Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina
Číslo: 6231/77/2020-17690/2020

SPRÁVA O MIMORIADNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ
KONTROLE
č. 16/2020
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:
Odstúpené:
Komu:

§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Áno
§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
Nie
-

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Alžbeta Patúšová Číslo preukazu: 141
Telefón:
041 507 51 16
Elektronická adresa:
alzbeta.patusova@sizp.sk
Inšpektor:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Eva Chytčáková
Číslo preukazu: 27
041 507 51 16
eva.chytcakova@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:
D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
Integrované povolenie:
Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:

UNIKOMAS a.s.
Lieskovecká cesta 480, 018 41 Dubnica nad Váhom
36 313 360
11.06.2020 Spôsob: Elektronickou poštou
Ing. Peter Antoš
Funkcia: riaditeľ
0905 625 528
unikomas@orangemail.sk, unikomas2@gmail.com

Skládka odpadov Lieskovec – Dubnica nad Váhom
Dubnica nad Váhom
770210104
3061/770210104/520-Chy
3.11.2004
2.12.2004
celková projektovaná kapacita prevádzky: 287 700 m3
kapacita II. etapy skládky odpadov: 184 100 m3

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:
30.9.2016  30.9.2019
Posledná kontrola:
9.9.2019  30.9.2019
Kontrolované obdobie:
1.10.2019  21.7.2020
Začatie kontroly:
11.6.2020
Prvé miestne zisťovanie:
23.6.2020
Vypracovanie správy:
21.7.2020
Doručenie správy:
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

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

Nie
Počet snímok:
Nie
Nie
Nie
Nie
Obhliadka

26

G. Zameranie kontroly – opis
Mimoriadna kontrola podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ bola vykonaná na základe podnetu na
enormný výskyt švábov na pracoviskách firiem, nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti skládky
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odpadov Lieskovec – Dubnica nad Váhom. Kontrola bola zameraná na preskúmanie
dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia, súvisiacich s obsahom podaného
podnetu a na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok
integrovaného povolenia. Inšpekcia vykonala dňa 23.06.2020 fyzickú kontrolu prevádzky.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Pri kontrole prevádzky dňa 23.06.2020 bola vykonaná fyzická obhliadka skládky
odpadov. V čase obhliadky bolo slnečné počasie, fúkal mierny vietor. V ovzduší nebolo cítiť
nadmerný zápach, len slabý skládkový zápach. Podľa Charakteristiky prevádzky, uvedenej
v platnom integrovanom povolení bol
- dátum začatia činnosti prevádzky: 19.11.1999
- dátum začatia činnosti prevádzky II. etapy: december 2006
- projektovaná kapacita prevádzky: 224 700 m3 uloženého odpadu,
- projektovaná kapacita prevádzky I. etapy: 103 600 m3 uloženého odpadu
- projektovaná kapacita II. etapy, z toho: 1. kazety: 90 825 m3 uloženého odpadu,
2. kazety: 30 275 m3 uloženého odpadu.
Prevádzkovanie I. etapy skládky odpadov bolo ku dňu 15.07.2009 ukončené. Povrch
odpadov bol prekrytý vrstvou zhutnenej zeminy. Rozhodnutím č. 366727854/2014/Chy/770210104/Z6-SP2, zo dňa 10.10.2014 inšpekcia vydala súhlas na
uzatvorenie časti skládky odpadov a stavebné povolenie na stavbu „Skládka odpadov Lieskovec
Dubnica nad Váhom - Uzavretie a rekultivácia skládky I. + II. etapa“.
