Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina
Číslo: 6785/77/2020-21563/2020/770390104

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 17/2020
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:
Odstúpené:
Komu:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Nie
§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Nie
-

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Jaroslava Žeriavová
Telefón:
041 507 51 10
Elektronická adresa:
jaroslava.zeriavova@sizp.sk
Inšpektor:
RNDr. Martin Petráš
Telefón:
041 507 51 25
Elektronická adresa:
martin.petras@sizp.sk
B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

-

C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:

Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin

Číslo preukazu: 314
Číslo preukazu: 519

Funkcia:

-
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IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:

36 403 016
07.07.2020
Ing. Miroslav Kadlec

Telefón:
Elektronická adresa:

0905 567 723
miroslav.kadlec@mtas.sk

Spôsob:
Telefonicky
Funkcia: riaditeľ pre obchod,
rozvoj a stratégiu

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Martinská teplárenská, a.s.
Adresa prevádzky: Robotnícka 17, 036 80 Martin
Variabilný symbol: 770390104
Integrované povolenie:712-24461/2007/Kun/770390104
Vydané:
30.7.2007
Právoplatné:
25.2.2008
Kategória: 1. Energetika
1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW.
E. Časová os
Predchádzajúce kontrolované
obdobie:
1.1.2015 − 1.5.2017
Posledná kontrola:
15.1.2019 − 17.1.2020
Kontrolované obdobie:
1.1.2018 − 10.7.2020
Začatie kontroly:
7.7.2020
Prvé miestne zisťovanie:
10.7.2020
Vypracovanie správy:
4.9.2020
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
Nie

Počet snímok:

23

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola zameraná na preskúmanie dodržiavania podmienok povolenia prevádzky
súvisiacich so vznikom, zhromažďovaním a nakladaním s odpadmi. Inšpekcia vykonala
fyzickú kontrolu prevádzky a kontrolu príslušných dokumentov súvisiacich s dodržaním
podmienok zákona o odpadoch, t.j. vybraných podmienok z časti D. integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
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Miestna obhliadka prevádzky bola vykonaná dňa 10.07.2020 za prítomnosti zástupcu
prevádzkovateľa. Pri obhliadke boli skontrolované miesta zhromažďovania ostatných odpadov
a sklady nebezpečných odpadov. Bola vykonaná aj obhliadka starého a nového odkaliska.
I.

Použité podklady
1. Evidenčné listy odpadov za rok 2018 a 2019, 2020
2. Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním za r. 2018 a 2019, typ dokladu
„Pôvodca“ (ďalej len „P“).
3. Rozhodnutie OÚ Martin č. OU-MT-OSZP-2016/007141-OH.Mi zo dňa 27.07.2016
4. Rozhodnutie OU-MT-OSZP-2017/001175 zo dňa 06.03.2017
5. Sprievodné listy NO
6. Výpočet poplatku za uloženie odpadov na odkalisko za mesiac apríl 2020

J.

