SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica
Číslo:5624-19551/47/2015/Kas

Počet príloh:1

SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY
č. 26/2015/Kas/Z

vykonanej v
prevádzke „Regionálna skládka odpadov Hontianske Tesáre“,
prevádzkovateľa Združenie H O N T, spol. s ručením obmedzeným, Okružná 212, 962 71
Dudince (ďalej len „prevádzkovateľ“), pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného
prostredia, Inšpektorát Banská Bystrica integrované povolenie č. 947-2005/2007/Kas/
470780106 zo dňa 20. 02. 2007, zmeneného rozhodnutiami č. 6179-28242/2007/Kas/
470780106/Z1-Ú zo dňa 04. 09. 2007, č. 9816-42579/2008/Kas/470780106/Z2 zo dňa
18. 12. 2008, č. 702-17270/2009/Kas/470780106/Z3 zo dňa 25. 05. 2009, č. 7823-30512/2009/
Kas/470780106/Z4 zo dňa 25. 09. 2009 a č. 7569-28707/2012/Kas/470780106/Z5 zo dňa
11. 10. 2012 (ďalej len „integrované povolenie“, príloha č. 1).
Kontrola bola vykonaná dňa 10. 06. 2015.
Kontrolu vykonali:
za SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly:
Ing. Anna Kassová, inšpektor
Ing. Zuzana Križmová, inšpektor
Kontroly sa zúčastnili:
za prevádzkovateľa: Ing. Ján Benedik, riaditeľ Združenia HONT, s.r.o., Dudince

Predmetom
správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa”) je výsledok kontroly, ktorú vykonala
SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“)
v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 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 v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok
integrovaného povolenia a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene
podmienok a k zmene povolenia.
O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol telefonicky informovaný Ing. Ján Benedik.


Kontrolované obdobie: rok 2014 do dňa vykonania kontroly 10. 06. 2015.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi
Názov prevádzky: „Regionálna skládka odpadov Hontianske Tesáre“
skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
okres Krupina
prevádzkovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
KPČ:

Združenie H O N T, spol. s ručením obmedzeným
Okružná 212
962 71 Dudince
36 043 559
5.4

Kategória priemyselnej činnosti: 5.4

II. Predložené doklady
1) evidenčný list skládky (rok 2014)
2) doklad o likvidácii priesakových kvapalín
3) doklad o odbere podzemnej vody zo studne

III. Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia
Inšpekcia vykonala vyhodnotenie nasledovných podmienok integrovaného povolenia:
Kontrola všeobecných podmienok pre prevádzkovanie:
Bod. 1.11
Kontrolou bolo overené, že oplotenie skládky nie je porušené a nie je možný voľný prístup
na skládku. Brána je mimo prevádzkovej doby zamknutá a areál skládky je strážený psom.
Podmienka splnená
Body 1.13, 1.14
Prevádzkovateľ vykonáva váženie odpadov pri dodávke na skládku, vizuálnu kontrolu odpadov,
vydáva potvrdenie písomnou formou (vážny lístok) držiteľovi odpadu o prevzatí odpadu a vedie
evidenciu prevzatých odpadov počítačovou formou.
Podmienky splnené
Body 1.16, 1.17, 1.19
Vizuálnou kontrolou telesa skládky bolo overené, že prevádzkovateľ uložený odpad zhutňuje
kompaktorom a prekrýva inertným materiálom (zemina) po dosiahnutí pracovnej vrstvy. Svah
po obvode telesa bol tvarovaný a stabilizovaný proti možnosti zosuvu. Odpad bol ukladaný
na 1/3 plochy telesa tak, aby bola obmedzená prašnosť a úlety odpadov.
Podmienky splnené
Bod 1.18
Prevádzkovateľ zabezpečuje materiál na prekrývanie ukladaného odpadu príležitostným
prevzatím inertného odpadu na skládku alebo odberom zo zemníka nachádzajúceho sa v areáli
skládky.
Podmienka splnená
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Bod 1.21
Kontrolou bolo zistené, že rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku boli vyčistené a nebol
zamedzený plynulý odtok vôd z okolia skládky. Ostatné stavebné objekty a zariadenia boli
funkčné a v dobrom technickom stave.
Podmienka splnená
Bod 1.23
Vývoz priesakových kvapalín o objeme 30 m3 bol vykonaný v máji a októbri 2014 a o objeme
35 m3 v júni 2015 . Prevádzkovateľ ich odovzdáva na zneškodnenie na ČOV v obci Tupá o čom
predložil potvrdenie .
Prevádzkovateľ využíva priesakové kvapaliny aj na kropenie telesa skládky a na protipožiarne
opatrenia.
Prevádzkovateľ denne meria na vodomernej late výšku hladiny priesakových kvapalín
v akumulačnej nádrži a údaje o kontrole zapisuje do prevádzkového denníka. Z údajov vyplýva,
že prevádzkovateľ udržiava hladinu priesakových kvapalín v rozmedzí stanovených úrovní.
Podmienka splnená
Bod 1.24
Prevádzkovateľ vykonal prečistenie drenážneho potrubia a dna akumulačnej nádrže 29. 08. 2014.
Podmienka splnená
Bod 1.25
Kontrolou bolo overené, že zariadenie na odstránenie plávajúcich látok bolo vyčistené
a nezabraňovalo odtoku vôd z povrchového odtoku.
Podmienka splnená
Bod 1.26
Prevádzkovateľ predložil doklad o vykonaní deratizácie skládky v termíne marec, september
2014 a marec 2015.
Podmienka splnená
Bod 3.1
Skládka je určená len na uloženie odpadu kategórie ostatný.
Z dokladov preverených pri kontrole (evidenčný list skládky odpadov za rok 2014) vyplýva, že
na skládku sa ukladajú len odpady kategórie ostatný, ktoré sú uvedené v integrovanom povolení.
Podmienka splnená
Body 4.1 a 4.2
Prevádzkovateľ predložil doklad o odbere 15 m3 podzemnej vody zo studne pre prevádzkové
účely. Odoberané množstvo zapisuje mesačne do prevádzkového denníka. Podmienky splnené
Kontrola opatrení pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie, zneškodňovanie odpadov
Body 2., 3.
Nebezpečné odpady, ktoré vznikajú hlavne pri údržbe a prevádzkovaní mechanizmov, sú priamo
odovzdávané servisnej firme REDOX s.r.o. Lučenec, s ktorou má prevádzkovateľ uzatvorenú
zmluvu na servisné prace.
Podmienky splnené
Kontrola plnenia podmienok hospodárenia s energiami
Prevádzkovateľ v prevádzkovom denníku vedie záznamy o kontrole a údržbe technických
zariadení a dopravných mechanizmov.
Podmienka splnená
Kontrola emisií do ovzdušia
Prevádzkovateľ predložil inšpekcii „Vyhodnotenie tvorby skládkových plynov za rok 2014“.
Merané zložky skládkového plynu boli CH4, CO2, O2, H2S, H2,. Vyhodnotenie obsahuje výsledky