Teleso I. etapy skládky odpadov nebolo v čase kontroly uzatvorené a zrekultivované.
Podľa oznámenia č. UA/116/2016 zo dňa 20.06.2016, stavebník dňa 10.04.2015 začal prípravné
práce – zrovnanie povrchu telesa do požadovaného tvaru, navážanie stavebných materiálov na
vybudovanie krycej a rekultivačnej vrstvy. Stavba nie je dokončená. Inšpekcia vizuálnou
kontrolou nezistila navážanie odpadov na I. etapu skládky odpadov. Podľa vyjadrenia
prevádzkovateľa bude I. etapa fyzicky spojená s II. etapou a obidve etapy budú spoločne
uzavreté a zrekultivované.
Odpady sa v súčasnosti ukladajú do telesa II. etapy skládky odpadov, do ktorej je
prístupová cesta vedená cez povrch I. etapy. V čase obhliadky boli odpady ukladané v zadnej,
aktívnej časti skládkového telesa, kde kompaktor vyhŕňal odpady na vrch zadnej časti ,
umiestnenej v tesnej blízkosti firiem, ktoré podali predmetný podnet, odpady rozhŕňal a hutnil
do požadovanej hrúbky vrstvy. V prvej tretine telesa, od opornej hrádze, bola uložená vrstva
odpadov dosahujúca výšku cca na konečnú úroveň ukladania odpadu. V strednej tretine
skládkového telesa boli odpady uložené tiež skoro na konečnú úroveň ukladania odpadov.
V neaktívnej a zhutnenej prvej tretine a strednej tretine skládky odpadov, v smere od opornej
hrádze, boli všetky odpady prekryté dostatočnou hrubou vrstvou inertného materiálu, ktorý aj
po výdatných dažďoch dosahoval hrúbku cca 10 – 15 cm. Inšpekcia v týchto častiach
nespozorovala žiadne vetrom unášané ľahké materiály na okolitých stromoch a krovinách.
V aktívnej časti – zadnej časti II. etapy skládky odpadov, inšpekcia zistila, že inertný
materiál po výdatných dažďoch prenikol medzi odpad, takže nebola viditeľná vrstva, ktorá
zakrývala zhutnený odpad. Preto nariadila prevádzkovateľovi, aby po dosiahnutí potrebnej
zhutnenej vrstvy odpadu, presypal odpad určenou vrstvou inertného materiálu, ktorý mal
v dostatočnej zásobe uložený na telese I. etapy skládky odpadov. Vyhŕňaním odpadu na vrchol
zadnej časti II. etapy došlo k zosypávaniu materiálu na už zhutnený a nedotvarovaný bok
skládky odpadov. Prevádzkovateľ musí po dosiahnutí požadovanej výšky a tvaru telesa II.
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etapy skládky odpadov odpady presypať inertným materiálom, rovnakým spôsobom, ako sú
presypané neaktívne časti skládky odpadov.
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov inšpekcia udelila na
dobu najdlhšie do 31.03.2021, alebo maximálne do naplnenia maximálnej projektovanej
kapacity II. etapy skládky odpadov 184 100 m3. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa je na
skládke odpadov ešte voľná kapacita cca 25 000 m3, čo predstavuje kapacitu najdlhšie do
31.03.2021. Voľná kapacita, topograficky zameraná k 31.12.2019, bola 32 618 m3.
II. etapa skládky odpadov je fyzicky spojená s I. etapou a etapy sa čiastočne prekrývajú.
I. etapa skládky odpadov nespĺňala požiadavky na skládky odpadov v zmysle platnej
legislatívy. II. etapa skládky odpadov síce vyhovuje požiadavkám na skládky odpadov, ale
nespĺňa požiadavku na možnosť samostatného prevádzkovania bez technického a fyzického
prepojenia s I. etapou, podľa §114c ods. 2 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch. Prevádzkovateľ
je preto povinný v zmysle §114c ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch podať najneskôr do
01.01.2021 žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch t.j. na
uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov pre všetky jej časti.

