SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 BRATISLAVA 2

Číslo: 5767-31284/37/2011/Zál

Počet príloh: 2

Protokol o výsledku vykonanej kontroly č. 49/2010
dodržiavania podmienok integrovaného povolenia č. 586/OIPK/04-Ra/720110103 zo dňa
20. 04. 2004 (ďalej len „integrované povolenie“) v prevádzke „Bajtava – skládka TKO“ –
časť I. a III. etapy, prevádzkovateľa Obec Bajtava, Obecný úrad Bajtava č. 86, 943 65
Kamenica nad Hronom, IČO: 00 308 757.
Kontrola bola vykonaná dňa 08. 12. 2010.
Kontrolu vykonal inšpektor:
SIŽP, IŽP Bratislava, OIPK

Ing. Ivana Záleská, inšpektor

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnil:

Jozef Struhár, starosta

Predmetom
tohto protokolu je výsledok kontroly, ktorá bola podľa § 21 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná
na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia z dôvodu podnetu na
prešetrenie prevádzkovania skládky komunálneho odpadu vydaného Slovenskou inšpekciou
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Prievozská 30, 821 05
Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpektorát“)
rozhodnutím č. 586/OIPK/04-Ra/720110103 zo dňa 20. 04. 2004, ktorým inšpektorát povolil
vykonávanie činnosti v prevádzke podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ.
Kontrola bola vykonaná v súlade s § 28 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2003 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“), v súlade s § 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 v súlade s
§ 6 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).
Predmetom kontroly boli len podmienky integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu
vykonania kontroly opodstatnenie, a ktorým uplynula lehota plnenia. Inšpektorát vykonal
kontrolu príslušných dokumentov, fyzickú kontrolu prevádzky (akumulačná nádrž
priesakových kvapalín, požiarna nádrž, teleso skládky, oplotenie, váha, prístupová
komunikácia).
Kontrola bola vykonaná za obdobie od 01. 07. 2010 do 04. 12. 2010.
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Starosta obce Jozef Struhár bol dňa 08.12.2010 e-mailom informovaný o účele kontroly.
I.

Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

VŠEOBECNE:
Základné údaje
1. Presný názov kontrolovanej prevádzky: Bajtava – skládka TKO – časť I. a III. etapy
2. Presná adresa kontrolovanej prevádzky: Bajtava
3. Presný názov prevádzkovateľa: Obec Bajtava
4. Presná adresa prevádzkovateľa: Obecný úrad Bajtava č. 86, 943 65 Kamenica nad
Hronom
5. IČO: 00 308 757
6. KPČ: 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú
celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné
odpady
7. NOSE - P: 109.06
ROZSAH KONTROLY:
Predmetom kontroly boli podmienky integrovaného povolenia, ktoré vydala SIŽP,
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly
rozhodnutím č. 586/OIPK/04-Ra/720110103 zo dňa 20.04.2004. Týmto povolením
Inšpektorát povolil vykonávanie činnosti v prevádzke podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ.
II.

Predložené doklady

Doklady predložené dňa 15.12.2010
1.
Fotokópia listu denného záznamu z prevádzkového denníka zo dňa 02.11.2010
o kontrole akumulačnej nádrže.
2.
Evidenčné listy odpadov od 01.07.2010 do 03.12.2010.
III. Zistený stav
Inšpektorát dňa 08.12.2010 na základe podnetov na prevádzkovanie prevádzky „Bajtava
– skládka TKO“ – časť I. a III. etapy vyzval prevádzkovateľa Obec Bajtava v termíne do
10.12.2010 na predloženie podkladov ku kontrole:
1. Evidenčné listy odpadov od 01.07.2010 do 04.12.2010 s vyznačením odpadov prebratých
od spoločnosti AVE a ich pôvodu,
2. Kópie potvrdení o odovzdaní prebytočnej priesakovej kvapaliny na ČOV,
3. Kópiu prevádzkového denníka so záznamami o kontrole naplnenia akumulačnej nádrže
od 01.07.2010 do 04.12.2010.
Prevádzkovateľ doručil na inšpektorát dňa 15.12.2010 doklady uvedené v časti II. tohto
protokolu. Nedoručil potvrdenia o odovzdaní prebytočnej priesakovej kvapaliny ani kópie
z prevádzkového denníka o pravidelných kontrolách naplnenosti akumulačnej nádrže.
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Pri kontrole dodržiavania podmienok povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo
zistené:
Podmienka 3.5. Zneškodňovanie odpadu: priesakové kvapaliny zo skládky odpadov zabezpečovať na vyhovujúcej čistiarni odpadových vôd.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ nepreukázal zneškodňovanie priesakovej kvapaliny na čistiarni odpadových
vôd.
Podmienka nesplnená.
Podmienka 4.2. Prevádzkovateľ musí mať zabezpečený odvoz priesakovej kvapaliny, ktorú
nebude môcť recirkulovať, vody nepoužiteľnej na čistenie dopravných prostriedkov
a splaškovej odpadovej vody, na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ nemá uzatvorenú zmluvu na odvoz priesakovej kvapaliny a nepreukázal
zneškodňovanie priesakovej kvapaliny na čistiarni odpadových vôd.
Podmienka nesplnená.
Podmienka 5.7. Prevádzkovateľ musí v súlade so zákonom o odpadoch viesť a uchovávať
evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o spôsobe
nakladania s nimi a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie každoročne, do 31. januára
Zistený stav:
Prevádzkovateľ viedol evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na
zneškodnenie, neviedol v prevádzkovom denníku záznamy o kontrole naplnenosti
akumulačnej nádrže, recirkulácii prebytočnej priesakovej kvapaliny, na vyžiadanie za
kontrolované obdobie predložil jeden záznam o kontrole zo dňa 02.11.2010
Podmienka čiastočne splnená.
IV. Záver
Kontrolou plnenia podmienok integrovaného povolenia, ktoré vydala Slovenská inšpekcia
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného
povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 586/OIPK/04-Ra/720110103 zo dňa 20. 04. 2004 bolo
zistené, že podmienky:
-

5.7. bola prevádzkovateľom splnená čiastočne,
3.5., 4.2. boli prevádzkovateľom nesplnené.

Prevádzkovateľ na inšpektorát nepredložil požadované podklady ku kontrole v termíne do
10.12.2010.
Uvedenými zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 20
ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými
v povolení a § 20 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. neposkytol úplné informácie
v požadovanom termíne.
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V.

Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

O výsledku kontroly a obsahu protokolu bol e-mailom informovaný štatutárny zástupca
prevádzkovateľa Jozef Struhár dňa 02. 11. 2011.
VI. Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu
kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam
-

(štatutárneho

zástupcu)

súhlasíme so závermi vykonanej kontroly.

Prílohou protokolu o výsledku kontroly sú nasledovné písomnosti:
1.
2.

Fotokópia listu denného záznamu z prevádzkového denníka zo dňa 02.11.2010 o kontrole
akumulačnej nádrže.
Evidenčné listy odpadov od 01.07.2010 do 03.12.2010.

V Bratislave, dňa 15.11.2011
podpisy pracovníkov kontroly:
za SIŽP, IŽP Bratislava, OIPK:

Ing. Ivana Záleská – inšpektor

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

podpis vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu):

Jozef Struhár

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