Kontrolné zistenia

1. Podmienka D.1.
D.1. Prevádzkovateľ zhromažďuje nebezpečné odpady vyprodukované pri vlastnej činnosti
na základe platného súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov vydaného Okresným
úradom Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie ( ďalej len OÚ Martin) podľa §
97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch, ktorý predloží inšpekcii na vedomie.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ má vydaný súhlas Okresného úradu Martin č. OU-MT-OSZP-2016/007141OH.Mi zo dňa 27.07.2016 na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu
(právoplatný 01.08.2016) v zmysle § 97 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas je vydaný na určitý čas a to do 15.06.2021.
Rozhodnutím č. OU-MT-OSZP-2017/001175 zo dňa 06.03.2017 (právoplatné 09.03.2017) bol
súhlas rozšírený o ďalšie tri druhy nebezpečných odpadov (20 01 21 – žiarivky a iný odpad
obsahujúci ortuť, 20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, 21
01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23,
obsahujúce nebezpečné časti). Obe rozhodnutia Okresného úradu Martin boli zaslané
Slovenskej inšpekcii životného prostredia na vedomie. Za kontrolované obdobie (1.1.2018 −
10.7.2020) podľa predložených Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018 a rok
2019 a evidenčných listov odpadov vedených v roku 2020 nezhromažďoval prevádzkovateľ
v prevádzke iné nebezpečné odpady než na aké má vydaný súhlas rozhodnutím Okresného
úradu Martin. Uvedené je dodržaním podmienky D.1. integrovaného povolenia.
2. Podmienka D.1.1.
D.1.1. Prevádzkovateľ je povinný pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov, ktoré mu
vznikajú pri jeho činnosti plniť podmienky platného rozhodnutia na zhromažďovanie
nebezpečných odpadov udeleného OÚ Martin. Prevádzkovateľovi vznikajú pri jeho činnosti v
prevádzke nasledovné nebezpečné odpady, zaradené podľa katalógu odpadov uvedené
v tabuľke č. 10:
Tabuľka č. 10
Kat. č.
Názov odpadu
Kategória
Povolené
odpadu
odpadu
činnosti
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05 01 03 Kaly z dna nádrží

N

Z, O

12 01 07 Minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem
emulzií a roztokov

N

Z, O

13 01 10 Nechlórované minerálne hydraulické oleje

N

Z, O

13 02 05 Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie
oleje

N

Z, O

13 03 07 Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje

N

Z, O

13 05 02 Kaly z odlučovačov oleja z vody

N

Z, O

13 05 07 Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja

N

Z, O

13 07 01 Vykurovací olej a motorová nafta

N

Z, O

14 06 03 Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

N

Z, O

15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami

N

Z, O

15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov
inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné
odevy kontaminované nebezpečnými látkami

N

Z, O

16 01 04 Vyradené vozidlá

N

Z, O

16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako
uvedené v 16 02 09 až 16 02 12

