Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Číslo: 8176-36961/2020/Jan/720040103

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 37/2020/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. 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:
Mgr. Jakub Janič
Telefón:
037 656 06 32
Elektronická adresa:
jakub.janic@sizp.sk
Inšpektor:
Telefón:
Elektronická adresa:

Mgr. Lukáš Pavlenko
037 656 06 49
lukas.pavlenko@sizp.sk

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

-

Číslo preukazu: 684

Číslo preukazu: 646

Funkcia:

-
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C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:
D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
Integrované povolenie:
Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:
Kategória:

Komunálna spoločnosť s.r.o.
Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy
36 538 809
24.02.2020
Spôsob: Elektronickou poštou
Ing. Lajos Csóka
Funkcia: konateľ
František Farkaš
Funkcia: vedúci skládky
+421 905 327 914
starosta@velkekosihy.sk

Skládka odpadov Veľké Kosihy
Veľké Kosihy
720040103
529/OIPK/04-Ko/720040103
7.4.2004
28.4.2004
1. a 2. etapa 80 920 m3; 3. etapa 31 700 m3
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:
17.2.2020  24.2.2020
Posledná kontrola:
24.2.2020  20.4.2020
Kontrolované obdobie:
5.10.2017  17.9.2020
Začatie kontroly:
17.9.2020
Prvé miestne zisťovanie:
17.9.2020
Vypracovanie správy:
5.11.2020
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: 6

G. Zameranie kontroly – opis
Vzhľadom na periodicitu vykonávania kontrol prevádzok spadajúcich pod integrované
povoľovanie bola na Skládke odpadov Veľké Kosihy vykonaná plánovaná bežná
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environmentálna kontrola. Prevádzkovateľ bol deň pred miestnou obhliadkou prevádzky
telefonicky oboznámený s vykonaním environmentálnej kontroly. Kontrola bola zameraná na
dodržiavanie vybraných podmienok, najmä podmienok týkajúcich sa nakladania s odpadom,
integrovaného povolenia, vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia Bratislava,
Odborom integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 529/OIPK/04-Ko/720040103
zo dňa 07. 04. 2004 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 28. 04. 2004, v znení neskorších
zmien a doplnení.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase konania environmentálnej kontroly a miestnej obhliadky bol do prevádzky privážaný
odpad dopravnými mechanizmami a prevádzka bola plne v činnosti. Kompaktor bol
odstavený na aktívne prevádzkovanej 3. kazete na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Aktívna
plocha bola prekrytá zeminou, resp. vhodným inertným materiálom, vizuálne bola zhutnená,
nezhutnený bol iba momentálne prinesený odpad. Prevádzkovaná 3. kazeta je priamo
napojená na 1. a 2. kazetu, ktoré sú už kapacitne naplnené, nie sú však uzavreté
a zrekultivované.
I.

Použité podklady
1. Integrované povolenie č. 529/OIPK/04-Ko/720040103 zo dňa 07. 04. 2004 v znení
neskorších zmien a doplnení
2. Výpisy z prevádzkového denníku za obdobie od 5.10.2017  17.9.2020
3. Evidencia prijatých odpadov za kontrolované obdobie
4. Evidenčný list skládky odpadov za roky 2017, 2018, 2019
5. Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za roky 2017, 2018, 2019
6. Záverečná správa monitoringu podzemných vôd za roky 2017, 2018, 2019
7. Zhodnotenie monitoringu skládkového plynu za roky 2017, 2018, 2019
8. Fotodokumentácia vyhotovená Inšpekciou z miestnej obhliadky prevádzky

J.

Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.1.6.
Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzka je pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa. Počas prevádzkovej doby sa na
skládke nachádza vedúci skládky a aspoň jeden strojník. Mimo prevádzkových hodín je
skládka zabezpečená strážnikom.
2. Podmienka II.1.10.
V sklade PHM sa povoľuje skladovanie pohonných hmôt a mazadiel potrebných pre vlastnú
prevádzku skládky odpadov (buldozér, strojnotechnologické zariadenia a pod.) a
zhromažďovanie odpadov z údržieb a opráv strojov a zariadení používaných pri vlastnej
prevádzke skládky odpadov.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno

