené denné
zápisy, podľa ktorých pracovník obsluhy ČPV prichádzal na pracovisko okolo 7:15 hod. a
odchádzal z pracoviska o 17:00 hod. Zahusťovač kalu bol v čase kontroly v prevádzke.
Množstvo vypúšťaných vyčistených odpadových vôd je merané prietokomerom MNK Qn
15 DN50 závitový, výrobné číslo 8ZR 100 1090 8209; stav na prietokomeri bol v čase kontroly
04564 m3. Výmena prietokomeru bola realizovaná dňa 09.08.2017. Zápis o výmene
prietokomeru bol vykonaný v prevádzkovom denníku. Kal z ČPV bol zhromažďovaný do
veľkoobjemového kovového kontajnera vedľa budovy ČPV.
Ďalšie zistenia:
Prevádzkovateľ v roku 2012 predložil inšpekcii podklady o prevode vlastníckych práv k
prevádzke „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“
z OFZ, a.s. Istebné na spoločnosť ESI, s.r.o., Istebné, ku dňu15.12.2011.
Rozhodnutím č. 1116-5317/2012/Daň/770010103/Z5, zo dňa 20.02.2012 inšpekcia
zastavila konanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka
odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“ prevádzkovateľa ESI,
s.r.o., 027 53 Istebné 233, v súvislosti so zmenou súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov a zmenou súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zneškodňovanie odpadov, z dôvodu, že nový prevádzkovateľ inšpekcii nepredložil podklady
potrebné pre vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
a súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre
nového prevádzkovateľa.
V zmene integrovaného povolenia, ktorá bola vydaná rozhodnutím inšpekcie č. 383615745/2012/Mar/770010103/Z6, zo dňa 4.06.2012 bola vykonaná zmena prevádzkovateľa na
nového prevádzkovateľa, ktorým sa stala spoločnosť ESI, s.r.o. Istebné. IČO: 36 394 564 a bolo
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vydané povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z ČPV. V tejto zmene IP nebol vydaný súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov.
Aj ďalšie tri konania o zmene integrovaného povolenia vo veci vydania súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre nového prevádzkovateľa boli
rozhodnutiami č. 1814-12246/2013Mar/770010103/Z7, zo dňa 06.05.2013, č. 946-8262/
2014/Mar/770010103/Z8, zo dňa 17.04.2015 a č. 5404-25369/2015/Mar/770010103/Z9, zo dňa
04.09.2015 zastavené z dôvodu, že nový prevádzkovateľ inšpekcii nepredložil podklady
potrebné pre vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
Podľa výpisu z obchodného registra SR došlo k zmene adresy sídla prevádzkovateľa na
novú adresu Oravský Podzámok č. 381, 027 41 Oravský Podzámok. Obchodné meno, ani číslo
IČO nebolo zmenené.
Z uvedených skutočností vyplýva, že súčasný prevádzkovateľ skládky odpadov,
spoločnosť ESI, s.r.o. Oravský Podzámok č. 381, 027 41 Oravský Podzámok IČO: 36 394 564
nemá vydaný platný súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov. Platnosť pôvodného súhlasu
na prevádzkovanie skládky odpadov skončila v roku 2012 a od tej doby sa zneškodňovanie
odpadov na skládke odpadov nevykonáva.
Z ustanovenia v § 19 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a tiež v§ 26 ods. 8 zákona o IPKZ, vyplýva
povinnosť prevádzkovateľa skládky odpadov najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia
kapacity skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti rozhodnutia na jej
prevádzkovanie vydaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) prvý bod zákona o IPKZ v súlade s § 97
ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch požiadať o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov
a vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) piaty bod zákona o IPKZ.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti inšpekcia vyzve prevádzkovateľa na podanie žiadosti
o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3
písm. c) piaty bod zákona o IPKZ.

I.

Použité podklady
1. Prevádzkový denník
2. Výpisy z účtu na ÚFR, vedené v Tatra Banke a.s. Bratislava
3. Výpis z obchodného registra
4. Ročné správy „Monitorovanie kvality podzemných vôd, povrchových vôd
a priesakovej kvapaliny v okolí skládky trosky v Širokej“ za roky 2015, 2016 a 2017.