I.

Použité podklady
1. Prevádzkový poriadok
2. Prevádzkový denník
3. Evidenčný list skládky odpadov za roky 2018, 2019 a 2020
4. Záverečná práva – Monitorovanie SO - plyny
5. Zameranie voľnej kapacity skládky odpadov a polohopisný a výškopisný plán
6. Doklady o vykonaní deratizácie a dezinfekcie na skládke odpadov

J.

Kontrolné zistenia

1. Podmienka č. A.1.
Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať II. etapu skládky odpadov na základe platného
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ktorý sa udeľuje na dobu
najdlhšie do 31.03.2021, maximálne však do naplnenia maximálnej projektovanej kapacity II.
etapy skládky odpadov 184 100 m3. Platnosť povolenia inšpekcia nepredĺži. Prevádzkovanie I.
etapy skládky odpadov bolo ku dňu 15.07.2009 ukončené.
Zistený stav
Opis

Dodržaná
Áno

Súhlas na prevádzkovanie II. etapy skládky odpadov je platný do 31.03.2021,
maximálne však do naplnenia maximálnej projektovanej kapacity II. etapy skládky odpadov
184 100 m3.
I. etapa skládky odpadov nebola v čase obhliadky v prevádzke.
Prevádzkovateľ v rámci každoročnej ohlasovacej povinnosti inšpekcii zasiela Evidenčný list
skládky odpadov.
Podľa evidenčného listu za rok 2017 bola k 31.12.2017 voľná kapacita na skládke
odpadov 55 279,4 m3.
Podľa evidenčného listu za rok 2018 bola k 31.12.2018 voľná kapacita na skládke
odpadov 45 304,2 m3.
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Podľa evidenčného listu za rok 2019 bola k 31.12.2019 voľná kapacita na skládke
odpadov 32 618 m3.
Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa je na skládke odpadov ešte voľná kapacita cca
25 000 m3, čo zodpovedá 2- 2,5 násobnému priemernému množstvu odpadov ukladaných na
skládku za kalendárny rok. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa to predstavuje voľnú kapacitu
do 31.03.2021, cca na 6 – 9 mesiacov.
Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov na základe platného
súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov, v rámci povolenej maximálnej kapacity, v súlade
s ustanovením podmienky č. A.1. integrovaného povolenia.
2. Podmienka č. A.12., A.12.1. až A.12.3., C.16. a H.6.
A.12. Na skládke odpadov musí byť dodržiavaná technológia skládkovania, t.j. ukladanie
a hutnenie odpadu. Ukladané komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady
musia byť pri zhutňovaní prekrývané inertným materiálom.
A.12.1. Prevádzkovateľ je povinný vytvoriť na skládke odpadov taký systém ukladania
odpadov, aby aktívna plocha, t.j. plocha odpadov určená na ukladanie, rozhŕňanie
a hutnenie odpadov, bez prekrytia inertným materiálom, bola primeraná manipulačnej
ploche mechanizmov a vozidiel privážajúcich odpad, ale aby nezasahovala na celú
plochu povrchu skládky odpadov.
A.12.2. Povrch odpadov aktuálne nevyužívanej plochy telesa skládky odpadov má byť
zhutnený a prekrytý inertným materiálom - inertným odpadom.
A.12.3. Prevádzkovateľ je povinný prednostne zapĺňať zadnú časť telesa skládky odpadov tak,
aby sa čím skôr dosiahla kóta pre uzatvorenie skládky odpadov. V letných mesiacoch
využívať ako aktívnu plochu len prednú časť telesa skládky odpadov, t.j. časť pri
opornej hrádzi, aby susediace prevádzky neboli priamo ovplyvňované činnosťou
skládky odpadov.
C.16.

Zaistiť dostatočné množstvo inertného materiálu na prekrývanie uloženého
zhutneného odpadu podľa aktualizovaného Prevádzkového poriadku.

H.6.

Priebežne vykonávať opatrenia vedúce k zníženiu prašnosti a zníženiu pachovej záťaže
na telese skládky odpadov a v jeho okolí, najmä spätným rozlievaním priesakových
kvapalín na teleso, dôsledným hutnením odpadu, prekrývaním odpadu inertným
materiálom.