Strana 3 z 11

Správa o environmentálnej kontrole č. 37/2020/Z

Fyzickou obhliadkou bolo zistené že v sklade PHM sa nachádzali pohonné hmoty, mazadlá
oleje používané v prevádzkových zariadeniach. Sklad PHM – špeciálny kontajner typ EKOZIC 5N sa využíva aj ako sklad nebezpečných odpadov(NO), preto v ňom boli uložené aj NO
(fotografia č. 1,2) vzniknuté na prevádzke a to: odpad kat. č. 16 06 01 – olovené batérie, 15 01
10 – obaly obsahujúce zvyšky NO alebo kontaminované nebezpečnými látkami, 13 02 05 –
nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje, ktoré boli v sklade označené
identifikačnými listami NO. Skladovanie NO v sklade PHM nie je v rozpore s vydaným
integrovaným povolením. Inšpekcia podmienku vyhodnotila ako dodržanú.
3. Podmienka II.1.21.
Na skládke odpadov je povolené skládkovanie odpadov, zaradených podľa vyhlášky
č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
uvedených v tabuľke č. 1 tohto povolenia:
Tabuľka č. 1
Číslo
druhu
odpadu
02 01 04
02 01 07
02 01 09
03 01 05
04 02 09
04 02 10
04 02 21
04 02 22
07 02 13
10 01 01
10 01 02
10 01 03
10 01 15
10 01 17
10 11 03
10 11 12
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 06
15 01 07
15 01 09
17 01 01
17 01 02

Názov odpadu
Odpadové plasty okrem obalov
Odpady z lesného hospodárstva
Agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08
Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/drevovláknité
dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér,
plastomér)
Organické látky prírodného pôvodu napríklad tuhy a vosky
Odpady z nespracovaných textilných vlákien
Odpady zo spracovaných textilných vlákien
Odpadový plast
Popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01
04
Popolček z uhlia
Popolček z rašeliny a neošetreného dreva
Popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov iné ako
uvedené v 10 01 14
Popolček zo spoluspaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16
Odpadové vláknité materiály na báze skla
Odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11
Obaly z papiera a lepenky
Obaly z plastov
Obaly z dreva
Zmiešané obaly
Obaly zo skla
Obaly z textilu
Betón
Tehly
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17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné
ako uvedené v 17 01 06
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09, 02 a 17 09 03
19 08 01 Zhrabky z hrablíc
19 08 02 Odpad z lapačov piesku
19 08 05 Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
19 12 01 Papier a lepenka
19 12 04 Plasty a guma
19 12 05 Sklo
19 12 07 Drevo iné ako uvedené v 19 12 06
19 12 08 Textílie
19 12 09 Minerálne látky napríklad piesok, kamenivo
20 02 02 Zemina a kamenivo
20 02 03 Iné biologicky nerozložiteľné odpady
20 03 01 Zmesový komunálny odpad
20 03 02 Odpad z trhovísk
20 03 03 Odpad z čistenia ulíc
20 03 07 Objemný odpad
20 03 08 drobný stavebný odpad

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O


Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii evidenciu prijatých odpadov na skládku za kontrolované
obdobie. Na základe evidencii prijatých odpadov a ročných hlásení Inšpekcia konštatuje, že
prevádzkovateľ prijal a zneškodnil odpady, ktoré sú povolené integrovaným povolením.
Prijaté odpady za kontrolované obdobie sú vyznačené tučným písmom vo vyššie uvedenej
tabuľke č. 1 v podmienke č. II.1.21.
4. Podmienka II.1.25.
Odber množstva úžitkovej vody zo studne musí byť meraný vodomerom.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Množstvo vody odoberanej zo studne je merané certifikovaným vodomerom a zaznamenané
v prevádzkovej evidencii. Vrt je aktuálne podrobený hydrogeologickým prieskumom, ktorý je
potrebný na zosúladenie povolenia na odber vody so zákonom NR SR č. 364/2004 Z. z. o
vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon)
5. Podmienka II.2.6.
Najmenej 2 x ročne vykonávať čistenie drenážneho potrubia.
Zistený stav Dodržaná
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Opis
Áno
Prevádzkovateľ vykonáva čistenie drenážneho potrubia 2x ročne, čo potvrdzujú aj výpisy
z prevádzkového denníka zo dňa 4.4.2018, 8.8.2018, 4.5.2019, 23.7.2019, 10.3.2020
a 12.8.2020. Čistenie drenážneho potrubia si prevádzkovateľ vykonáva svojpomocne.
6. Podmienka II.3.2.
Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní, opravách a údržbe zariadení v prevádzke môžu vznikať
najmä nasledovné odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších
predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
Katalóg.
číslo

Názov druhu odpadu

Kateg.
odpadu

13 01 10

nechlórované minerálne
hydraulické oleje

N

vzniká pri údržbe buldozéra; je
zhromažďovaný v pôvodných
obaloch v sklade PHM a je
odovzdávaný na zhodnotenie
oprávnenej organizácii

13 02 05

nechlórované minerálne
motorové, prevodové a mazacie
oleje

N

vzniká pri údržbe buldozéra; je
zhromažďovaný v pôvodných
obaloch v sklade PHM a je
odovzdávaný na zhodnotenie
oprávnenej organizácii

