Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina
Číslo: 936-6947/2019/Chy/770010103

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 53/2018
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 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:
Výsledok:
Výsledok:
Odstúpené:
Komu:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Nie
§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
§ 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:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

-

Funkcia:

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

ESI, s.r.o.,
027 41 Oravský Podzámok č.381
36 394 564
Mgr. Michal Uhorskai 06.11.2018
Mgr. Michal Uhorskai Funkcia:
043/5804659
michal.uhorskai@ofz.sk
Ing. Matej Šiculiak
Funkcia:
0908 996 763
matej.siculiak@ofz.sk

Spôsob:
Telefonicky
konateľ spoločnosti
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
Predchádzajúce kontrolované
obdobie:
11.12.2014  28.3.2018
Posledná kontrola:
7.12.2017  28.3.2018
Kontrolované obdobie:
14.1.2016  14.1.2019
Začatie kontroly:
6.11.2018
Prvé miestne zisťovanie:
8.11.2018
Vypracovanie správy:
14.1.2019
Doručenie správy:
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Áno Počet snímok:
Nie
Nie
Nie
Nie
obhliadka

36

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na kontrolu vybraných podmienok
integrovaného povolenia súvisiacich s nakladaním s odpadmi a s prevádzkovaním skládky
odpadov.
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H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase obhliadky bolo slnečné počasie. Pri príchode na skládku odpadov bola vstupná brána
uzavretá, oplotenie celej skládky bolo súvislé. Na prevádzkovom objekte bola tabuľa
s označením skládky odpadov a povolenými druhmi zneškodňovania odpadov, na ktorej visel
oznam o dočasnom neprevádzkovaní skládky odpadov. Medzi starou a novou časťou skládky
odpadov 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. Stará časť skládky odpadov nebola k dnešnému dňu
uzatvorená. Monitorovacie vrty na sledovanie kvality podzemných vôd boli v čase kontroly
označené a riadne uzatvorené.
1.)
Podľa evidenčných listov skládky odpadov neboli v rokoch 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.
Od roku 2012 je prevádzkovateľom skládky „Skládka odpadov pre prevádzku Široká prestavba skládky pre prevádzku Široká“ spoločnosť ESI, s.r.o., Istebné, ku dňu 15.12.2011,
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.
2.)
Obhliadkou okolia akumulačnej nádrže na priesakovú kvapalinu bolo zistené, že v jej tesnej
blízkosti sa na telese opornej hrádze telesa skládky odpadov nachádzali vzrastlé náletové
stromy, tri ihličnany a jeden listnatý strom.
Vzhľadom k tomu, že stromy môžu svojim koreňovým systémom poškodiť akumulačnú nádrž
a tiež aj tesnenie skládky odpadov, je nutné ich urýchlené odstránenie. Z uvedeného dôvodu
bude prevádzkovateľovi uložené opatrenie na nápravu.
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3.)
Čistiareň priesakových vôd (ďalej len „ČPV“) bola v čase kontroly v prevádzke, nádrž na
priesakovú kvapalinu bola plná, hladina dosahovala cca 25 cm pod značkou max. hladiny.
Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa je ČPV v prevádzke od 7:00 do 17:00 hod. a denne sa vyčistí
cca 38 – 40 m3/deň, čo je cca 7 m3/hodinu. V ČPV bola zavedená nová technológia čistenia
vôd. Po vykonaných poloprevádzkových skúškach boli zmenené chemikálie používané
v čistiacom procese. Práškový flokulant bol uložený v plastovom vreci pri nádrži, v ktorej sa
rozmiešava s vodou a následne sa prečerpáva do potrubia. Tekutý prípravok na dosiahnutie pH
v rozmedzí od 5 do 5,5 je skladovaný v sklade chemikálii v prevádzke OFZ a.s. v 1 000
litrových IBC kontajneroch a po dovezení na ČPV sa prečerpá do plastového suda a prázdny
kontajner sa odvezie opäť do skladu. V ČPV neboli k dispozícii karty bezpečnostných údajov
ani prevádzkový poriadok ČPV s uvedenou zmenou čistiaceho procesu. Zmena čistiaceho
procesu nebola ku dňu obhliadky odsúhlasená v integrovanom povolení. 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
14724 m3.
Od poslednej obhliadky dňa 11.12.2017, kedy bol stav na prietokomeri 04564, bolo ku dňu
8.12.2018, t.j. za 323 dní, vyčistených 10 160 m3 odpadových vôd, čo je v priemere 31,45 m3
za deň. Z uvedeného vyplýva, že pri deklarovanom výkone 7 m3/hodinu je ČPV denne
v prevádzke cca 4,5 hodiny.
Vzhľadom k tomu, že je nutné zosúladiť výsledky poloprevádzkových skúšok a z nich
vyplývajúce používanie nových chemikálii v procese čistenia odpadových vôd, budú
prevádzkovateľovi uložené opatrenia na nápravu.