Zistený stav
Opis

Dodržaná
Áno

Teleso II. etapy skládky odpadov je pracovne rozdelené na tri časti.
1. Prvá tretina telesa, od opornej hrádze, bola v čase obhliadky neaktívna. Uložená vrstva
odpadov dosahovala už takmer konečnú výšku ukladania odpadu, navrhnutú projektom na
uzatvorenie II. etapy. Uložené komunálne odpady boli na povrchu prekryté inertným
materiálom – inertný odpad z výroby drveného skla v spoločnosti VETROPACK Nemšová,
s.r.o.
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2. Stredná tretina skládkového telesa bola v čase obhliadky neaktívna. Uložená vrstva odpadov
dosahovala už takmer konečnú výšku ukladania odpadov, navrhnutú projektom na
uzatvorenie II. etapy. Uložené komunálne odpady boli na povrchu prekryté inertným
materiálom - inertný odpad z výroby drveného skla v spoločnosti VETROPACK Nemšová,
s.r.o.
V neaktívnej a zhutnenej prvej tretine a strednej tretine skládky odpadov, v smere od opornej
hrádze, boli všetky odpady prekryté dostatočnou hrubou vrstvou inertného materiálu, ktorý
aj po výdatných dažďoch dosahoval hrúbku cca 10 – 15 cm.
3. Zadná tretina skládkového telesa bola v čase obhliadky aktívna. Odpady ukladané v zadnej,
aktívnej časti skládkového telesa kompaktor vyhŕňal na vrch zadnej časti, umiestnenej
v tesnej blízkosti firiem, ktoré podali predmetný podnet. Kompaktor odpady rozhŕňal
a hutnil do požadovanej hrúbky vrstvy. Manipulačná plocha bola primeraná pre bezpečný
pohyb mechanizmov a vozidiel privážajúcich odpad, a nezasahovala na celú plochu povrchu
skládky odpadov. V aktívnej časti – zadnej časti II. etapy skládky odpadov, inšpekcia zistila,
že inertný materiál po výdatných dažďoch prenikol medzi odpad, takže pri pohľade z areálu
susediacich firiem nebola viditeľná vrstva, ktorá zakrývala zhutnený odpad. Preto inšpekcia
ústne nariadila prevádzkovateľovi, aby po dosiahnutí potrebnej zhutnenej vrstvy odpadu,
presypal odpad určenou vrstvou inertného materiálu, ktorý mal v dostatočnej zásobe uložený
na telese I. etapy skládky odpadov. Vyhŕňaním odpadu na vrchol zadnej časti II. etapy došlo
k zosypávaniu materiálu na už zhutnený a nedotvarovaný bok skládky odpadov.
Prevádzkovateľ musí po dosiahnutí požadovanej výšky a tvaru telesa II. etapy skládky
odpadov odpady presypať inertným materiálom, rovnakým spôsobom, ako sú presypané
neaktívne časti skládky odpadov a v rovnakej hrúbke, ktorá znemožní úlet ľahkých druhov
odpadov.
V prechádzajúcich rokoch, v ktorých ešte nebola vyčerpaná kapacita skládky odpadov,
odpad v letných mesiacoch prevádzkovateľ ukladal prevažne v prednej časti telesa skládky
odpadov, t.j. v časti pri opornej hrádzi, aby susediace prevádzky boli čo najmenej
ovplyvňované činnosťou skládky odpadov – zápachom, hlukom z dopravy odpadu
a kompaktora, ktorý odpad zhutňoval a pod. V súčasnosti, kedy sa kapacita skládky odpadov
dopĺňa na projektovanú kapacitu, je prevádzkovateľ nútený odpad ukladať v blízkosti týchto
firiem, aby teleso skládky dotvaroval a mohol skládku odpadov uzavrieť.
Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ má na skládke odpadov zavedený systém
ukladania odpadov len v aktívnej časti skládky odpadov, ktorá je v súčasnosti už v tesnej
blízkosti najbližších firiem. Od týchto firiem ju oddeľuje len tesniaci val, oplotenie a stromy
nasadené v blízkosti oplotenia. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku
odpadového hospodárstva prevádzkovateľ ukladá odpady po vrstvách s hrúbkou cca 0,3 – 0,5
m. Tieto vrstvy kompaktorom zhutňuje a po dosiahnutí pracovnej vrstvy, ktorá má po zhutnení
dosahovať hrúbku najviac 2 m, odpady prekrýva vrstvou inertného odpadu – inertným
materiálom z výroby drveného skla, ktorého má navezeného dostatočnú zásobu na I. etape
skládky odpadov. V čase obhliadky ešte vrstva zhutneného odpadu nedosahovala požadovanú
hrúbku, preto odpad nebol prekrytý vrstvou inertného materiálu. Aby sa zabránilo únikom
zápachu pri rozklade odpadov, resp. úletom ľahkých odpadov mimo oplotenie skládky
odpadov, nariadila inšpekcia prevádzkovateľovi, aby v daný deň, t.j. dňa 23.06.2020 odpad
prekryl vrstvou inertného materiálu. Prevádzkovateľ vykonáva ukladanie odpadov v súlade
s ustanovením podmienok č. A.12., č.A.12.1. až A.12.3. a H.6. integrovaného povolenia.
Podľa aktualizovaného Prevádzkového poriadku na prekrývanie uloženého zhutneného odpadu
má prevádzkovateľ na ploche I. etapy skládky odpadov uložené dostatočné množstvo inertného
materiálu, čo je v súlade s ustanovením podmienky C.16. integrovaného povolenia.
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3. Podmienka č. A.14.
Odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny sa musí vykonávať len do systému
vodotesných nádrží, zloženého z podzemnej pripojovacej šachty s objemom 4,5 m3, z
podzemnej prečerpávacej šachty s celkovým objemom 7 m3 a z nadzemnej akumulačnej nádrže
priesakovej kvapaliny s celkovým objemom 358 m3.
Zistený stav
Opis

Dodržaná
Áno

Prevádzkovateľ zachytáva priesakovú kvapalinu v systéme vodotesných nádrží - v podzemnej
pripojovacej šachte o objeme 4,5 m3, v podzemnej prečerpávacej šachte s celkovým objemom
7 m3 a v nadzemnej akumulačnej nádrži priesakovej kvapaliny o celkovom objeme 358 m3.
4. Podmienka č. A.17.
Kvalita podzemných vôd v okolí skládky odpadov musí byť sledovaná v monitorovacích
objektoch, z ktorých jeden L6 je umiestnený nad skládkou odpadov a tri L3, L4 a L5 sú
umiestnené pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd.
Zistený stav
Opis