13 05 01

tuhé látky z lapačov piesku
a odlučovačov oleja z vody

N

vzniká pri prevádzke umývacej
rampy vozidiel; je
zhromažďovaný v technológii
umývacej rampy a je
odovzdávaný na zneškodnenie
oprávnenej organizácii

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými
odpadmi

N

vzniká pri údržbe; je
zhromažďovaný
v prevádzkovej miestnosti a je
odovzdávaný na zneškodnenie
oprávnenej organizácii

15 02 02

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

N

vzniká pri údržbe a opravách;
je zhromažďovaný v určenej
nádobe v prevádzkovej
miestnosti a je odovzdávaný
na zneškodnenie oprávnenej
organizácii

16 01 07

olejové filtre

N

vzniká pri údržbe buldozéra; je
zhromažďovaný v určenej
nádobe v prevádzkovej
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miestnosti a je odovzdávaný
na zneškodnenie oprávnenej
organizácii
16 02 13

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

N

vzniká pri údržbe; je
zhromažďovaný v určenej
nádobe v prevádzkovej
miestnosti a je odovzdávaný
na zneškodnenie oprávnenej
organizácii

16 06 01

olovené batérie

N

vzniká pri výmene v buldozéri;
je zhromažďovaný
v prevádzkovej miestnosti a je
odovzdávaný na zhodnotenie
oprávnenej organizácii

19 07 03

priesaková kvapalina zo skládky
odpadov iná ako uvedená v 19
07 02

O

vzniká pri prebytku
priesakovej kvapaliny, ktorú
nemožno recyklovať na povrch
skládkovacieho priestoru; jej
odvoz je zabezpečený na ČOV

20 01 36

vyradené elektrické
a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21, 20 01 23
a 20 01 35

O

vzniká pri údržbe; je
zhromažďovaný v určenej
nádobe v prevádzkovej
miestnosti a je odovzdávaný
na zhodnotenie oprávnenej
organizácii

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

vzniká v prevádzkovej časti; je
zhromažďovaný v určených
nádobách a je zneškodňovaný
na vlastnej skládke odpadov

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Opravu a údržbu strojov má prevádzkovateľ zabezpečenú prostredníctvom firmy PD Sokolce.
Likvidáciu vzniknutých nebezpečných odpadov (ďalej len „NO“) zabezpečuje oprávnená
firma KONZEKO spol. s r.o. Niektoré NO boli uložené v sklade PHM tak ako je to uvedené
vo vyhodnotení podmienky II.1.10. Na základe predložených evidenčných listov NO,
Inšpekcia konštatuje, že prevádzkovateľ nezhromažďuje väčšie množstvo ako 1t/rok a preto
nie je potrebný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu podľa § 97
ods. 1 písm. g) zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch. V prevádzke Inšpekcia nezaznamenala iný
nebezpečný odpad, než ako je uvedené v kontrolovanej podmienke.
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7. Podmienka II.3.9.
Pri „ostatných odpadoch“ kat. č. 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 07 je potrebné, aby
súčasťou evidencie príslušného odpadu bol aj písomný doklad od jeho pôvodcu alebo
posledného držiteľa o dôvode, prečo bolo rozhodnuté tento odpad zneškodniť skládkovaním.
Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
Prevádzkovateľ za kontrolované obdobie od 5.10.201717.9.2020 neprijal odpady pod
kat. číslo 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 07. Preto nie je možné túto podmienku
vyhodnotiť.
8. Podmienka II.3.12.
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlas na vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „dokument Prevádzkový
poriadok aktualizácia č. 1, vypracovala: RNDr. Danica Sigetová, august 2017“, uvedené v
konaniach v bode I) v úvodnej časti povolenia, sú udelené na obdobie 5 rokov od
právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 6874-36309/2017/Rum/720040103/Z3 zo dňa 22. 11.
2017. Platnosť týchto súhlasov Inšpekcia predĺži, a to aj opakovanie, ak počas tejto doby
nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak
prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu doručí Inšpekcii žiadosť o
predĺženie súhlasov.“
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlas na vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov bol vydaný v súvislosti
s kolaudáciou stavby „VEĽKÉ KOSIHY – SKLÁDKA ODPADOV, 3. KAZETA“
rozhodnutím č. 6874-36309/2017/Rum/720040103/Z3 zo dňa 22. 11. 2017 právoplatného
12.12.2017. Platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a
súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov je do
12.12.2022.
9. Podmienka II.3.15.
Na skládke odpadov 3. kazeta skládky, je povolené skládkovanie odpadov do zaplnenia
objemu 3. kazety, t.j. do objemu 31 700 m3, do výšky uloženého odpadu podľa schválenej
projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie
skládky odpadov po jej uzatvorení, projektová dokumentácia archívne číslo: 1/2016,
spracovateľ: KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno; Ing. Alexander Kubis,
autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov
pod registračným číslom 0623*SP*A2.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Podľa predložených Evidenčných listov skládky odpadov za roky 2017, 2018 a 2019 je voľná
kapacita prevádzkovanej 3. kazety časti skládky ku dňu 31. 12. 2019, 10 932 m3,
pri priemernej ročnej kapacite skládkovania o objeme 6 923 m3. Miestnou obhliadkou bolo
zistené, že kapacita 3. kazety skládky v čase kontroly naplnená ešte nebola, reálny predpoklad
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naplnenia kapacity 3. kazety je v priebehu roku 2021. Podmienka II.3.15. integrovaného
povolenia je prevádzkovateľom dodržaná.

