Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Číslo: 8240-30886/2020/Rum/720040103

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 40/2020/Z
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako
príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovení § 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 ustanovenia
§ 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
ustanovenia § 34 ods. 1 zákona o IPKZ vo väzbe na ustanovenia § 26 ods. 1 písm. f), § 35
ods. 2 písm. a) a § 33 ods. 4 písm. f) zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy
o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.
A. Kontrola
Typ kontroly:
Výsledok:

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

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Martina Rumanovská
Telefón:
037 656 06 48
Elektronická adresa:
martina.rumanovska@sizp.sk

Číslo preukazu: 530

B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

-

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

Komunálna spoločnosť s.r.o.
Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy
36 538 809
16.09.2020
Spôsob: Telefonicky
Ing. Lajos Csóka
Funkcia: konateľ
+421 905 327 914

Funkcia: -
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Elektronická adresa:

starosta@velkekosihy.sk

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Skládka odpadov Veľké Kosihy
Adresa prevádzky:
k.ú. Veľké Kosihy
Variabilný symbol:
720040103
Integrované povolenie:
529/OIPK/04-Ko/720040103
Vydané:
7.4.2004
Právoplatné:
28.4.2004
Projektovaná kapacita:
1. a 2. etapa 80 920 m3; 3. etapa 31 700 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
Rozhodnutie č.:
6274-23546/2020/Rum/720040103/ON.
Zo dňa:
23.7.2020
Opatrenia vyplynuli z EK č.: 5/2020/P – č. 4364-11961/2020/Rum/720040103
Ktorá sa konala v dňoch:
24.2.2020  28.5.2020
Kontrolované obdobie:
17.2.2020  24.2.2020
Začatie kontroly:
16.9.2020
Prvé miestne zisťovanie:
17.9.2020
Vypracovanie správy:
13.10.2020
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
-

Počet snímok: 18

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola zameraná na plnenie rozhodnutia o opatreniach na nápravu.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase konania environmentálnej kontroly nápravných opatrení a miestnej obhliadky bol
do prevádzky privezený dvakrát odpad k.č. 20 03 07 – objemný odpad dopravnými
mechanizmami. Kompaktor bol odstavený na aktívne prevádzkovanej 3. kazete na odpad,
ktorý nie je nebezpečný. Areál prevádzky bol vyčistený od úletov ľahších frakcií, rovnako
ako aj areál za oplotením skládky odpadov. Záchytné siete boli osadené v smere prúdenia
prevládajúcich vetrov, funkčné, s opravenou konštrukciou. Rovnako aj oplotenie skládky
tvorilo súvislé oplotenie, resp. panelovú ohradu. Pôvodná neaktuálna informačná tabuľa bola
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vymenená a aktualizovaná, osadená pred vstupom do prevádzky, pripevnená na panelovú
ohradu pri vstupnej uzamykateľnej bráne.
Na základe skutočností zistených pri miestnej obhliadke, a to vykonanými nápravnými
opatreniami časti podmienok uvedených v rozhodnutí č. 6274-23546/2020/Rum/
720040103/ON o vykonaní opatrení na nápravu zo dňa 23. 07. 2020 prevádzkovateľom, SIŽP
zamerala kontrolu na porušenia, cit.:
„ 1. Prevádzkovateľ je povinný v termíne do 4 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia zabezpečiť aktualizovanú informačnú tabuľu s údajmi o názve prevádzky,
obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa skládky odpadov, prevádzkovom čase,
zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej
správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov, mene a priezvisku
osoby zodpovednej za prevádzku skládky odpadov a jej telefónnom čísle a informovať
o tom Inšpekciu písomne do 10 dní od vykonania nápravy.
Termín: do 4 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Prevádzkovateľ je povinný v termíne do 4 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia zabezpečiť osadenie nových funkčných záchytných sietí v protiľahlej časti
náveternej strany po celej dĺžke skládkovacej plochy tak, aby plnili funkciu
obmedzenia úletov ľahkých, najmä plastových frakcií a informovať o tom Inšpekciu
písomne do 10 dní od vykonania nápravy.
Termín: do 4 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Prevádzkovateľ je povinný v termíne do 4 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia zabezpečiť súvislé a neporušené oplotenie areálu skládky odpadov
v častiach, ktoré boli čiastočne narušené, nesúvislé.
Termín: do 4 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. Prevádzkovateľ je povinný v termíne do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia vykonať čistenie plôch areálu skládky odpadov a aj areálu za oplotením
skládky odpadov, ktoré boli znečistené úletmi ľahkých prevažne plastových frakcií
v smere prúdenia prevládajúcich vetrov z dôvodu celkovej narušenej konštrukcie
a nefunkčnosti záchytných sietí; oznámiť informáciu o vykonanej náprave spolu
s priloženou fotodokumentáciou Inšpekcii do 10 dní od vykonania nápravy.
Termín: do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.“
Vyhotovená fotodokumentácia z miestnej obhliadky kontrolovanej prevádzky dokladuje
skutkový stav vykonaných nápravných opatrení prevádzkovateľom.
I.