Dodržaná
Áno

Listom „Záverečná ročná správa z monitoringu povrchových vôd, podzemných vôd
a priesakovej kvapaliny – podanie správy a Ročná správa z monitoringu skládkových plynov –
podanie správy“ zo dňa 27.01.2020, doručeným inšpekcii dňa 30.01.2020 zaslal
prevádzkovateľ inšpekcii záverečnú správu Monitorovanie skládky odpadov – plynyVýsledky monitorovania Skládky Lieskovec Dubnica nad Váhom v roku 2019, ev.č. 1/20,
z januára 2020 a záverečnú ročnú správu z monitoringu povrchových vôd, podzemných vôd
a priesakovej kvapaliny za rok 2019, ktorú vypracovala spoločnosť LABEKO s.r.o., Krajinská
cesta 2929/9 921 01 Piešťany v januári 2020. Zo správy vyplýva, že monitorovanie kvality
podzemných vôd sa vykonáva odberom vzoriek vôd z vrtov L6, ktorý je umiestnený SV nad
skládkou odpadov a vrtov L3, L4 a L5, ktoré sú umiestnené pod skládkou odpadov v smere
prúdenia podzemných vôd.
Pri kontrole bolo zistené, že kvalita podzemných vôd v okolí skládky odpadov je
sledovaná v monitorovacích objektoch L6, L3, L4 a L5. Namerané koncentrácie sledovaných
znečisťujúcich látok sa blížia k hodnotám, ktoré charakterizujú ich prírodné obsahy, resp.
k medziam citlivosti analytického stanovenia, v súlade s ustanovením podmienky č. A.17.
integrovaného povolenia.
5. Podmienka č. A.33.
Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať podľa schváleného Prevádzkového
poriadku skládky odpadov z roku 2014 za prítomnosti zodpovednej osoby a zneškodňovať len
odsúhlasené odpady. Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku sa udeľuje na dobu do
31.03.2021, maximálne však do naplnenia maximálnej projektovanej kapacity II. etapy skládky
odpadov 184 100 m3, resp. do ukončenia konania podľa § 114c ods. 12 zákona o odpadoch.
Zistený stav
Opis

Dodržaná
Áno
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Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku skládky odpadov je platný do 31.03.2021,
maximálne však do naplnenia maximálnej projektovanej kapacity II. etapy skládky odpadov
184 100 m3. Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov na
základe platného prevádzkového poriadku skládky odpadov v súlade s ustanovením
podmienky č. A.33. integrovaného povolenia.
6. Podmienka A.34.
Prevádzkovateľ je povinný v zmysle § 114c ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch požiadať
o vydanie súhlasu na uzatvorenie skládky odpadov najneskôr do 01.01.2021 a inšpekcii
predložiť na schválenie prevádzkový poriadok, v ktorom budú zapracované povinnosti
prevádzkovateľa súvisiace s vykonávaním uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov a s
následnou údržbou a monitorovaním skládky odpadov po dobu minimálne 30 rokov po jej
definitívnom uzatvorení.
Zistený stav
Opis

Nie je možné vyhodnotiť
Áno

Lehota na požiadanie inšpekcie o vydanie súhlasu na uzatvorenie skládky odpadov, určená do
01.01.2021, zatiaľ neuplynula, preto plnenie podmienky A.34. nie je možné zatiaľ vyhodnotiť.
7. Podmienka A.46. a H.9.
A.46. Začiatok každej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie oznámiť príslušnému orgánu na
ochranu zdravia, najneskôr 48 hodín pred jej začiatkom. V oznámení sa uvedie aj miesto
a čas vykonania dezinsekcie alebo deratizácie a druh prípravku, ktorý sa má použiť.
H.9. Trvale zabezpečiť monitoring možného rozšírenia hlodavcov na skládke odpadov a v jej
okolí, v prípade ich premnoženia prijať adekvátne opatrenia.
Zistený stav
Opis

