Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 6372-27785/57/2019/Mil/Z

SPRÁVA O MIMORIADNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ
KONTROLE
č. 31/2019/Mil/Z
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
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. Eva Milistenferová Číslo preukazu: 127
Telefón:
055 633 33 14
Elektronická adresa:
eva.milistenferova@sizp.sk
Inšpektor:
Telefón:
Elektronická adresa:
B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Renáta Brezinová

Číslo preukazu: 560

055 633 33 14
renata.brezinova@sizp.sk

-

Funkcia:

-
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C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:

U.S.Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice
36 199 222
16.07.2018 Spôsob: Telefonicky
Ing. Miroslav Krištofik Funkcia: Riaditeľ pre environmentálnu
stratégiu
Ing. Peter Labaš
Funkcia: Manažér pre odpady
055/ 673 4942
plabas@sk.uss.com

Telefón:
Elektronická adresa:
D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Skládka nie nebezpečného odpadu
Adresa prevádzky:
Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice
Variabilný symbol:
570021608
Integrované povolenie:
č. 6045-25239/2008/Mil/570021608 v znení neskorších zmien
Vydané:
31.7.2008
Právoplatné:
13.8.2008
Projektovaná kapacita:
7 507 000 m3
Kategória:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 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:
1.1.2014  12.5.2015
Posledná kontrola:
13.5.2015  10.6.2015
Kontrolované obdobie:
1.4.2019  15.5.2019
Začatie kontroly:
28.5.2019
Prvé miestne zisťovanie:
28.5.2019
Vypracovanie správy:
25.7.2019
Doručenie správy:
Deň prevzatia osobne
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-

Počet snímok:
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G. Zameranie kontroly – opis
Mimoriadna environmentálna kontrola bola vykonaná na základe podnetu týkajúceho sa
znečisťovania ovzdušia „sivý závoj prachu“ v obci Veľká Ida, doručeného IŽP Košice dňa
17.04.2019, zaevidovaného pod č. P86/2019.
Predmetom kontroly je prevádzka „Skládka nie nebezpečného odpadu“ ako potencionálne
možného zdroja nadmerného znečistenia ovzdušia v obci Veľká Ida, mesiacoch 02/2019
(18.02.2019 a 19.02.2019) a 04/2019 (01.04.2019 a 02.04.2019), počas ktorých bolo vyhlásené
upozornenie na smogovú situáciu, a iné dni počas ktorých bola zvýšená koncentrácia imisií
TZL (PM10) v ovzduší zaznamenaná stanicou SHMU Veľká Ida. Kontrola bola podľa § 34
zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného
povolenia súvisiacich s podaným podnetom. Predmetom správy o kontrole je výsledok
kontroly, ktorú vykonala SIŽP v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákonom
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase kontroly bola skládka odpadov oplotená súvislým oplotením s funkčnou uzamykateľnou
bránou. Vnútroskládkové spevnené plochy a vnútroareálová komunikácia okolo sociálnoprevádzkovej budovy, na ktorých je osadená cestná váha s pokračovaním k vjazdu do skládky
odpadov a k obsluhe nádrže priesakových kvapalín boli udržiavané v čistote. Prevádzka
skládky bola označená informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného
priestranstva. Sociálno-prevádzková budova bola sprístupnená. Váženie odpadov bolo
vykonávané na funkčnej mostovej váhe. Váženie odpadov a ich evidencia boli zabezpečované
elektronickým spôsobom. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je ďalej popísaný
v bode J. „Kontrolné zistenia“.
I.

Použité podklady
1. Integrované povolenie č. 6045-25239/2008/Mil/570021608 zo dňa 31.7.2008 v znení
neskorších zmien
2. Schválený prevádzkový poriadok PRP/AE/0008
3. Prevádzkový denník skládky odpadov

J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka č. 1.1, bod 1. Všeobecné podmienky, časť III. integrovaného povolenia, cit:
„1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností
je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť v súlade s týmto rozhodnutím a v súlade
s prevádzkovým poriadkom vypracovaným a schváleným podľa všeobecne
záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.“
Zistený stav
Opis
Umiestnenie
zabezpečil v