Použité podklady
1. Integrované povolenie č. 529/OIPK/04-Ko/720040103 zo dňa 07. 04. 2004 v znení
neskorších zmien a doplnení
2. Správa o environmentálnej kontrole č. 5/2020/P zo dňa 20. 04. 2020 č. 436411961/2020/Rum/720040103
3. Rozhodnutie č. 6274-23546/2020/Rum/720040103/ON zo dňa 23.07. 2020
4. Prevádzkovateľom zaslaná „Informácia o vykonaných nápravných opatreniach na
skládke TKO Veľké Kosihy“
5. Fotodokumentácia vyhotovená SIŽP z miestnej obhliadky prevádzky
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J. Kontrolné zistenia
1. Opatrenie č.1: Prevádzkovateľ je povinný v termíne do 4 mesiacov od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia zabezpečiť aktualizovanú informačnú tabuľu s údajmi o názve
prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa skládky odpadov, prevádzkovom
čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu
štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov, mene a priezvisku
osoby zodpovednej za prevádzku skládky odpadov a jej telefónnom čísle a informovať
o tom Inšpekciu písomne do 10 dní od vykonania nápravy.
Termín: do 4 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Informačná tabuľa bola prevádzkovateľom aktualizovaná, vymenená za nástennú,
uzamykateľnú. Údaje na nej boli aktualizované a úplné. Informácia o vykonanom nápravnom
opatrení bola SIŽP zaslaná prevádzkovateľom elektronicky s priloženou fotodokumentáciou.
V zmysle uvedenej kontrolovanej podmienky II.1.19. integrovaného povolenia bolo nápravné
opatrenie č. 1 prevádzkovateľom vykonané. Skutkový stav z miestnej obhliadky dokladuje aj
fotodokumentácia vyhotovená SIŽP.
2. Opatrenie č.2: Prevádzkovateľ je povinný v termíne do 4 mesiacov od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia zabezpečiť osadenie nových funkčných záchytných sietí
v protiľahlej časti náveternej strany po celej dĺžke skládkovacej plochy tak, aby plnili
funkciu obmedzenia úletov ľahkých, najmä plastových frakcií a informovať o tom
Inšpekciu písomne do 10 dní od vykonania nápravy.
Termín: do 4 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prenosné záchytné siete boli umiestnené v časti prúdenia prevládajúcich vetrov (protiľahlá
časť náveternej strany) tak, ako je uvedené v podmienke II.1.12. integrovaného povolenia. Ich
konštrukcia bola stabilná, vysoká, záchytné pletivo vymenené a celistvé, čím bola celková
funkcia záchytných sietí obnovená.
Prevádzkovateľ vykonanými nápravnými opatreniami zabezpečil opatrenia na minimalizáciu
vplyvu skládky odpadov na životné prostredie spôsobené vetrom odviatymi odpadmi, pretože
prenosné záchytné siete umiestnené v protiľahlej časti náveternej strany boli vyhovujúce
a teda môžu naďalej plniť svoju funkciu. Informácia o vykonanom nápravnom opatrení bola
SIŽP zaslaná prevádzkovateľom elektronicky s priloženou fotodokumentáciou.
3. Opatrenie č.3: Prevádzkovateľ je povinný v termíne do 4 mesiacov od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia zabezpečiť súvislé a neporušené oplotenie areálu skládky
odpadov v častiach, ktoré boli čiastočne narušené, nesúvislé.
Termín: do 4 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Oplotenie areálu skládky odpadov bolo opravené, súvislé. Fotodokumentácia vyhotovená
SIŽP počas miestnej obhliadky prevádzky je súčasťou spisového materiálu.
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4. Opatrenie č.5: Prevádzkovateľ je povinný v termíne do 15 dní od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia vykonať čistenie plôch areálu skládky odpadov a aj areálu
za oplotením skládky odpadov, ktoré boli znečistené úletmi ľahkých prevažne plastových
frakcií v smere prúdenia prevládajúcich vetrov z dôvodu celkovej narušenej konštrukcie
a nefunkčnosti záchytných sietí; oznámiť informáciu o vykonanej náprave spolu
s priloženou fotodokumentáciou Inšpekcii do 10 dní od vykonania nápravy.
Termín: do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Úlety odpadov s malou mernou hmotnosťou a aj väčšie kartónové kusy nachádzajúce sa počas
miestnej obhliadky predchádzajúcej mimoriadnej environmentálnej kontroly za areálom
skládky odpadov boli vyzbierané, celé vizuálne kontrolovateľné okolie za, aj v areáli skládky
odpadov bolo čisté, bez ľahkých plastových úletov. Miestna obhliadka bola vykonaná okolo
celého areálu skládky odpadov. Informácia o vykonanom nápravnom opatrení aj priložená
fotodokumentácia tvoria súčasť spisového materiálu. Opatrenie č. 5 nápravných opatrení bolo
SIŽP na základe miestnej obhliadky vyhodnotené za dodržané.
K. Prílohy správy

Nie

L. Záver – celkové zhodnotenie
SIŽP na základe vykonanej environmentálnej kontroly zistila splnenie opatrenia č. 1,
opatrenia č. 2, opatrenia č. 3 a opatrenia č. 5 prevádzkovateľom, uložené SIŽP rozhodnutím
č. 6274-23546/2020/Rum/720040103/ON zo dňa 23. 07. 2020 s nadobudnutou
právoplatnosťou dňa 13. 08. 2020 v rozsahu spomínaných kontrolovaných opatrení;
pre zvyšné dve opatrenia – opatrenie č. 4 a č. 6 je lehota na splnenie do 4 mesiacov
od nadobudnutia právoplatnosti predmetného rozhodnutia, t.j. do 13. 12. 2020. SIŽP
vykonanou environmentálnou kontrolou zameranou na plnenie rozhodnutia o opatreniach
na nápravu nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa ustanovenia § 35 ods. 1 zákona
o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami
povolenia.
O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný – zaslaním tejto
správy o environmentálnej kontrole č. 40/2020/Z.
M. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Martina Rumanovská

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