SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát ţivotného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 BRATISLAVA 2

Číslo: 5767-20904/37/2010/Zál

Počet príloh: 7

Protokol o výsledku vykonanej kontroly č. 25/2010
dodrţiavania 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 01. 06. 2010.
Kontrolu vykonali inšpektori:
SIŢP, IŢP Bratislava, OIPK

RNDr. Igor Jedlovský, inšpektor
Ing. Ivana Záleská, inšpektor

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:

Jozef Struhár, starosta

Predmetom
tohto protokolu je výsledok kontroly, ktorá bola podľa § 21 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná
na dodrţiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia z dôvodu podnetu na
prešetrenie prevádzkovania skládky komunálneho odpadu vydaného Slovenskou inšpekciou
ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného 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 ţivotného 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 ţivotné
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 nádrţ
priesakových kvapalín, poţiarna nádrţ, teleso skládky, oplotenie, váha, prístupová
komunikácia).
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Kontrola bola vykonaná za obdobie od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia
do 31. 05. 2010.
Starosta obce Jozef Struhár bol dňa 31. 05. 2010 telefonicky 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 môţu 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 SIŢP,
Inšpektorát ţivotného 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.

Predloţené doklady

Doklady predložené dňa 01. 06. 2010
1. Dobudovanie monitorovacieho systému podzemných vôd z 26. 08. 2004
2. Záverečná správa – hydrochemické zhodnotenie vplyvu skládky odpadov Bajtava na
kvalitu podzemných vôd za rok 2008
3. Záverečná správa – hydrochemické zhodnotenie vplyvu skládky odpadov Bajtava na
kvalitu podzemných vôd za rok 2009
4. Výpis z účtu finančnej účelovej rezervy z 12. 05. 2010
5. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2008 a 2009
6. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2008 a 2009
7. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi zo dňa 06. 06. 2007
III. Zistený stav
Pri kontrole dodrţiavania podmienok povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo
zistené:
Podmienka 1.3. Vybudovať bočné steny (deliaci násyp) oddeľujúce jestvujúcu a plánovanú
časť úloţného priestoru skládky odpadov na severnej a východnej časti v súlade so zákonom
o odpadoch.
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Zistený stav:
-

Prevádzkovateľ zabezpečil vybudovanie deliaceho násypu, ktorý je zasypaný odpadom,
uloţený odpad sa presýpa aj cez hranu násypu mimo telesa skládky.