I.

Použité podklady
1. Evidenčné listy skládky odpadov za roky 2015, 2016 a 2017
2. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2017
3. Prevádzkový denník ČPV

J.

Kontrolné zistenia

1. Podmienky č.2 a č.3
2. Zariadenie bude prevádzkované v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
3. Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia prevádzky alebo činnosti v prevádzke, ktoré
môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia budú podliehať integrovanému
povoľovaniu a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.
Zistený stav Nedodržaná
Opis
Áno
Počas obhliadky 08.11.2018 bolo zistené, že pri vstupe do areálu skládky odpadov bol
vybudovaný betónový základ na novú váhu pre váženie vozidiel. K základu boli dotiahnuté aj
káble elektrickej prípojky, uložené v zemi. V teréne bol viditeľný čerstvo zasypaný výkop
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zeminy smerujúci k vstupnej bráne a stĺpu elektrického vedenia. Káblové vedenie prechádzalo
cez obvodový odvodňovací rigol, ktorý bol v mieste križovania poškodený a úplne
znefunkčnený. Zariadenie na čistenie vozidiel odchádzajúcich zo skládky odpadov bolo
odstránené a kovové časti tohto zariadenia boli voľne uložené na teréne. Uvedená stavba novej
váhy a elektrickej prípojky bola zrealizovaná bez stavebného povolenia a bez schválenej
projektovej dokumentácie. Taktiež odstránenie zariadenia na čistenie vozidiel bolo
zrealizované bez povolenia inšpekcie.
Prevádzkovateľ začal stavbu váhy a elektrickej prípojky bez platného povolenia a odstránenie
zariadenia na čistenie vozidiel bez platného povolenia na odstránenie stavby vydaných
inšpekciou ani inšpekcii neoznámil plánovanú zmenu činnosti v prevádzke pred jej začatím,
čím došlo k porušeniu záväzných podmienok č. 2. a 3. integrovaného povolenia.

2. Podmienka A.5.
Nakladanie s povrchovými vodami :
- zachytávať povrchové vody z okolia starej skládky odpadov a z okolia skládky odpadov
v celej dĺžke, po oboch stranách telesa starej skládky odpadov a skládky odpadov, obvodovým
odvodňovacím systémom z betónových dlaždíc (podľa schválenej projektovej dokumentácie)
a odvádzať do recipienta – nepomenovaného potoka („Homôlka“).
Zistený stav Nedodržaná
Opis
Áno
Pri výstavbe elektrickej prípojky k novej váhe bol poškodený obvodový odvodňovací systém z
betónových dlaždíc a priepust vedúci popod prístupovú cestu bol zahádzaný zeminou a tým bol
znefunkčnený, čo znemožňuje správne nakladanie s povrchovými vodami z okolia starej
a novej skládky odpadov a ich plynulé odvádzanie do recipienta.
Prevádzkovateľ nezabezpečuje nakladanie s povrchovými vodami z okolia skládky odpadov
v súlade s podmienkou č. A.5. integrovaného povolenia.

3. Podmienka A.9.
Skladovanie a manipulácia s nebezpečnými látkami :
- nebezpečné látky (chemické reagenty ,) používané v procese čistenia v čistiarni odpadových
vôd, skladovať len v zabezpečených priestoroch – sklad chemikálii a ČOV,
- kaly z ČOV prepravovať dopravníkom z miestnosti ČOV do uzavretého nepriepustného
kontajnera, umiestneného pred ČOV a po naplnení kontajnera ich odovzdávať oprávnenej
osobe.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
V murovanom sklade pri vstupe do ČPV sa nachádzali rôzne chemické prostriedky. Na pravej
strane sa nachádzali papierové vrecia so sypkým materiálom, ktoré boli uložené na záchytných
vaničkách s kovovými roštmi. 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 roštmi. Podlaha v sklade bola neporušená a vyčistená.
Kal z ČPV bol prepravovaný dopravníkom z miestnosti ČPV priamo do veľkoobjemového
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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, pravidelne
1 x za 6 týždňov dva kontajnery. Podľa predloženého ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní
s ním bolo v roku 2017 spoločnosti FCC Environment 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.
Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva skladovanie a manipuláciu s
nebezpečnými látkami v súlade s podmienkou č. A.9. integrovaného povolenia.