N

Z, O

16 06 01 Olovené batérie

N

Z, O

16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie

N

Z, O

N

Z, O

16 10 01 Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

Z, O

17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

N

Z, O

17 04 10 Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné
látky

N

Z, O

17 06 05

N

Z, O

16 06 06 Oddelene zhromažďovaný
akumulátorov

elektrolyt

Stavebné materiály obsahujúce azbest

z batérií

a

Z – zhromažďovanie odpadov
O – odovzdanie odpadov inému subjektu na ich ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie resp.
zneškodnenie
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
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Podľa predložených Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018 a rok 2019
a evidenčných listov odpadov vedených v roku 2020 nezhromažďoval prevádzkovateľ
v prevádzke iné nebezpečné odpady než na aké má vydaný súhlas rozhodnutím Okresného
úradu Martin. Odpady boli odovzdávané oprávneným zmluvným odberateľom (GEPOL,
Prešov; NCH Slovakia s.r.o., Bratislava; EBA, s.r.o. Bratislava; Albat, s.r.o. Košice; Brantner
Fatra, s.r.o. Martin, Mach Trade, s.r.o. Sereď). Podľa predložených sprievodných listov
nebezpečného odpadu bola preprava odpadov vykonaná dopravnými prostriedkami
vyhovujúcim predpisom ADR.
Počas obhliadky boli všetky nebezpečné odpady zhromažďované na vyhradených miestach,
v havarijne zabezpečených nádobách (200 l kovové sudy, 400 l alebo 800 l kovové nádrže).
Odpady boli označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.
V prevádzke sú zhromažďované aj nebezpečné odpady s katalógovým č. 20 01 21 (žiarivky
a iný odpad obsahujúci ortuť), 20 01 23 (vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
uhľovodíky) a 21 01 35 (vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01
21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti). Na zhromažďovanie týchto druhov nebezpečných
odpadov má prevádzkovateľ ako pôvodca vydaný súhlas Okresného úradu Martin OU-MTOSZP-2017/001175 zo dňa 06.03.2017 (právoplatné 09.03.2017).
Uvedené je splnením podmienky D.1.1. integrovaného povolenia.
3. Podmienka D.1.2.
D.1.2. Pri vzniku nového druhu nebezpečného odpadu je prevádzkovateľ povinný ihneď
požiadať OÚ Martin o rozšírenie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečného odpadu a
informovať o tejto skutočnosti inšpekciu.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Podľa Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním za rok 2018 a 2019 vznikli v prevádzke
nebezpečné odpady s katalógovým číslom 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35. Na zhromažďovanie
týchto druhov nebezpečných odpadov má prevádzkovateľ vydaný súhlas na zhromažďovanie
nebezpečných odpadov – rozhodnutie Okresného úradu. Martin OU-MT-OSZP-2017/001175
zo dňa 06.03.2017 (právoplatné 09.03.2017), ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č.
OU-MT-OSZP-2016/007141-OH.Mi zo dňa 27.7.2016. Týmto rozhodnutím bol
prevádzkovateľovi súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu
v zmysle § 97 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Toto rozhodnutie bolo zaslané inšpekcii na vedomie.
Uvedené je splnením podmienky D.1.2.integrovaného povolenia.
4. Podmienka D.1.3.
D.1.3. NO odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie na základe zmluvných vzťahov len
tomu, kto má oprávnenie na ich zhodnocovanie resp. zneškodňovanie, príp. je držiteľom
autorizácie, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Za kontrolované obdobie vznikli prevádzkovateľovi tieto druhy nebezpečných odpadov:
05 01 03 Kaly z dna nádrží: EBA, s.r.o. Bratislava
13 02 05 Nechlórované minerálne prevodové a mazacie oleje: odovzdaný spoločnosti EBA,
s.r.o. Bratislava pod katalógovým č. 16 10 01
13 05 02 Kaly z odlučovačov oleja z vody: GEPOL, Prešov
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14 06 03 Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel: NCH Slovakia s.r.o., Bratislava
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL: EBA, s.r.o. Bratislava
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olej. filtrov, handry na čistenie....: EBA, s.r.o.
Bratislava
16 06 01 Olovené batérie: Albat, s.r.o. Košice, Brantner Fatra, s.r.o., Martin, Mach Trade, s.r.o.
Sereď
16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie: Brantner Fatra, s.r.o. Martin
16 10 01 Vodné a kvapalné odpady obsahujúce NL: EBA, s.r.o. Bratislava
20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť: Brantner Fatra, s.r.o. Martin
20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce Cl-F uhľovodíky: Brantner Fatra, s.r.o. Martin
20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23,
obsahujúce nebezpečné časti: Brantner Fatra, s.r.o. Martin
Prevádzkovateľ odovzdal nebezpečné odpady oprávnenej osobe v súlade s ustanovením § 14
ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch, čo je splnením podmienky D.1.3. integrovaného povolenia.
5. Podmienka D.1.4., D.1.5. a D.1.6.
D.1.4. Vzniknuté odpady z vlastnej činnosti triediť a zhromažďovať samostatne podľa druhov,
oddelene vo vhodných uzatvorených nepriepustných obaloch a zhromažďovať na vyhradených