Dodržaná
Áno

Pri kontrole prevádzkovateľ predložil inšpekcii doklady o vykonaní jarnej a jesennej
deratizácie a dezinsekcie na skládke odpadov, ktoré vykonal nasledovne:
Deratizácia a dezinfekcia vykonaná v roku 2017:
- 17.02.2017 spoločnosťou Pavol Beták- ASANA , s.r.o., Trenčín
- 16.11.2017 spoločnosťou Pavol Beták- ASANA , s.r.o., Trenčín
Deratizácia vykonaná v roku 2018:
- 15.05.2018 spoločnosťou Pavol Beták- ASANA , s.r.o., Trenčín
- 08.11.2018 spoločnosťou Pavol Beták- ASANA , s.r.o., Trenčín
Deratizácia vykonaná v roku 2019:
- 28.05.2019 spoločnosťou Pavol Beták- ASANA , s.r.o., Trenčín
- 07.11.2019 spoločnosťou Pavol Beták- ASANA , s.r.o., Trenčín
Deratizácia vykonaná v roku 2020:
- 01.06.2020 spoločnosťou Pavol Beták- ASANA , s.r.o., Trenčín
Dezinsekcia vykonaná v roku 2017: nebola potrebná
Dezinsekcia vykonaná v roku 2018: nebola potrebná
Dezinsekcia vykonaná v roku 2019: nebola potrebná
Dezinsekcia vykonaná v roku 2020:
- 12.06.2020 spoločnosťou Pavol Beták- ASANA , s.r.o., Trenčín – objekty SO
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- 15.06.2020 spoločnosťou Pavol Beták- ASANA , s.r.o., Trenčín – SO, priľahlé stromy
- 19.06.2020 spoločnosťou Pavol Beták- ASANA , s.r.o., Trenčín - zopakovanie dezinsekcie
- 30.06.2020 spoločnosťou Pavol Beták- ASANA , s.r.o., Trenčín - zopakovanie dezinsekcie
Možné rozšírenie hlodavcov na skládke odpadov a v jej okolí kontroluje prevádzkovateľ
rozložením požerových rodenticídnych nástrah, ktoré sú ukladané do nôr škodlivých
hlodavcov, ktoré sú následne zasypané zeminou alebo kameňmi, aby sa predišlo možnému
styku nástrahy s necielenými živočíchmi.
- 17.02.2017 spoločnosťou Pavol Beták- ASANA , s.r.o., Trenčín
- 16.11.2017 spoločnosťou Pavol Beták- ASANA , s.r.o., Trenčín
- 15.05.2018 spoločnosťou Pavol Beták- ASANA , s.r.o., Trenčín
- 08.11.2018 spoločnosťou Pavol Beták- ASANA , s.r.o., Trenčín
- 28.05.2019 spoločnosťou Pavol Beták- ASANA , s.r.o., Trenčín
- 07.11.2019 spoločnosťou Pavol Beták- ASANA , s.r.o., Trenčín
- 01.06.2020 spoločnosťou Pavol Beták- ASANA , s.r.o., Trenčín
Údaje o vykonávaní represívnej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie oznamuje RÚVZ so
sídlom v Považskej Bystrici spoločnosť, ktorá túto činnosť vykonáva. Prevádzkovateľ
prostredníctvom oprávnenej osoby zabezpečil monitoring možného rozšírenia hlodavcov na
skládke odpadov a v jej okolí. Od roku 2017 nedošlo na skládke odpadov k premnoženiu
hlodavcov. Uvedené je v súlade s ustanovením podmienky č. A.46. a H.9. integrovaného
povolenia.
8.
Podmienka C.20.
S ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a kontamináciu okolia je nutné priesakovú
kvapalinu pred rozstrekom kontrolovať z hľadiska mikrobiologickej kontaminácie 1 x ročne (v
6. mesiaci roku). V prípade výskytu patogénnych mikroorganizmov je pred rozstrekom
priesakovej kvapaliny nutná jej dezinfekcia.
Zistený stav
Opis

Dodržaná
Áno

Kontrolou nebolo zistené rozstrekovanie priesakovej kvapaliny na teleso II. etapy skládky
odpadov. Bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva rozlievanie priesakovej kvapaliny len na
teleso II. etapy skládky odpadov, v súlade s ustanovením podmienky C.3. integrovaného
povolenia. Priesakovú kvapalinu prevádzkovateľ na skládku odpadov nerozstrekuje, preto nie
je povinný priesakovú kvapalinu kontrolovať z hľadiska mikrobiologickej kontaminácie 1 x
ročne, ani ju dezinfikovať.
9. Podmienka č. F.11. a F.11.1.
F.11.
Všetky vzniknuté havárie a nebezpečné stavy ohrozujúce životné prostredie musia
byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii, s uvedením dátumu vzniku,
informovaných inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia
a prijatých opatreniach na predchádzanie takých stavov.
F.11.1. Ohlasovať inšpekcii vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti na skládke odpadov.
Zistený stav
Opis