4. Podmienka A.18.
V procese čistenia odpadových vôd je dovolené skladovanie a manipulácia s nasledovnými
nebezpečnými látkami, uvedenými v tabuľke č.3 :
tabuľka č.3
Max.
Predpoklad.
Miesto
Ročný obrat
Nebezpečná látka
skladovacia
Havarijný
Skladovania
[t]
kapacita
únik [l]
manganistan draselný
0,32
50 kg
sklad chemikálii
kyselina chlorovodíková
44,0
1 500 l
50
sklad chemikálii
síran železitý
2,0
1 000 l
50
sklad chemikálii
hydroxid sodný (šupinkový)
3,66
1 00 kg
sklad chemikálii
Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
Po vykonaných poloprevádzkových skúškach sa začali v ČPV v procese čistenia vôd používať
nové chemické reagenty. Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ má síce chemické látky
uskladnené v riadne zabezpečenom sklade, ale tieto chemické látky sa už v procese čistenia vôd
nepoužívajú, preto bude potrebné ich zo skladu odstrániť a zabezpečiť ich odpredaj alebo ich
zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch.
Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa sa nová látka, používaná v procese čistenia odpadových vôd
v ČPV, skladuje v prevádzke OFZ v 1000 litrovom IBC kontajnery a do ČPV sa priváža len
aktuálne potrebné množstvo.
Z uvedeného dôvodu inšpekcia určí prevádzkovateľovi opatrenia na nápravu týkajúce sa
skladovania používaných chemikálii a tiež prevádzkového poriadku ČPV.

5. Podmienka I.6.1.
I.6.1 Zabezpečiť monitoring prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v
tabuľke č.16.
tabuľka č.16
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Por. Parameter
číslo
7. topografia skládky odpadov
- plocha pokrytá odpadom
- objem a zloženie odpadu
- metóda ukladania odpadu
- čas a trvanie ukladania odpadu

- výpočet voľnej kapacity
- sadanie úrovne telesa skládky odpadov

Frekvencia Podmienky
merania
1 x ročne
meranie
zabezpečí
prevádzkovateľ
u odbornej
organizácii

Metóda analýzy/
Technika

Zistený stav Nedodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ počas kontroly nepredložil inšpekcii žiadnu správu z topografie skládky
odpadov za rok 2016 ani za rok 2017.
Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa, počas miestneho zisťovania, bola topografia skládky
odpadov vykonávaná naposledy v roku 2015.
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ počas posledných 2 rokov nevykonával
pravidelné monitorovanie skládky odpadov - topografiu skládky odpadov 1 x ročne, čo je
v rozpore s podmienkou č. I.6.1 bod 7 tabuľky č. 16 integrovaného povolenia.