miestach zabezpečených proti nežiaducemu úniku.
D.1.5. Zhromaždisko nebezpečných odpadov udržiavať vo vyhovujúcom stave.
D.1.6. Nádoby na NO musia byť označené identifikačným listom nebezpečných odpadov
a miesto, resp. miestnosť, v ktorej sa zhromažďujú musí byť označené.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
V prevádzke sú nebezpečné odpady zhromažďované v nasledujúcich skladoch nebezpečného
odpadu: miestnosť pri vrátnici, sklad prázdnych obalov, nový sklad olejov a starý sklad olejov.
V čase kontroly boli v miestnosti pri vrátnici zhromažďované
nebezpečné odpady
s katalógovým č. 15 01 10, 16 02 13, 20 01 35. V sklade prázdnych obalov boli zhromaždené
nebezpečné obaly s katalógovým číslom 15 01 10, 15 002 02 a 15 01 10. V novom sklade olejov
bol zhromaždený nebezpečný odpad s katalógovým číslom 16 10 01. V starom sklade olejov
boli zhromažďované nebezpečné odpady s katalógovým č. 16 10 01 (dve 400 l cisterny – jedna
plná), 12 01 07 (dve 400 l cisterny – jedna plná), 13 01 10 (jedna 800 l cisterna – prázdna),
13 02 05 (jedna 800 l cisterna – prázdna).
Sklady nebezpečných odpadov sú prevádzkované tak, aby nedošlo k nežiadúcemu vplyvu na
životné prostredie a k poškodeniu hmotného majetku. Plocha v skladoch nebezpečných
odpadov bola spevnená a nepriepustná a nebezpečné odpady sú zabezpečené pred pôsobením
vonkajších vplyvov. Zároveň sú nebezpečné odpady ukladané na havarijne vaničky. Zberné
nádoby sú odolné voči mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom. Sklady boli
uzamknuté.
Nebezpečné odpady boli zhromažďované aj na iných miestach prevádzky (centrálny sklad
nákladnej dopravy, sklad monočlánkov, hospodárstvo turbínového oleja, strojovňa 4. etapy,
strojovňa 2. etapy, budova chemickej úpravy vody, kyselinová miestnosť v stáčacom objekte).
V týchto častiach prevádzky boli nebezpečné odpady umiestnené vo vyhovujúcich nádobách
a riadne označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.
Prevádzkovateľ označil nebezpečné odpady, ako aj sklady, v ktorom zhromažďuje nebezpečné
odpady, identifikačným listom nebezpečného odpadu podľa § 6 ods. 3 vyhl. MŽP SR č.
371/2015 Z. z.
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Prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými odpadmi podľa ustanovenia § 14 ods. 1 písm. c)
zákona o odpadoch a to tak, že zhromažďuje oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
označuje ich určeným spôsobom a nakladá s nimi v súlade s týmto zákonom.
Vyššie uvedené je splnením podmienok D.1.4., D.1.5. a D.1.6. integrovaného povolenia.
6. Podmienka D.1.7.
D.1.7. Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s NO, boli oboznámení s postupom
nakladania s nebezpečným odpadom a s opatreniami pre prípad havárie pri nakladaní s NO
a pre prípad havarijného úniku odpadov a boli vybavení pracovnými pomôckami a predmetmi
pre zabezpečenie výkonu týchto opatrení.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Školenie o nakladaní s odpadmi v prevádzke je vykonávané každé dva roky v mesiaci október
spolu so školením BOZP a CO. Obsah školení o odpadoch: Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
Prevádzkové predpisy pre odpady a sklady, havarijný plán, Informácie o zbernom dvore
Brantner Fatra s.r.o. Martin.
Prevádzkovateľ predložil Prezenčnú listinu z posledného školenia konanom dňa z 23.10.2018.
Všetky miesta zhromažďovania nebezpečných odpadov boli vybavené pracovnými pomôckami
a predmetmi na odstránenie prípadného havarijného úniku odpadov pri nakladaní s nimi.
Uvedené je dodržaním podmienky D.1.7 integrovaného povolenia.
7. Podmienka D.1.9., D.1.10.
D.1.9. Pre nakladanie s NO platia podmienky na zaobchádzanie so škodlivými látkami.
D.1.10. Prevádzkovateľ je povinný zaobchádzať so škodlivými látkami (ďalej len „ŠL“) a
vykonať v stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza s ŠL potrebné opatrenia v zmysle
záväzných právnych predpisov na úseku vodného hospodárstva. Pri zaobchádzaní so ŠL je
prevádzkovateľ povinný urobiť potrebné opatrenia tak, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do
podzemných alebo povrchových vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Sklady nebezpečných odpadov sú prevádzkované tak, aby nedošlo k nežiadúcemu vplyvu na
životné prostredie a k poškodeniu hmotného majetku. Plocha v skladoch nebezpečných
odpadov bola spevnená a nepriepustná a nebezpečné odpady sú zabezpečené pred pôsobením
vonkajších vplyvov. Zároveň sú nebezpečné odpady ukladané na havarijne vaničky. Zberné
nádoby sú odolné voči mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom. Sklady boli
uzamknuté.
Nebezpečné odpady zhromažďované v prevádzke mimo skladov boli umiestnené na
havarijných vaničkách a označené identifikačným listom nebezpečných odpadov. Pri každom
mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov boli umiestnené prostriedky na zneškodnenie
prípadných havarijných únikov (vapex, metla).
Uvedené je dodržaním podmienok D.1.9. a D.1.10. integrovaného povolenia.
8. Podmienka D.1.11.
D.1.11. Zákaz zneškodňovať NO na prevádzkovanom
(zneškodňovanie odpadov ukladaním do povrchových nádrží).
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno

Strana 7 z 12

odkalisku

spôsobom

D4

Správa o environmentálnej kontrole č. 17/2020

Podľa Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018 a 2019 a podľa evidenčných
listov odpadov za rok 2020 boli na odkalisku zneškodňované (D4 – ukladanie do povrchových
nádrží) iba ostatné odpady s katalógovým číslom 05 01 13 (kaly z napájacej vody pre kotly),
10 01 01 (popol, škvára a prach z kotlov okrem prachu uvedeného v 10 01 04), 10 01 02
(popolček z uhlia), 10 01 03 (popolček z rašeliny a neošetrovaného dreva).
Nebezpečné odpady boli odovzdávané len zmluvným odberateľom na ďalšie zhodnotenie
prípadne zneškodnenie.
Pri obhliadke odkaliska nebolo zistené zneškodňovanie iných ako ostatných odpadov
povolených v integrovanom povolení.
Uvedené je dodržaním podmienky D.1.11. integrovaného povolenia.
9. Podmienka D.1.12.
D.1.12. Zákaz odpady energeticky využívať spálením v kotloch a upravovať v odlučovači
ropných látok na mazutovom hospodárstve.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Pri obhliadke prevádzky dňa 10.07.2020 a ani z evidencie odpadov vedenej prevádzkovateľom,
nebolo inšpekciou zistené energetické využívanie odpadov alebo úprava ropných látok na
mazutovom hospodárstve.
Uvedené je dodržaním podmienky D.1.12. integrovaného povolenia.
10. Podmienka D.1.13.
D.1.13. Odpady je možné zhromažďovať len po dobu 1 roka odo dňa vzniku. Zhromažďovanie
odpadu dlhšie ako 1 rok môže prevádzkovateľ vykonávať len na základe súhlasu vydaného OÚ
Martin podľa § 97 ods1 písm. t) zákona o odpadoch.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Podľa evidencie odpadov a ohlásenia o vzniku a nakladania s ním za rok 2018 a 2019
prevádzkovateľ eviduje odpady priebežne, tak ako mu vznikajú a odovzdáva ich minimálne raz
za rok, čo je splnením podmienky D.1.13. integrovaného povolenia.
11. Podmienka D.2. , D.2.2.
D.2. Ostatné odpady zaradené podľa katalógu odpadov, ktoré vznikajú, prípadne môžu vznikať
na prevádzke sú uvedené v tabuľke č. 11:
Tabuľka č. 11
Kat. č. odpadu Názov odpadu
Kategória
Povolené
odpadu
činnosti
05 01 13
Kaly z napájacej vody pre kotly
O
D4
07 05 14
Tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 O
Z, O
13
10 01 01
Popol, škvara, prach z kotlov
O
D4, O
10 01 02
Popolček z uhlia
O
D4, O
10 01 24
Piesky z fluidnej vrstvy
O
Z, O
15 01 01
Obaly z papiera a lepenky
O
Z, O
15 01 02
Obaly z plastov
O
Z, O
15 01 06
Zmiešané obaly
O
Z, O
15 01 07
Obaly zo skla
O
Z, O
16 01 03
Opotrebované pneumatiky
O
Z,O
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16 02 14