Dodržaná
Áno
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Posledný požiar na skládke odpadov bol v roku 2016. Od roku 2016 inšpekcia neobdržala
žiadne oznámenie o vzniku požiaru. Prevádzkovateľ, OR Ha ZZ v Dubnici nad Váhom a ani
OO PZ v Dubnici nad Váhom nenahlásili inšpekcii vznik požiaru, pri ktorom by bol nutný zásah
z ich strany. Prevádzkovateľ uviedol, že všetky požiare na skládke odpadov vznikli tým, že
spoločnosť PRIVATEX PYRO, s.r.o. skúšala zábavnú pyrotechniku, ktorú nasmerovala pri
vonkajších skúškach na teleso skládky odpadov. Skládka odpadov prehorela len na povrchu,
pretože komunálny odpad bol riadne zhutnený 37 t kompaktorom a požiar neprenikol do hlbších
vrstiev uloženého odpadu.
Ďalšie zistenia:
Prevádzkovateľ pri kontrole dňa 23.06.2020 inšpekcii uviedol, že do 08.06.2020 susediace
spoločnosti so spoločnosťou UNIKOMAS, a.s. ju neinformovali o výskyte švábov. Až dňa
09.06.2020 spoločnosť Konštrukta- Defence, a.s. zaslala spoločnosti UNIKOMAS, a.s. žiadosť
o odstránenie nedostatkov a o prijatie preventívnych opatrení ohľadne obťažovania pachmi zo
skládky odpadov v teplom období, keď vietor fúka smerom od skládky odpadov a informovala
UNIKOMAS, a.s. o obrovskom výskyte švábov, ktoré prišli do jej priestorov zo skládky a
obťažujú zdravie jej zamestnancov. V liste uviedla, že prijala opatrenia, ktorými sa snažila
šváby eliminovať zo svojho areálu, ale pretože šváby do ich spoločnosti prichádzajú zo skládky
odpadov, nie je možné zamedziť ich opakovanému výskytu v jej prevádzke. Ďalej v liste
uvádza, že ju kontaktovali aj iné spoločnosti, ktoré vlastnia nehnuteľnosti v areáli PŠS
Lieskovec a vyzvala spoločnosť, aby urýchlene riešila problém so švábmi a prijala opatrenia
na odstránenie obťažovania a ohrozovania zamestnancov nad mieru primeranú pomerom, ako
aj na prijatie preventívnych opatrení na zabránenie znečisťovania súkromného vlastníctva
a zamorenia švábmi. Zároveň požiadala skládku odpadov o preplatenie finančných
prostriedkov, ktoré vynaložila na deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu pre všetky okolité
spoločnosti.
K uvedenému uvádzame, že prevádzkovateľ priebežne vykonáva opatrenia vedúce
k zníženiu prašnosti a zníženiu pachovej záťaže na telese skládky odpadov a v jeho okolí
spätným rozlievaním priesakových kvapalín na aktívnu časť telesa skládky odpadov. Podľa
údajov zaznamenaných v prevádzkovom denníku skládky odpadov obsluha skládky odpadov
zbiera vetrom unášané ľahké odpady. Uvedený zber obsluha skládky vykonávala v dňoch.
16.3.2020, 18.04.2020, 23.03.2020, 24.03.2020 a pravidelnú jarnú deratizáciu prevádzkovateľ
skládky odpadov vykonal dňa 01.06.2020 a následne po oznámení Konštrukty- Defence, a.s.,
zo dňa 09.06.2020, že došlo k rozmnoženiu švábov v ich objektoch, vykonal dezinsekciu na
skládke odpadov kombináciou pásového a plošného postreku. Dňa 12.06.2020 vykonal
dezinsekciu v objektoch UNIKOMAS, a.s. a vo večerných hodinách na susediacich
pozemkoch so skládkou odpadov a na skládke odpadu z bočnej strany, susediacej so susednými
spoločnosťami. Dňa 15.06.2020 bola vykonaná dezinsekcia na skládke odpadov a na priľahlých
stromoch susediacich so skládkou odpadov. Postrek na skládke odpadov mal byť vykonaný ešte
raz. Podľa údajov, ktoré zaslal prevádzkovateľ, bol postrek na skládke odpadov vykonaný dňa
19.06.2020. Z dôvodu larvárneho štádia článkonožcov sa mal postrek na skládke odpadov
zopakovať cca 10 -14 dňoch. Podľa údajov, ktoré zaslal prevádzkovateľ, bol postrek na
skládke odpadov vykonaný dňa 30.06.2020.
Spoločnosť Pavol Beták- ASANA, s.r.o. Trenčín zaslala dňa 13.06.2020 spoločnosti
UNIKOMAS, a.s. stanovisko, v ktorom uviedla, že vykonala obhliadku nehnuteľnosti
a skládky odpadov vo vlastníctve UNIKOMAS, a.s. a že v objektoch administratívny objekt
a unimobunka na váhe, v ktorých sú viac ako 6 rokov osadené monitorovacie stanice s lepovou
Strana 10 z 12

