Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
Číslo: 5682-24884/37/2019/Sob

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 17/2019/Sob/Z
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
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. 9 zákona - Mimoriadna
Áno
§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Nie

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Milan Sobolič
Číslo preukazu: 573
Telefón:
02 582 82 428
Elektronická adresa:
milan.sobolic@sizp.sk
B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:
C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:

Funkcia:

Skládka Cerová s.r.o.
Cerová Lieskové 481, 906 33 Cerová
48 315 630
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Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:
D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
Integrované povolenie:
Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:

11.06.2019
PhDr. Mgr. Bronislav Vosátko
0918 182 188
bvosatko@centrum.sk

Spôsob:
Funkcia:

Telefonicky
konateľ

Skládka odpadov Cerová
k. ú. Obec Cerová, p. č. 786/2
370350104
3019/OIPK-737/05-Kk/370350104
30.05.2005
16.06.2005
119 800 m3 I. etapa (uzavretá a zrekultivovaná), 129 800 m3 II.
etapa

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:
1.1.2016  07.5.2018
Posledná kontrola:
8.3.2018  18.5.2018
Kontrolované obdobie:
8.5.2018  8.7.2019
Začatie kontroly:
14.6.2019
Prvé miestne zisťovanie:
14.6.2019
Vypracovanie správy:
4.7.2019
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:

11

G. Zameranie kontroly – opis
SIŽP vykonala mimoriadnu kontrolu vybraných podmienok integrovaného povolenia, pričom
sa hlavne zamerala na úlety zo skládky, zber úletov a prekrývania skládky. Predmetom
kontroly boli len podmienky integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly
opodstatnenie.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
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Na skládke odpadov prebiehali opravárenské práce. Týkali sa hlavne opravy oplotenia
a zároveň aj čistenie od úletov na plote a pri plote. Cestná komunikácia slúžiaca na príjazd ku
skládke bola bez úletov.
I.

Použité podklady
1. Integrované povolenie
2. Prevádzkový denník

J.
1.

Kontrolné zistenia
Podmienka II.A Podmienky prevádzkovania bod 1.13:

1.13 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v prípade úletov ľahkých častí odpadov ich
bezodkladné čistenie (do 24 hodín).

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
SIŽP na základe podnetu vykonala v prevádzke kontrolu týkajúcu sa zberu úletov (papier,
igelitky, plasty a iné). Na základe fyzickej obhliadky celého areálu prevádzky, príjazdovej
cesty a okolia skládky SIŽP konštatuje, že prevádzkovateľ:
- Zbiera úlety z príjazdovej komunikácie,
- V čase kontroly opravovali oplotenie a čistili prevádzku od úletov,
- Udržiava okolie skládky v čistom stave, v prípade úletov zabezpečuje odstránenie
uletených nečistôt,
- Prekrýva skládku inertným materiálom,
- Čistenie príjazdovej komunikácie, oplotenia, okolia skládky a prekrývanie skládky je
zaznamenávané do prevádzkového denníka.
K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané:
1. Podmienka II.A.1.13
M. Záver – celkové zhodnotenie
Kontrolou plnenia podmienok integrovaného povolenia, ktoré vydala SIŽP rozhodnutím č.
3019/OIPK-737/05-Kk/370350104 zo dňa 30.05.2005 v platnom znení bolo zistené, že
prevádzkovateľ(ovi):
- Zbiera a čistí úlety z príjazdovej komunikácie,
- Zbiera úlety z okolia skládky,
- Prekrýva teleso skládky,
- Zaznamenáva vykonané činnosti do prevádzkového denníka.
SIŽP dňa 14.06.2019 vykonala kontrolu prevádzky ,,Skládka odpadov Cerová“
u prevádzkovateľa Skládka Cerová s.r.o., Cerová – Lieskové 481, 906 33 Cerová. Počas
kontroly u prevádzkovateľa sa SIŽP zamerala na kontrolovanie vybraných podmienok
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integrovaného povolenia. SIŽP podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ potvrdila súlad kontrolou
zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s vybranými podmienkami povolenia.
N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Milan Sobolič
................................................................
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