10. Podmienka II.5.4.
Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky odpadov a aj po ukončení rekultivácie
musia byť udržiavané vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty musia byť
riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a
údržby.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Fyzickou obhliadkou areálu skládky bol kontrolovaný aj stav monitorovacích vrtov. Skládka
je monitorovaná tromi vrtmi P1 (referenčný vrt), P2 a P3( indikačné vrty). Monitorovacie vrty
sú riadne uzatvorené a vo vyhovujúcom stave (fotografia č. 3, 4, 5).
11. Podmienka II.5.7.
Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového
hospodárstva každoročne, do 28. februára nasledujúceho roka, predkladať Inšpekcii
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako pôvodca odpadov a ako prevádzkovateľ
zariadenia na zneškodňovanie odpadov) a Evidenčný list skládky odpadov (ako
prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov). Ohlásenie o vzniku odpadu a
nakladaní s ním musí uchovávať v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov,
Evidenčný list skládky odpadov musí uchovávať v elektronickej alebo v písomnej podobe po
celý čas trvania prevádzky a 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.
Ohlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch je povinný podávať na kópii
sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do 10 dňa nasledujúceho mesiaca
príslušnému Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predkladá Inšpekcii každoročne v zmysle podmienky Ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladaní s ním a Evidenčný list skládky odpadov. Oba dokumenty uchováva aj
v elektronickej podobe. Poslednú časť podmienky ohľadne predkladania Ohlásenia
o prepravovaných nebezpečných odpadoch nie je možné vyhodnotiť, keďže servisné práce pri
ktorých vznikajú NO zabezpečuje externá firma PD Sokolce.
12. Podmienka II.5.1.3.
Ochrana podzemných vôd: Pozorovanie vplyvu skládky odpadov na podzemné vody a
sledovanie kvality podzemných vôd sa musí vykonávať z vrtu P-1 nad telesom skládky a z
vrtov P–2 a P-3 pod telesom skládky štvrťročne v nasledovných ukazovateľoch: - zápach,
farba, zákal, obsah kyslíka, pH, elektrická vodivosť, odparok, CHSK, NEL, As, Cd, Pb, Hg,
CrVI+, Crcelk, sírany, dusičnany, fosforečnany, chloridy a halogénované uhľovodíky celkom
- 1 x ročne sa musí analýza doplniť o: dusitany, uhličitany, kyanidy, NH4+ , aromatické
uhľovodíky
celkom
a
polycyklické
aromatické
uhľovodíky
celkom
Úroveň
hladiny
podzemnej
vody
sa
musí
merať
1x
polročne.
Pozorovania sa musia vyhodnocovať prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných
kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.
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Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ každoročne zasiela Inšpekcii Záverečnú správu monitoringu podzemných
vôd, ktorá obsahuje vyhodnotenie sledovaných ukazovateľov v zmysle uvedenej podmienky
II.5.1.3. Inšpekcia vyhodnotila podmienku ako dodržanú.
13. Podmienka II.5.14.
Počas prevádzky skládky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ
povinný 1 krát ročne spracovať posudok z merania tvorby a zloženia skládkových plynov a
predložiť ho najneskôr do 31.januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok inšpekcii.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ každoročne zasiela Inšpekcii posudok z merania tvorby a zloženia
skládkových plynov v zmysle uvedenej podmienky II.5.4. Inšpekcia vyhodnotila podmienku
ako dodržanú.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. II.1.6.
2. II.1.10.
3. II.1.21.
4. II.1.25
5. II.1.26
6. II.3..2.
7. II.3.12.
8. II.3.15.
9. II.5.4.
10. II.5.7.
11. II.5.13.
12. II.5.14

Nie je možné vyhodnotiť
1. II.3.9

M. Záver – celkové zhodnotenie
Vykonanou environmentálnou kontrolou prevádzkovateľa Komunálna spoločnosť s.r.o.
v prevádzke „Skládka odpadov Veľké Kosihy“ za kontrolované obdobie 5.10.2017 
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17.9.2020 nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 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. 37/2020/Z.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Mgr. Jakub Janič

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

Mgr. Lukáš Pavlenko

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