Podmienka čiastočne splnená.
Podmienka 1.6. Prevádzkovať skládku odpadov len na základe kolaudačného rozhodnutia,
ktorým sa povolí uţívanie sociálneho vybavenia prevádzkového objektu (umyvárka, WC),
ţumpy na zhromaţďovanie splaškových odpadových vôd, zariadenia na čistenie dopravných
prostriedkov a oplotenia so vstupnou bránou do časti areálu skládky odpadov, kde sa
nachádza prevádzkový objekt a cestná váha.
Zistený stav:
- Prevádzkovateľ nepredloţil pri kontrole uvedené kolaudačné rozhodnutie.
Podmienka nesplnená.
Podmienka 1.7. Pred začiatkom prevádzkovania skládky odpadov predloţiť povoľovaciemu
orgánu zmluvu na zneškodňovanie odpadu: priesakové kvapaliny zo skládky odpadov, na
vyhovujúcej čistiarni odpadových vôd.
Zistený stav:
- Prevádzkovateľ nemá uzatvorenú zmluvu na zneškodňovanie odpadu: priesakové
kvapaliny zo skládky odpadov, na vyhovujúcej čistiarni odpadových vôd.
Podmienka nesplnená.
Podmienka 1.11. Do doby dosiahnutia 2,0 m hrúbky prvej vrstvy ukladaného nezhutneného
odpadu zabezpečiť kompaktor.
Zistený stav:
- Prevádzkovateľ zabezpečil buldozér, ktorý je mimo prevádzky odstavený na nespevnenej
ploche vedľa váţnice.
Podmienka čiastočne splnená.
Podmienka 1.12. Dosiahnutie 2,0 m hrúbky prvej vrstvy ukladaného nezhutneného odpadu
bezodkladne písomne ohlásiť správnemu orgánu.
Zistený stav:
- Prevádzkovateľ nenahlásil povoľujúcemu orgánu dosiahnutie 2,0 m hrúbky prvej vrstvy
ukladaného nezhutneného odpadu.
Podmienka nesplnená.
Podmienka 1.20. Prevádzkovateľ skládky odpadov musí v súlade so zákonom o odpadoch
vytvárať počas prevádzky skládky odpadov účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa
pouţijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.
Zistený stav:
- Prevádzkovateľ vytvára účelovú finančnú rezervu v nedostatočnej výške.
Podmienka čiastočne splnená.
Podmienka 2.4. Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí
ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po
zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť kompaktorom najneskôr deň po
jeho uloţení. Objemný odpad sa pred uloţením musí upraviť drvením strojným zariadením.
Komunálne odpady a biologicky rozloţiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekrývať
vhodným inertným materiálom (napr. zeminou).
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Zistený stav:
- Prevádzkovateľ odpad nedostatočne zhutňuje a neprekrýva potrebným mnoţstvom
inertného materiálu. Odpad nezhutňuje najneskôr deň po jeho uloţení. Objemný odpad
pred uloţením neupravuje drvením.
Podmienka čiastočne splnená.
Podmienka 2.10. Po vybudovaní zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov musí byť
toto zariadenie udrţiavané v prevádzkyschopnom stave.
Zistený stav:
- Prevádzkovateľ nevybudoval zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov
Podmienka nesplnená.
Podmienka 3.1. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný nakladať s nebezpečnými
odpadmi, vzniknutými pri prevádzke skládky odpadov, na základe súhlasu na nakladanie
s nebezpečným odpadom, vydaným príslušným orgánom štátnej správy odpadového
hospodárstva podľa zákona o odpadoch.
Zistený stav:
- Prevádzkovateľ nemá platný súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Jeho
platnosť uplynula 31. 12. 2009.
Podmienka nesplnená.
Podmienka 4.1. Dodrţiavať zásady prevencie, riešenia havárií a zmiernenia následkov
v prípade havárií v zmysle vypracovaného a schváleného Plánu opatrení pre prípad
havarijného ohrozenia alebo zhoršenia akosti vôd a Prevádzkového poriadku zariadenia na
zneškodňovanie odpadov skládkovaním.
Zistený stav:
- Prevádzkovateľ má vypracovaný havarijný plán, ktorý nie je schválený príslušným
orgánom.
Podmienka nesplnená.
Podmienka 5.1. Počas prevádzky skládky odpadov sa musí vykonávať monitorovanie skládky
odpadov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva:
5.1.1. Meteorologické údaje - denne:
- mnoţstvo zráţok
- teplota (min, max, o 14,00 SEČ)
- smer a sila prevládajúceho vetra
- vyparovanie
- vlhkosť vzduchu
Merania musia byť vykonávané certifikovanými prístrojmi. V prípade ak poţadované údaje z
meraní nebudú získavané na mieste skládky odpadov, prevádzkovateľ musí predloţiť
povoľujúcemu orgánu potvrdenie SHMÚ o moţnosti akceptovania externe získavaných
údajov pre povoľovanú prevádzku.
5.1.2. Emisné údaje:
- mnoţstvo priesakových kvapalín – 1x mesačne
- zloţenie priesakových kvapalín – 1x štvrťročne
- potencionálne emisie plynov a atmosferický tlak - *
Analýza priesakových vôd sa musí vykonávať v stanovených termínoch v nasledovných
ukazovateľoch: zápach, farba, zákal, pH, oxidačno – redukčný potenciál, CHSK, organické
polyhalogenidy, NEL, amoniak a elektrická vodivosť.
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* Po začatí ukladania odpadov na skládku odpadov 1 x ročne vykonávať monitorovanie
zamerané na tvorbu skládkového plynu.
Po zistení tvorby skládkového plynu sa pozorovanie mnoţstva a zloţenia plynov na skládke
odpadov (CH4, CO2, O2, H2S) musí vykonávať 1x mesačne.
5.1.3. Ochrana podzemných vôd:
Pozorovanie vplyvu skládky odpadov na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných
vôd sa musí vykonávať z vrtu nad telesom skládky a z vrtov pod telesom skládky odpadov 1x
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 kaţdých 6 mesiacov.
Pozorovania sa musia vyhodnocovať prostredníctvom grafického zobrazenia a zauţívaných
kontrolných pravidiel a úrovní pre kaţdú monitorovaciu sondu.
V prípade, ţe podloţie skládky odpadov a jej okolie je budované horninami, ktoré v súlade so
zákonom o odpadoch spĺňajú poţiadavky na tesnenie skládky odpadov a ani do 30 m pod
základovou škárou skládky odpadov nebola zistená hladina podzemnej vody a nie je ani
predpoklad jej výskytu v budúcnosti, skládka odpadov musí byť 1x ročne monitorovaná
geofyzikálnymi metódami.
5.1.4. Topografia skládky odpadov:
- 1xt ročne štruktúru a zloţenie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán
skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloţenie odpadu, metódy
ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity.
- 1x ročne sadanie úrovne telesa skládky odpadov.
Zistený stav:
-