Správa o environmentálnej kontrole č. 16/2020

feromónovou nástrahou, sa dňa 10.06.2020 pri kontrole nenachádzal žiaden švábovitý hmyz.
Z dôvodu, že susedné spoločnosti uvádzajú, že šváby chodia zo skládky odpadov, vykonala
spoločnosť ASANA kontrolu aj na celej skládke odpadov, nielen v miestach, ktoré susedia so
spoločnosťami, ktoré sa sťažujú na výskyt švábov. Pri kontrole spoločnosť ASANA zistila, že
na povrchu skládky odpadov sa šváby nenachádzali. Preto požiadala pracovníka UNIKOMASu o odhrnutie odpadu okolo skládky odpadov. Zistila, že v časti, ktorá susedí so spoločnosťou
Konštrukta- Defence, a.s. sa nachádza veľký počet švábovitého hmyzu – rusa domového, ktorý
sa nachádzal pri nepriepustnej čiernej fólii, kde mal vhodné podmienky na rozmnožovanie.
Spoločnosť ASANA ďalej uviedla, že tento druh hmyzu sa nevyskytuje vo voľnej prírode,
vyskytuje sa prevažne v predajniach potravín, hoteloch, skladoch. Spoločnosť vykonala
obhliadku aj na pozemkoch spoločnosti Konštrukta- Defence, a.s. a zistila, že uvedený hmyz
sa vo veľkom množstve pohybuje a vyskytuje na tráve, betóne, na fasáde objektov, oknách,
v kontajneroch na odpad, na vrátnici, v pristavených autách, na odpade z dreva, prístupových
komunikáciách. Ďalej spoločnosť ASANA uvádza, že hmyz bol minimálne 4 mesačná
záležitosť, t.j. počas koronakrízy a že vykonávaním jeho monitoringu vo vnútorných
a vonkajších objektoch by sa predišlo jeho premnoženiu.
Ďalej uviedla, že regulácia živočíšnych škodcov vyžaduje systémové opatrenia, čo
znamená, že dezinsekcia by sa mala vykonať komplexne na území všetkých dotknutých strán
v rovnakom časovom období s použitím vhodných insekticídnych prípravkov. Mali by sa
všetky dotknuté spoločnosti stretnúť a dohodnúť sa na preventívnych opatreniach proti švábom
- monitorovať ich výskyt, preveriť možné miesta vstupu do objektov.
Na zníženie výskytu škodcov a na predchádzanie vzniku zápachu a unášaniu ľahkého
polietavého odpadu zo skládky odpadov inšpekcia uloží prevádzkovateľovi vykonať
nasledujúce opatrenia na nápravu:
1. V pravidelných intervaloch monitorovať výskyt obtiažného hmyzu – švábov na „Skládke
odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom“, spôsobom odporučeným spoločnosťou
ASANA, s.r.o. Trenčín, a to až do doby likvidácie obtiažného hmyzu.
2. Do doby ukončenia činnosti na predmetnej skládke odpadov, t.j. do 31.03.2021, vykonávať
podľa potreby udržiavací postrek. Doklad o vykonaní dezinsekcie zaslať inšpekcii na
vedomie.
3. Pokračovať v zaužívanom monitoringu možného rozšírenia hlodavcov na skládke odpadov
a v jej okolí, v súlade s podmienkou H.9. integrovaného povolenia.
4. Na konci každého pracovného dňa prekryť zhutnený odpad tenkou vrstvou inertného
materiálu.
5. Každých 14 dní vykonať zber vetrom unášaného ľahkého odpadu na oplotení skládky
odpadov a na stromoch, ktoré sa nachádzajú v okolí aktívnej časti II. etapy skládky
odpadov, t.j. pri susediacich spoločnostiach so skládkou odpadov.
K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané:
A.1., A.12., A.12.1., A.12.2., A.12.3., C.16., H.6., A.14., A.17, A.33., A.46., H.6., H.9., C.20.,
F.11., F.11.1.
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Nedodržané v časti:
0
Nedodržané:
0
Nie je možné vyhodnotiť:
A.34.

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.
Na zníženie výskytu škodcov a predchádzaniu vzniku zápachu a unášaniu ľahkého
polietavého odpadu zo skládky odpadov uloží prevádzkovateľovi vykonať nasledujúce
opatrenia na nápravu:
1. V pravidelných intervaloch monitorovať výskyt obtiažného hmyzu – švábov na
„Skládke odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom“, spôsobom odporučeným
spoločnosťou ASANA, s.r.o. Trenčín, a to až do doby likvidácie obtiažného hmyzu.
2. Do doby ukončenia činnosti na predmetnej skládke odpadov, t.j. do 31.03.2021,
vykonávať podľa potreby udržiavací postrek. Doklad o vykonaní dezinsekcie zaslať
inšpekcii na vedomie.
3. Pokračovať v zaužívanom monitoringu možného rozšírenia hlodavcov na skládke
odpadov a v jej okolí, v súlade s podmienkou H.9. integrovaného povolenia.
4. Na konci každého pracovného dňa prekryť zhutnený odpad tenkou vrstvou inertného
materiálu.
5. Každých 14 dní vykonať zber vetrom unášaného ľahkého odpadu na oplotení skládky
odpadov a na stromoch, ktoré sa nachádzajú v okolí aktívnej časti II. etapy skládky
odpadov, t.j. pri susediacich spoločnostiach so skládkou odpadov.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Alžbeta Patúšová
................................................................

Ing. Eva Chytčáková
................................................................
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