Vyradené zariadenia iné ako uvedené O
Z, O
v 16 02 09 až 16 02 13
16 06 04
Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 O
Z, O
06 03
17 01 01
Betón
O
Z, O
17 01 03
Obkladačky, dlaždice a keramika
O
Z, O
17 01 07
Zmesi
betónu,
tehál,
škridiel, O
Z, O
obkladového
materiálu
a keramiky iné ako uvedené
v 17 01 06
17 04 01
Meď, bronz, mosadz
O
Z, O
17 04 05
Železo a oceľ
O
Z, O
17 05 06
Výkopová zemina a iná ako uvedená O
Z, O
v 17 05 05
17 06 04
Izolačné materiály iné ako uvedené O
Z, O
v 17 06 01 a 17 03 03
17 09 04
Zmiešané
odpady
zo
stavieb O
Z, O
a demolácií iné ako uvedené
v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03
19 09 05
Nasýtené alebo použité iontomeničové O
Z, O
živice
19 10 01
Odpad zo železa a ocele
O
Z, O
20 01 01
Papier a lepenka
O
Z, O
20 01 36
Vyradené elektrické a elektronické O
Z, O
zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01
35
20 03 06
Odpad z čistenia kanalizácie
O
Z, O
D4 – ukladanie do povrchových nádrží – staré odkalisko
R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
Z – zhromažďovanie odpadov
O – odovzdanie odpadov inému subjektu na ich ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie v povolenom
zariadení
D.2.2. Pri vzniku nového druhu ostatného odpadu je prevádzkovateľ povinný ho okamžite
zaradiť podľa katalógu odpadov a informovať o tejto skutočnosti inšpekciu.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Podľa ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018 a 2019 vznikli v prevádzke
okrem odpadov uvedených v tabuľke č. 11 podmienky D.2. nasledovné druhy ostatných
odpadov: 17 03 02 (Bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01), 17 04 11 (Káble iné ako
uvedené v 17 04 11), 17 05 04 (Zemina a kamenivo iné ako v 17 05 03), 19 12 14 (Plasty
a guma), 20 03 07 (Objemový odpad), 20 03 08 (Drobný stavebný odpad), 07 02 13 (Odpadový
plast). Prevádzkovateľ uvedené odpady zaradil podľa katalógu odpadov a ich vznik oznámil
inšpekcii prostredníctvom Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ktoré boli zaslané
inšpekcii.
Uvedené je dodržaním podmienky D.2. a D.2.2. integrovaného povolenia.
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12. Podmienky D.2.1. a D.2.3.
D.2.1. Prevádzkovateľ je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať povinnosti držiteľa
odpadu a povinnosti nakladania s odpadom v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi v odpadovom hospodárstve.
D.2.3. Odpady vznikajúce v prevádzke triediť a zhromažďovať samostatne podľa druhov vo
vhodných nádobách zabezpečených proti nežiaducemu úniku, odovzdávať len osobe
oprávnenej nakladať s odpadmi na základe zmluvných vzťahov, v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ nakladá s odpadmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými v odpadovom hospodárstve, t.j.:
- zaradil všetky odpady podľa ustanovenia § 14 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch,
- zhromažďuje odpady vytriedené podľa druhov odpadov podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona
o odpadoch,
- zhromažďuje nebezpečné odpady oddelene podľa ich druhov, označuje ich určeným
spôsobom podľa ustanovenia § 14 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch,
- odovzdáva odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa ustanovenia § 14 ods.
1 písm. a) zákona o odpadoch
- eviduje odpady na evidenčnom liste odpadov podľa § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch
v nadväznosti na § 1 ods. 2 a 3 a § 2 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. a uchováva tieto údaje
po dobu 5 rokoch v elektronickej podobe.
Vyššie uvedené je splnením podmienok D.2.1. a D.2.3. integrovaného povolenia.
13. Podmienka D.2.7.
D.2.7. Prevádzkovateľ je povinný všetky vzniknuté odpady z prevádzky kotlov (popolček,
popol, škvara a vytriedené frakcie piesku) triediť, evidovať a oddelene zhromažďovať vo
vhodných, označených kontajneroch tak, aby nemohlo dôjsť k ich nežiaducemu úniku a