6. Podmienka I.3.2.
Predložiť inšpekcii (odbor IPK Žilina) a Obvodnému úradu životného prostredia (ďalej
ObÚŽP) Dolný Kubín hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, pre odpady ktoré vzniknú
pri prevádzke zariadenia. Do 31.1. nasledujúceho roka.
Zistený stav Nedodržaná v časti
Opis
Áno
Listom „Nakladanie s odpadom“ č. ESI/2018, zo dňa 28.02.2018, ktorý bol na inšpekcii
zaevidovaný dňa 29.03.2018, pod číslom 10662/2018/OIPK prevádzkovateľ inšpekcii predložil
„Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ (ďalej len „ohlásenie“) za rok 2017.
Prevádzkovateľ inšpekcii predložil ohlásenie za rok 2017, typ „P“ – pôvodca odpadu, za
prevádzku ESI s.r.o., na ktorom sú uvedené údaje o vzniknutom odpade s katalógovým číslom
19 08 13 – Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd.
V položke č. 1 je uvedené množstvo odpadu 37,66 ton, ktoré bolo odovzdané na ďalšie
nakladanie – zneškodnenie činnosťou D2 spoločnosti FCC Environment Slovensko, Bratislava.
V položke č. 2 je uvedené množstvo odpadu 6,00 ton, ktoré zostalo zhromaždené v spoločnosti
ESI s.r.o. Oravský Podzámok.
Podľa druhu odpadu, ktorý je v ohlásení uvedený a ktorý skutočne v prevádzke skládky
odpadov vzniká, je pravdepodobné, že sa jedná o ohlásenie za prevádzku skládky odpadov
„Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“, aj keď to
z údajov uvedených v časti „PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD“ nevyplýva, nakoľko je tam
uvedený názov prevádzky ESI, s.r.o.
Ohlásenie je predložené na tlačive, ktoré nie je v súlade so vzorom tlačiva uvedeným v prílohe
č. 2 VZOR k vyhláške č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
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v znení neskorších predpisov. Nakoľko prevádzka „Skládka odpadov pre prevádzku Široká prestavba skládky pre prevádzku Široká“ je zariadením na zneškodňovanie odpadov, je
potrebné vyplniť aj časť „OPIS ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE /
ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV“, ktorá na predloženom tlačive chýba.
V integrovanom povolení je v podmienke č. I.3.2. uvedený termín realizácie povinnosti
predloženia ohlásenia do 31.01. nasledujúceho roka. Od vydania integrovaného povolenia došlo
k zmene legislatívy, upravujúcej lehotu na podanie ohlásenia do 28. februára nasledujúceho
roka. V vzhľadom k tomu, že táto skutočnosť nebola v integrovanom povolení zmenená, a teda
nebol zosúladený termín podania ohlásenia na 28. februára, inšpekcia zohľadní ako termín
podania ohlásenia 28. február 2018. Ohlásenie bolo inšpekcii predložené až dňa 29.03.2018,
čím došlo k nedodržaniu aj tejto zákonnej lehoty.
Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ inšpekcii síce predložil „Ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladaní s ním“, za rok 2017, nie však v stanovenej lehote do 28.02.2018 a na
tlačive, ktoré nie je v súlade so vzorom tlačiva uvedeným v prílohe č. 2 VZOR k vyhláške č.
366/2015 Z. z., čím došlo k nedodržaniu podmienky č. I.3.2. integrovaného povolenia, v časti,
lehota realizácie podmienky.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. Podmienka A.9.,
Nedodržané v časti
1. 1 podmienka I.3.2.
Nedodržané
1. 2 záväzné podmienky č. 2 a 3
2. 2 podmienky č. A.5. a I.6.1.
Nie je možné vyhodnotiť
1. 1 podmienka A.18.

Ďalšie zistenia:
1.)
Od roku 2012 prevádzkovateľom skládky „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba
skládky pre prevádzku Široká“ spoločnosť ESI, s.r.o., Istebné, ku dňu 15.12.2011, 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.
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Podľa ustanovenia § 26 ods. 8 zákona o IPKZ prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný
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 požiadať o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov, alebo jej časti, alebo na
vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) piaty bod.
Podľa ustanovenia § 40b zákona o IPKZ, prevádzkovateľ skládky odpadov, ktorej kapacita je
k 1. januáru 2016 naplnená alebo ktorej k 1. januáru 2016 uplynula doba platnosti rozhodnutia
na jej prevádzkovanie, je povinný požiadať o udelenie súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. c) piaty
bod na uzavretie skládky odpadov, alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie do 30.
júna 2016, ak o vydanie tohto súhlasu nepožiadal do 1. januára 2016, inak sa jeho činnosť
považuje za činnosť v rozpore s týmto zákonom.
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.
2.)
V jej tesnej blízkosti akumulačnej nádrže na priesakovú kvapalinu, sa na telese opornej hrádze
telesa skládky odpadov nachádzali vzrastlé náletové stromy, tri ihličnany a jeden listnatý strom.
Vzhľadom k tomu, že stromy môžu svojim koreňovým systémom poškodiť akumulačnú nádrž
a tiež aj tesnenie skládky odpadov, je nutné ich urýchlené odstránenie. Z uvedeného dôvodu
bude prevádzkovateľovi uložené opatrenie na nápravu.
3.)
V ČPV bola zavedená nová technológia čistenia vôd. Po vykonaných poloprevádzkových
skúškach boli zmenené chemikálie používané v čistiacom procese. Zmena čistiaceho procesu
nebola ku dňu obhliadky odsúhlasená v integrovanom povolení a nebol aktualizovaný
prevádzkový poriadok ČPV s uvedenou zmenou čistiaceho procesu. Vzhľadom k tomu, že je
nutné zosúladiť výsledky poloprevádzkových skúšok a z nich vyplývajúce používanie nových
chemikálii v procese čistenia odpadových vôd, budú prevádzkovateľovi uložené opatrenia na
nápravu.
4.)
Prevádzkovateľ má v sklade ČPV uskladnené chemické látky, ktoré sa už v procese čistenia
vôd nepoužívajú, preto bude potrebné ich zo skladu odstrániť a zabezpečiť ich odpredaj, alebo
ich zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch. Z uvedeného dôvodu inšpekcia určí
prevádzkovateľovi opatrenia na nápravu týkajúce sa skladovania používaných chemikálii a tiež
aktualizácie prevádzkového poriadku ČPV.