Dodržaná
Áno
zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností prevádzkovateľ
súlade s integrovaným povolením a v súlade s prevádzkovým poriadkom
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vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového
hospodárstva.
2. Podmienka č. 4.1, bod 4. Technicko-prevádzkové podmienky, časť III. integrovaného
povolenia, cit.:
„4.1 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:
- s „Prevádzkovým poriadkom PRP/AE/0008, Skládka nie nebezpečného odpadu
v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. zo dňa 27.6.2017“, vypracovaným v zmysle
všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným
týmto rozhodnutím,
- s „Technologickým reglementom pre skládku nie nebezpečných odpadov v areáli
U. S. Steel Košice, s.r.o.“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho
predpisu odpadového hospodárstva,
- s projektom stavby.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Kontrolou schváleného prevádzkového poriadku skládky odpadov PRP/AE/0008, Skládka nie
nebezpečného odpadu v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o. zo dňa 27.6.2017 (schválený
rozhodnutím IŽP Košice č. 5733-25223/2017/Ant/570021608/Z11 zo dňa 10.08.2017)
a kontrolou prevádzkového denníka skládky odpadov v dňoch 18.02.2019, 19.02.2019,
01.04.2019, 02.04.2019, 09.04.2019, 10.04.2019, 14.04.2019, 15.04.2019, 19.04.2019
a 13.05.2019 bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkoval skládku odpadov s súlade
so schváleným prevádzkovým poriadkom skládky odpadov.
3. Podmienka č. 4.4, bod 4. Technicko-prevádzkové podmienky, časť III. integrovaného
povolenia, cit.:
„4.4 Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5
m tak, aby pracovná vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí hrúbky max. 2 m (po
zhutnení), bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke najmenej
0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná množstvu
denne privezeného odpadu.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ ukladal a zhutňoval odpad po vrstvách vrstva uloženého odpadu po dosiahnutí
hrúbky max. 2 m (po zhutnení), ktorá bola prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu
o hrúbke najmenej 0,1 m. Plocha otvorenej pracovnej vrstvy bola úmerná množstvu denne
privezeného odpadu, nachádzala sa na najnižšej úrovni prevádzkovanej časti skládky odpadov.
Okolo aktívnej prevádzkovanej časti odpadov prevádzkovateľ pripravoval spevnené valy
z nespracovanej trosky za účelom zníženia prašnosti počas ukladania odpadov do telesa
skládky odpadov a ďalšej manipulácie s ním.
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4. Podmienka č. 4.7, bod 4. Technicko-prevádzkové podmienky, časť III. integrovaného
povolenia, cit.:
„4.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie
odpadov. K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ mal zabezpečené dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov.
K dispozícii mal rezervu materiálu na 14 pracovných dní.
5. Podmienka č. 4.8, bod 4. Technicko-prevádzkové podmienky, časť III. integrovaného
povolenia:
„4.8 Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom,
aby zabezpečil stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky
odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie
zosuvov telesa skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ umiestňoval odpady na skládke odpadov takým spôsobom, že zabezpečil
stabilitu uložených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných
stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa skládky odpadov alebo
jeho jednotlivých častí.
6. Podmienka č. 4.12, bod 4. Technicko-prevádzkové podmienky, časť III. integrovaného
povolenia:
„4.12 Prevádzkovateľ je povinný priebežne vykonávať opatrenia vedúce ku zníženiu
prašnosti v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej
komunikácie úžitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakových kvapalín
na teleso skládky, dôsledným hutnením odpadov a prekrývaním neaktívnych častí
telesa materiálmi na prekrytie odpadov.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Kontrolou prevádzkového denníka skládky odpadov v dňoch 18.02.2019, 19.02.2019,
01.04.2019, 02.04.2019, 09.04.2019, 10.04.2019, 14.04.2019, 15.04.2019, 19.04.2019
a 13.05.2019 bolo zistené, že prevádzkovateľ priebežne vykonával opatrenia vedúce
ku zníženiu prašnosti v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej
komunikácie úžitkovou vodou 4 x denne a spätným rozstrekom priesakových kvapalín na teleso
skládky 3 x denne, dôsledným hutnením odpadov a prekrývaním neaktívnych častí telesa
materiálmi na prekrytie odpadov.
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7. Podmienka č. 4.13, bod 4. Technicko-prevádzkové podmienky, časť III. integrovaného
povolenia, cit:
„4.13 Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej
prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí skládky odpadov
poriadok (napr. zozbierať prípadné úlety odpadov) a upravoval svahy skládky
odpadov prekrývaním materiálmi na prekrytie odpadov.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Na zníženie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania
prevádzkovateľ udržiaval v okolí skládky odpadov poriadok a upravuje svahy skládky
prekrývaním materiálmi na prekrytie odpadov. V čase kontroly bolo okolie skládky odpadov
čisté, svahy skládky odpadov boli priebežne prekrývané materiálom určeným na prekrytie
odpadov.
8. Podmienka č. 4.14, bod 4. Technicko-prevádzkové podmienky, časť III. integrovaného
povolenia, cit.:
„4.14 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládku
odpadov boli riadne očistené.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ skládky odpadov počas kontroly vizuálne kontroloval a priebežne
zabezpečoval, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládku odpadov boli riadne očistené.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
8/8
Nedodržané v časti
0/8
Nedodržané
0/8
Nie je možné vyhodnotiť
0/8
M. Záver – celkové zhodnotenie
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonával činnosť v prevádzke v súlade
s kontrolovanými podmienkami integrovaného povolenia, t. j. v súlade s § 35 ods. 1 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
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N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Eva Milistenferová

................................................................
Za SIŽP:

Ing. Renáta Brezinová

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

Prevzal osobne dňa 26.07.2019: Ing. Martoš
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