zabezpečiť prostredníctvom oprávnenej firmy materiálové zhodnotenie týchto druhov odpadov.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Pri prevádzke kotlov vznikajú v prevádzke nasledovné druhy ostatných odpadov: 05 01 13 Kaly z napájacej vody pre kotly, 10 01 01 - Popol, škvara, prach z kotlov, 10 01 02 - Popolček
z uhlia, 10 01 03 - Popolček z rašeliny a neupraveného dreva a 10 01 24 – Piesky z fluidnej
vrstvy. Tieto odpady , okrem odpadu 10 01 24, sú zneškodňované na starom odkalisku (D4 –
ukladanie do povrchových nádrží). Pred prečerpaním na odkalisko sú zhromažďované v objekte
bagrovacej stanice. Odpad s katalógovým číslom 10 01 24 (piesky z fluidnej vrstvy), ktorý
vzniká pri prevádzke kotla K4, je uložený v kovovom kontajnery a odovzdávaný na
zneškodnenie spoločnosti Brantner Fatra s.r.o., Martin. Na zhodnotenie činnosťou R12 je
spoločnosti Wienerberger s.r.o., Zlaté Moravce odovzdávaný odpad s katalógovým číslom 10
01 02 (popolček z uhlia) a 10 01 01 (popol, škvára a prach z kotlov okrem prachu z kotlov
uvedeného v 10 01 04) a 10 01 03 (popolček z rašeliny a neošetreného dreva). V roku 2018
bolo zabezpečené materiálové zhodnotenie týchto odpadov prostredníctvom spoločnosti
Wienerberger s.r.o. v množstve 6557,22 t (odpad s kat. č. 10 01 02), 1552 t (odpad s kat. č. 10
01 03) a v roku 2019
3873,98 t (odpad s kat. č. 10 01 02), 944,80 t (odpad s kat. č. 10 01
01). Množstvá jednotlivých odpadov ukladaných na odkalisko je zisťované výpočtom na
základe druhu, množstva a výsledkov laboratórneho rozboru používaného uhlia.
Množstvo (uvádzané v evidencii odpadov) jednotlivých odpadov 100102 a 100101 a 100103,
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odovzdaných spoločnosti Wienerberger s.r.o. sa robí odhadom, približne podľa produkcie
týchto odpadov. Uvedené je splnením podmienky D.2.7. integrovaného povolenia.
14. Podmienky D.2.8., D.2.9., D.2.10.
D.2.8. S odpadmi na odkalisku nakladať v zmysle zákona o odpadoch.
D.2.9. Viesť evidenciu naplavovaných odpadov do odkaliska a zvlášť odpadov vyťažených z
odkaliska.
D.2.10. Do priestoru odkalísk (NO aj SO) je povolené naplavovať len odpady s katalógovým
číslom 05 01 13 - Kaly z napájacej vody pre kotly, 10 01 01 - Popol, škvara, prach z kotlov, 10
01 02 - Popolček z uhlia, 10 01 03 - Popolček z neupraveného dreva, a to vodnou cestou v
hydrozmesi. Zneškodňovanie iných odpadov v odkalisku je zakázané.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Do priestoru odkaliska sú naplavované odpady z objektu bagrovacej stanice, do ktorej sú
zvedené splavovacie rigoly spod kotlov a spod elektroodlučovačov. Bagrovacími čerpadlami je
hydrozmes vedená na staré odkalisko.
Podľa predložených evidenčných listov odpadov, ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním
a na základe obhliadky vykonanej na starom odkalisku, sú na odkalisku naplavované iba
odpady uvedené v podmienke D.2.10.. Prevádzkovateľ vedie evidenciu naplavovaných
odpadov a odpadov vyťažených z odkaliska zvlášť na evidenčných listoch odpadu aj v ohlásení
o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Množstvá jednotlivých odpadov ukladaných na odkalisko
je zisťované výpočtom na základe druhu, množstva a výsledkov laboratórneho rozboru
používaného uhlia. Uvedené je splnením podmienok D.2.8., D.2.9. a D.2.10. integrovaného
povolenia.
15. Podmienka D.2.11.
D.2.11. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o množstve a druhu vzniknutého odpadu
v zmysle legislatívy platnej pre odpadové hospodárstvo a uchovávať ju v elektronickej alebo
písomnej podobe po dobu 5 rokov.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ eviduje množstvo a druh vzniknutého odpadu na evidenčnom liste odpadov
podľa § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 1 ods. 2 a 3 a § 2 vyhl. MŽP
SR č. 366/2015 Z. z. a uchováva tieto údaje po dobu 5 rokoch v elektronickej podobe.
Uvedené je splnením podmienky D.2.11. integrovaného povolenia.
16. Podmienky D.2.12. a I.7.1.
D.2.12. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje z evidencie vzniknutých
odpadov OÚ Martin a inšpekcii v zmysle podmienky I.7. integrovaného povolenia.
I.7.1. Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č.15.
Náplň správy