strana 3 z 5

merania a odporúčanie dodržiavať dôsledne technológiu ukladania, hutnenia a prekrývania
odpadov. Tvorba skládkových plynov v telese skládky má premenlivý charakter.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania emisií do ovzdušia boli splnené.
Kontrolu emisií priesakových kvapalín a podzemných vôd a povrchových vôd
Body 2.1, 2.2
Prevádzkovateľ predložil inšpekcii „Zhodnotenie monitoringu priesakových kvapalín
podzemných vôd za rok 2014“. Zhodnotenie monitoringu vypracoval SENZOR, spol. s r.o.,
Bratislava. Rozsah parametrov, ktoré boli analyzované z odobratých vzoriek priesakových
kvapalín a podzemných vôd bol stanovený v súlade s integrovaným povolením.
Bod 2.3
Dátum vykonania monitoringu priesakových kvapalín, podzemných vôd a povrchových vôd bol
zaznamenaný v prevádzkovom denníku.
Laboratórne rozbory vykonalo laboratórium Eurofins/BEL/NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky,
SNAS Reg. No. 031/S-106.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania podzemných vôd a priesakových kvapalín
boli splnené.
Prevádzkovateľ predložil technickú správu z kontroly tesnosti izolačnej fólie na skládke.
Z monitoringu vyplýva, že izolačná fólia bola ku dňu 08. 12. 2014 neporušená.
Podmienka splnená
Kontrola odpadov
Bod 3.1
Prevádzkovateľ predložil geodetický elaborát s bilanciou objemu skládky ku dňu 25. 11. 2014.
Podmienka splnená
Bod 3.2, 3.3
Prevádzkovateľ vykonáva denne vizuálnu kontrolu celého areálu skládky. Zistené skutočnosti
prevádzkovateľ zaznamenáva do prevádzkového denníka.
Podmienky splnené
Kontrola podávania správ
Bod 6.3
Prevádzkovateľ predložil kópie hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním a evidenčného listu
skládky odpadov na Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o ŽP. Hlásenia boli zaslané
30. 01. 2015 a ich prijatie bolo potvrdené príslušným obvodným úradom. Podmienka splnená
Bod 6.7
Prevádzkovateľ oznámil SHMÚ Bratislava dňa 31. 01. 2015 SHMÚ Bratislava údaj o obratej
podzemnej vode za rok 2014.
Podmienka splnená
IV. Záver kontroly
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ plní podmienky integrovaného povolenia,
neboli zistené nedostatky v kontrolovanej prevádzke a nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu
viesť k zmene podmienok a k zmene povolenia. Podmienky určené v integrovanom povolení sú
dostatočne účinné na zabezpečenie správnej činnosti skládky.
Nakoľko pre danú kategóriu priemyselnej činnosti ku dňu vykonania prehodnotenia nie sú
dostupné referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách (BREF) poskytujúce závery
pre určenie najlepších dostupných techník (BAT), ako najúčinnejšie z hľadiska dosiahnutia
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vysokej celkovej úrovne ochrany životného prostredia, bola skládka a aj plnenie povinností
prevádzkovateľa porovnané s aktuálnymi platnými predpismi na úseku životného prostredia.
Správa z environmentálnej kontroly č. 26/2015/Kas/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici
dňa 30. 06. 2015.
Podpisy pracovníkov, ktorí vykonali kontrolu:
Ing. Anna Kassová

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

Ing. Zuzana Križmová

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

Na prerokovaní správy z environmentálnej kontroly č. 26/2015/Kas/Z, ktoré sa uskutočnilo dňa
03. 07. 2015, bol prevádzkovateľ oboznámený s jej obsahom.
Vyjadrenie prevádzkovateľa:
Súhlasím so závermi správy.

Podpisy:
Za SIŽP, IŽP B. Bystrica, OIPK:
Ing. Anna Kassová, inšpektor
Ing. Zuzana Križmová, inšpektor
Za prevádzkovateľa:
Ing. Ján Benedik, riaditeľ združenia
Správu z environmentálnej kontroly č. 26/2015/Kas/Z prevzal Ing. Ján Benedik, riaditeľ
osobne dňa 03. 07. 2015.
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