M. Záver – celkové zhodnotenie
Zistené nedostatky:
1.)
Pri vstupe do areálu skládky odpadov bol vybudovaný betónový základ na novú váhu pre
váženie vozidiel. K základu boli dotiahnuté aj káble elektrickej prípojky, uložené v zemi.
V teréne bol viditeľný čerstvo zasypaný výkop zeminy smerujúci k vstupnej bráne a stĺpu
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elektrického vedenia. Káblové vedenie prechádzalo cez obvodový odvodňovací rigol, ktorý bol
v mieste križovania poškodený a úplne znefunkčnený. Zariadenie na čistenie vozidiel
odchádzajúcich zo skládky odpadov bolo odstránené a kovové časti tohto zariadenia boli voľne
uložené na teréne. Uvedená stavba novej váhy a elektrickej prípojky bola zrealizovaná bez
stavebného povolenia a bez schválenej projektovej dokumentácie. Taktiež odstránenie
zariadenia na čistenie vozidiel bolo zrealizované bez povolenia inšpekcie.
Prevádzkovateľ začal stavbu váhy a elektrickej prípojky bez platného povolenia a odstránenie
zariadenia na čistenie vozidiel bez platného povolenia na odstránenie stavby vydaných
inšpekciou ani inšpekcii neoznámil plánovanú zmenu činnosti v prevádzke pred jej začatím,
čím došlo k porušeniu záväzných podmienok č. 2. a 3. integrovaného povolenia.
2.)
Pri výstavbe elektrickej prípojky k novej váhe bol poškodený obvodový odvodňovací systém z
betónových dlaždíc a priepust vedúci popod prístupovú cestu bol zahádzaný zeminou a tým bol
znefunkčnený, čo znemožňuje správne nakladanie s povrchovými vodami z okolia starej
a novej skládky odpadov a ich plynulé odvádzanie do recipienta.
Prevádzkovateľ nezabezpečuje nakladanie s povrchovými vodami z okolia skládky odpadov
v súlade s podmienkou č. A.5. integrovaného povolenia.
3.)
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ počas rokov 2016 a 2017 nevykonal
pravidelné monitorovanie skládky odpadov - topografiu skládky odpadov 1 x ročne, čo je
v rozpore s podmienkou č. I.6.1 bod 7 tabuľky č. 16 integrovaného povolenia.
4.)
Prevádzkovateľ inšpekcii predložil „Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ (ďalej len
„ohlásenie“) za rok 2017, listom „Nakladanie s odpadom“ č. ESI/2018, zo dňa 28.02.2018,
ktorý bol na inšpekcii zaevidovaný dňa 29.03.2018, pod číslom 10662/2018/OIPK.
Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ inšpekcii síce predložil „Ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladaní s ním“, za rok 2017, nie však v lehote stanovenej všeobecne záväzným
právnym predpisom do 28.02.2018 a na tlačive, ktoré nie je v súlade so vzorom tlačiva
uvedeným v prílohe č. 2 VZOR k vyhláške č. 366/2015 Z. z., čím došlo k nedodržaniu
podmienky č. I.3.2. integrovaného povolenia, v časti, lehota realizácie podmienky.
Na základe zistených skutočností inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny
delikt podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 37 ods.1 písm. m) zákona
o IPKZ.
Pri kontrole boli zistené niektoré skutočnosti, na základe ktorých inšpekcia uloží
prevádzkovateľovi opatrenia na nápravu v zmysle § 35 ods. 2 písm. a) 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.
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N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Eva Chytčáková

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

Ing. Marta Martinčeková

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