Spôsob

Príjemca správy

Termín nahlasovania

ObÚŽP
SIŽP – OIPK Žilina

1 x ročne
do 31. januára
nasledujúceho roka

oznamovania
Odpady

Hlásenie o vzniku odpadu a
nakladanie s ním

Písomnou
formou
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Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Podľa § 14 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 3 vyhl. MŽP SR č. 366/2015
Z. z. prevádzkovateľ podal OÚ v Martine Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním za rok
2019 dňa 31.01.2020 a za rok 2018 dňa 06.02.2019. Inšpekcii bolo Ohlásenie o vzniku odpadu
a nakladaní s ním doručené za rok 2019 dňa 11.02.2020 a za rok 2018 dňa 06.02.2019.
V zmysle zákona o odpadoch je Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním nutné podať
v termíne do 28.02.nasledujúceho roka. Termín uvedený v podmienke I.7.1 integrovaného
povolenia je potrebné aktualizovať v zmysle platných právnym predpisov.
K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
D.1., D.1.1., D.1.2., D.1.3., D.1.4., D.1.5., D.1.6., D.1.7., D.1.9., D.1.10., D.1.11., D.1.12.,
D.1.13., D.2., D.2.1., D.2.2., D.2.3., D.2.7., D.2.8., D2.9., D.2.10., D,2.11., D.2.12., I.7.1.
Nedodržané v časti
0
Nedodržané
0

Nie je možné vyhodnotiť
0

M. Záver – celkové zhodnotenie
Vykonanou kontrolou v prevádzke Martinská teplárenská, a.s. nebolo zistené
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ v udržiava prevádzku Martinská
teplárenská, a.s. v súlade s podmienkami určenými v povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona
o IPKZ.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Jaroslava Žeriavová
................................................................

RNDr. Martin Petráš
................................................................
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