J.

Kontrolné zistenia

1. Podmienka A.7.
Monitorovanie skládky odpadov v tomto rozsahu :
- meteorologické údaje,
- emisné údaje :
- monitoring priesakovej kvapaliny vykonávať v mieste vyústenia priesakových kvapalín
do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín,
- monitoring odpadovej vody vykonávať v mieste vyústenia odpadových vôd z čistiarne
odpadových vôd,
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- monitoring povrchových vôd vykonávať na výtoku obtokových rigolov do bezmenného
potoka (Homôlka),
- ochrana podzemných vôd:
- monitoring podzemných vôd vykonávať prostredníctvom troch pozorovacích vrtov
indikačného systému skládky odpadov HV-1 (vrt umiestnený v smere prúdenia
podzemných vôd nad skládkou odpadov – referenčný vrt), HV-2 a HV-3 (vrty
umiestnené v smere prúdenia podzemných vôd pod skládkou odpadov –
monitorovacie vrty),
- topografia skládky odpadov.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vykonáva monitorovanie skládky odpadov v predpísanom rozsahu a výsledky
monitorovania skládky odpadov inšpekcii zasiela v pravidelných ročných intervaloch.

2. Podmienka A.17.
Na skládke odpadov je zakázané ukladať iné druhy odpadov bez povolenia inšpekcie.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Na skládke odpadov sa od roku 2012 neukladajú žiadne odpady za účelom ich zneškodnenia,
z dôvodu, že prevádzkovateľ nemá platný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov.

3. Podmienka A.9.
Skladovanie a manipulácia so znečisťujúcimi látkami :
- znečisťujúce látky (chemické reagenty ,) používané v procese čistenia v ČPV, skladovať
len v zabezpečených priestoroch – sklad chemikálii a ČPV,
- kaly z ČPV prepravovať dopravníkom z miestnosti ČPV do uzavretého nepriepustného
kontajnera, umiestneného pred ČPV a po naplnení kontajnera ich odovzdávať oprávnenej
osobe.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Chemické prostriedky používané v ČPV sa nachádzali v murovanom sklade pri vstupe do ČPV.
Podlaha v sklade bola neporušená a vyčistená. Na pravej strane sa nachádzali papierové vrecia
so sypkým materiálom, ktoré boli uložené na záchytných vaničkách s kovovými roštami. Na
ľavej strane skladu sa nachádzali plastové nádoby s chemikáliami o objeme 25 a 50 l. Plastové
nádoby boli tiež uložené na záchytných vaničkách s kovovými roštami.
Kal z ČPV bol prepravovaný dopravníkom z miestnosti ČPV priamo do veľkoobjemového
kovového kontajnera vedľa budovy ČPV. Kontajner bol označený identifikačným listom
odpadu, podľa ktorého sa v ňom nachádzal odpad s katalógovým číslom 19 08 13 – Kaly
obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd, kategórie N nebezpečný odpad. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa množstvo kalu, ktorý vzniká pri činnosti
ČPV je cca 3 tony/mesiac. Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej osobe,
spoločnosti FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 318 762. Podľa
predloženého ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním bolo v roku 2017 spoločnosti FCC
Slovensko, s.r.o., odovzdané na zneškodnenie 37,66 ton odpadu s katalógovým číslom 19 08
13 a 6 ton tohto odpadu zostalo zhromaždené v prevádzke.
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4. Podmienka A.30.
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný viesť evidenčný list skládky odpadov podľa
príslušného právneho predpisu v odpadovom hospodárstve a do 31.1. nasledujúceho roka
predkladať orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve a inšpekcii.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie

5. Podmienka A.39.
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný v súlade s všeobecne záväznými právnymi
predpismi v odpadovom hospodárstve 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
Nie
6. Podmienky A.40. a A.41.
A.40. Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu (ďalej UFR) viesť na osobitnom účte
prevádzkovateľa skládky odpadov, na ktorý bude prostriedky UFR odvádzať a zároveň
zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov na účel uvedený v bode „A.39“ tohto
rozhodnutia.
A.41. Odvádzať ročnú výšku prostriedkov vypočítanú z UFR do 31. januára nasledujúceho
kalendárneho roka, vypočítanú podľa § 22 ods. 3 zákona o odpadoch, na osobitný účet
OFZ a.s. ISTEBNÉ, č. ú. 3021706065/ /1100, v Tatrabanke.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ v roku 2012 predložil inšpekcii podklady o prevode vlastníckych práv k
prevádzke „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“
z OFZ, a.s. Istebné na spoločnosť ESI, s.r.o., Istebné, ku dňu15.12.2011. Keďže dňa 15.12.2011
došlo k zmene prevádzkovateľa skládky odpadov nový prevádzkovateľ v súčasnosti vedie
finančné prostriedky tvoriace UFR na termínovanom účte s ročnou viazanosťou č. SK251100
0000 0030 2910 4026 vedenom v Tatra Banke, ktorého majiteľom je spoločnosť ESI, s.r.o.,
Istebné 233, 027 53 Istebné.
Pri kontrole prevádzkovateľ predložil nasledovné výpisy z účtu č. SK251100 0000 0030 2910
4026 vedeného v Tatra Banke:
1.) Výpis zo dňa 02.02.2016, za obdobie od 31.01.2015 do 31.01.2016, na ktorom je
počiatočný stav (obnovená istina) ku dňu 31.01.2015 v sume 764 437,32 Eur a konečný
stav ku dňu 31.01.2016 v sume 764 437,32 Eur. Na účte nie sú uvedené žiadne výbery
okrem pripísaného úroku dňa 31.01.2016 v sume 2 293,31 Eur, ktorý bol ešte v ten istý deň
prevedený na účet č. 2628707270.
2.) Výpis zo dňa 01.02.2017, za obdobie od 31.01.2016 do 31.01.2017, na ktorom je
počiatočný stav (obnovená istina) ku dňu 31.01.2016 v sume 764 437,32 Eur a konečný
stav ku dňu 31.01.2017 v sume 764 437,32 Eur. Na účte nie sú uvedené žiadne výbery
okrem pripísaného úroku dňa 31.01.2016 v sume 2 299,60 Eur, ktorý bol ešte v ten istý deň
prevedený na účet č. 2628707270.
3.) Výpis zo dňa 01.02.2018, za obdobie od 31.01.2017 do 31.01.2018, na ktorom je
počiatočný stav (obnovená istina) ku dňu 31.01.2017 v sume 764 437,32 Eur a konečný
stav ku dňu 31.01.2018 v sume 769 137,24 Eur. Na účte nie sú uvedené žiadne výbery
okrem pripísaného úroku dňa 31.01.2017 v sume 382,27 Eur, ktorý bol ešte v ten istý deň
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prevedený na účet č. 2628707270. Dňa 22.12.2017 bol na účet pripísaný vklad z účtu č.
CCMC 1100/0000002628707270 v sume 4 699,92 Eur.
Podľa predložených údajov od prevádzkovateľa bol na účte č. SK251100 0000 0030 2910 4026
konečný stav vždy k 31.01. od roku 2013 nezmenený, v sume 764 437,32 Eur.
Od prechodu práv na nového prevádzkovateľa spoločnosť ESI neukladá na skládku odpadov
žiadne odpady, nakoľko nemá platný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie
odpadov. Keďže sa na skládku odpadov od roku 2012 odpady neukladajú, prevádzkovateľ od
tej doby neodvádza na osobitný účet žiadne finančné prostriedky ÚFR za odpady uložené na
skládku v príslušnom roku. Stav ÚFR na osobitnom účte je od doby prevádzkovania skládky
odpadov predchádzajúcim prevádzkovateľom, ktorým bola spol. OFZ a.s., Istebné, nezmenený.

7. Podmienka D.7. a D.8.
D.7. Odpady vznikajúce pri prevádzke skládky odpadov triediť podľa druhov, zhromažďovať
ich do určených obalov a kontajnerov podľa spôsobu zhodnotenia resp. zneškodnenia.
D.8. Vzniknuté nebezpečné odpady z vlastnej činnosti triediť a zhromažďovať samostatne
podľa druhov a zhromažďovať oddelene vo vhodných nádobách zabezpečených proti
nežiadúcemu úniku.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Odpady vznikajúce pri činnosti ČPV sú zhromažďované v uzamknuteľnom plechovom sklade,
pri budove ČPV. V sklade boli umiestnené nepriepustné plastové nádoby o objeme 100 litrov,
pre každý druh odpadu samostatne, označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu.
V sklade bola umiestnená aj havarijná súprava uložená v plastovej nádobe o objeme 100 litrov
a nachádzal sa tam aj havarijný plán odpadového hospodárstva z júna 2016.