Prevádzkovateľ zabezpečuje len monitorovanie vplyvu skládky na podzemné vody.

Podmienka čiastočne splnená.
Podmienka 5.4. Monitorovacie objekty počas prevádzky skládky odpadov a aj po ukončení
rekultivácie musia byť udrţiavané vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty
musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu
vzorky a údrţby.
Zistený stav:
-

Monitorovacie vrty boli v čase kontroly uzatvorené a uzamknuté.

Podmienka splnená.
Podmienka 5.7. Prevádzkovateľ musí v súlade so zákonom o odpadoch viesť a uchovávať
evidenciu o mnoţstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o spôsobe
nakladania s nimi a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie kaţdoročne, do 31. januára
nasledujúceho roka, príslušnému Obvodnému úradu ţivotného prostredia a povoľujúcemu
orgánu.
Zistený stav:
-

Prevádzkovateľ zasielal Evidenčný list skládky odpadov a Hlásenie o vzniku odpadu
a nakladaní s ním len na Obvodný úrad ŢP v Nových Zámkoch a nezasielal ich na
povoľujúci orgán.
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Podmienka čiastočne splnená.
Podmienka 5.10. Prevádzkovateľ musí uchovávať záznamy z monitoringu počas
prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí a kaţdoročne do 31. januára nasledujúceho
roka ohlasovať výsledky monitoringu príslušnému Obvodnému úradu ţivotného prostredia
a povoľujúcemu orgánu.
Zistený stav:
-

Prevádzkovateľ zasielal záznamy z monitoringu pozorovania kvality podzemných vôd len
na Obvodný úrad ŢP v Nových Zámkoch a nezasielal ich na povoľujúci orgán.

Podmienka čiastočne splnená.
IV. Záver
Kontrolou plnenia podmienok integrovaného povolenia, ktoré vydala Slovenská inšpekcia
ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného
povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 586/OIPK/04-Ra/720110103 zo dňa 20. 04. 2004 bolo
zistené, ţe podmienky:
-

1.3., 1.11., 1.20., 2.4., 5.1., 5.7., 5.10. boli prevádzkovateľom splnené čiastočne,
1.6., 1.7., 1.12., 2.10., 3.1., 4.1. boli prevádzkovateľom nesplnené,
5.4. bola prevádzkovateľom splnená.

Uvedenými zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 20
ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. udrţiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v
povolení.
V.

Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

O výsledku kontroly a obsahu protokolu bol mailom informovaný štatutárny zástupca
prevádzkovateľa Jozef Struhár dňa 08. 07. 2010.
VI. Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu
kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam
-

(štatutárneho

zástupcu)

súhlasíme so závermi vykonanej kontroly. Následné opatrenia na nápravu zo zistených
nedostatkov budú realizované v zmysle rozhodnutia Inšpektorátu.

Prílohou protokolu o výsledku kontroly sú nasledovné písomnosti:
1. Dobudovanie monitorovacieho systému podzemných vôd z 26. 08. 2004
2. Záverečná správa – hydrochemické zhodnotenie vplyvu skládky odpadov Bajtava na
kvalitu podzemných vôd za rok 2008
3. Záverečná správa – hydrochemické zhodnotenie vplyvu skládky odpadov Bajtava na
kvalitu podzemných vôd za rok 2009
4. Výpis z účtu finančnej účelovej rezervy z 12. 05. 2010
5. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2008 a 2009
6. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2008 a 2009
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7. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi zo dňa 06. 06. 2007
V Bratislave, dňa 07. 07. 2010
podpisy pracovníkov kontroly:
za SIŢP, IŢP Bratislava, OIPK:
RNDr. Igor Jedlovský – inšpektor

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

Ing. Ivana Záleská – inšpektor

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

podpis vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu):

Jozef Struhár

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