8.

Podmienka Opatrenie č.1 z rozh. č. 5370-19257/2016/Mar/770170103/O1, zo dňa
20.06.2016

Zabezpečiť opravu a sprevádzkovanie zahusťovača kalu v ČPV. V lehote do 31.12.2016.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa sa starý, pokazený zahusťovač nedal opraviť a musel byť
nahradený novým. Kvôli neskorej dodávke technologických zariadení a technologickým
problémom pri výmene nového zashusťovača došlo k oneskoreniu jeho uvedenia do prevádzky.

9.

Podmienka Opatrenia č. 2 a č. 3 z rozh. č. 5370-19257/2016/Mar/770170103/O1, zo dňa
20.06.2016

2. Vymeniť poškodené podlahové rošty v ČPV. V lehote do 31.12.2016.
3. Opraviť poškodenú podlahu v ČPV a aj v sklade chemikálii. V lehote do 31.12.2016.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Výmena poškodených podlahových roštov a poškodenej podlahy v ČPV prebehla naraz
v stanovenom termíne. Boli osadené nové plechové podlahové rošty, prebehla údržba
odtokových žľabov, boli vykonané stavebné práce spojené s rekonštrukciou poškodenej
podlahovej krytiny.
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10. Podmienka Opatrenie č.4 z rozh. č. 5370-19257/2016/Mar/770170103/O1, zo dňa
20.06.2016

Vyčistiť podlahu v sklade prázdnych obalov a vymeniť poškodené podlahové rošty. V lehote
do 30.09.2016
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Sklad prázdnych obalov bol ihneď uprataný, bola vyčistená podlaha, poškodené podlahové
rošty boli vymenené za nové kovové rošty, ktoré sú položené na absorpčnej podložke.
K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. 9 podmienok č. A.7., A.9., A.17., A.30., A.39., A.40. a A.41., D.7., D.8.
2. Štyri opatrenia na nápravu uložené rozhodnutím inšpekcie č. 5370-19257/2016/Mar/
770170103/O1, zo dňa 20.06.2016.
Nedodržané
1. 0 podmienok
Čiastočne dodržané
1. 0 podmienok
Nie je možné vyhodnotiť
1. 0 podmienok
Ďalšie zistenia:
Prevádzkovateľ v roku 2012 predložil inšpekcii podklady o prevode vlastníckych práv k
prevádzke „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“
z OFZ, a.s. Istebné na spoločnosť ESI, s.r.o., Istebné, ku dňu15.12.2011, v súčasnosti ESI,
s.r.o., Oravský Podzámok č. 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 36 394 564.
Súčasný prevádzkovateľ skládky odpadov, spoločnosť ESI, s.r.o. Oravský Podzámok nemá
vydaný platný súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov. Platnosť pôvodného súhlasu na
prevádzkovanie skládky odpadov skončila v roku 2012 a od tej doby sa zneškodňovanie
odpadov na skládke odpadov nevykonáva.
Z ustanovenia v § 19 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a tiež v§ 26 ods. 8 zákona o IPKZ, vyplýva
povinnosť prevádzkovateľa skládky odpadov najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia
kapacity skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti rozhodnutia na jej
prevádzkovanie vydaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) prvý bod zákona o IPKZ v súlade s § 97
ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch požiadať o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov
a vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) piaty bod zákona o IPKZ.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti inšpekcia vyzve prevádzkovateľa na podanie žiadosti
o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3
písm. c) piaty bod zákona o IPKZ.
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M. Záver – celkové zhodnotenie
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade
s podmienkami určenými v povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.
Pri kontrole boli zistené niektoré skutočnosti, na základe ktorých inšpekcia vyzve
prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu povolenia podľa § 35 ods.2 písm.
c) zákona o IPKZ.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Eva Chytčáková

Číslo preukazu: 27

................................................................
Ing. Marta Martinčeková

Číslo preukazu: 114

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