Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina
Číslo: 6087/77/2021-20114/2021/770210104

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 13/2021
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
Áno
§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Nie
-

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Rozália Kozačková Číslo preukazu: 534
Telefón:
041 507 51 14
Elektronická adresa:
rozalia.kozackova@sizp.sk
Inšpektor:
Ing. Jaroslava Žeriavová Číslo preukazu: 314
Telefón:
041 507 51 14
Elektronická adresa:
jaroslava.zeriavova@sizp.sk
B.1. Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

-

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

UNIKOMAS a.s.
Lieskovecká cesta 480, 018 41 Dubnica nad Váhom
36 313 360
03.03.2020 Spôsob: Telefonicky
Ing. Peter Antoš
Funkcia: konateľ
0905625528

Funkcia:

-
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Elektronická adresa:

unikomas@orangemail.sk, unikomas2@gmail.com

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Skládka odpadov Lieskovec – Dubnica nad Váhom
Adresa prevádzky:
Dubnica nad Váhom
Variabilný symbol:
770210104
Integrované povolenie:
3061/770210104/520-Chy
Vydané:
3.11.2004
Právoplatné:
2.12.2004
Projektovaná kapacita:
celková projektovaná kapacita prevádzky: 287 700 m3
kapacita II. etapy skládky odpadov: 184 100 m3
Prevádzkovanie I. etapy skládky odpadov bolo ku dňu 15.07.2009 ukončené.
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.
F. Časová os
Predchádzajúce kontrolované
obdobie:
1.1.2019  15.7.2020
Posledná kontrola:
3.3.2020  15.7.2020
Kontrolované obdobie:
1.1.2020 – 11.06.2021
Začatie kontroly:
7.4.2021
Prvé miestne zisťovanie:
13.4.2021
Druhé miestne zisťovanie: 11.6.2021
Vypracovanie správy:
14.6.2021
Doručenie správy:
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou
G. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Počet snímok:

50

C. Zameranie kontroly – opis
Kontrola podľa § 34 ods. 5 zákona o IPKZ je zameraná na preskúmanie dodržiavania
vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 3061/770210104/520-Chy zo dňa
3.11.2004 v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktoré bolo
vydané pre prevádzku „Skládka odpadov Lieskovec – Dubnica nad Váhom“.
D. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Prvá miestna obhliadka bola vykonaná dňa 13.04.2021 za prítomnosti zástupcu
prevádzkovateľa. Pri obhliadke bolo hmlisté zamračené počasie, neskoršie prehánky
s teplotou cca +5 0C. V čase obhliadky bola brána do prevádzky uzamknutá a označená
oznamom „Skládka uzavretá, objekt monitorovaný kamerovým systémom, zákaz vstupu“.
Skládkovacie priestory prevádzky „Skládka odpadov Lieskovec – Dubnica nad Váhom“
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(ďalej len „skládka odpadov“) sa skladajú z I. a II. etapy. Ukladanie do priestorov I. etapy
bolo ukončené v roku 2009. Podľa prevádzkového denníka prevádzkovateľ ukončil ukladanie
odpadov do telesa II. etapy k 31.03.2021. Prevádzkovateľ podal dňa 22.12.2020 žiadosť
o vydanie stavebného povolenia pre zmenu stavby pred dokončením „Uzavretie a rekultivácia
skládky, Aktualizácia č. 3“. Stavebné konanie nebolo do ukončenia kontroly ukončené.
V areáli prevádzky, pri vstupe nebolo cítiť skládkový zápach. Mierny skládkový zápach bolo
cítiť až pri telese II. etapy skládky odpadov. Prvá etapa skládky odpadov bola prekrytá
zeminou zmiešanou s inertným materiálom a čiastočne zarastená náletovou zeleňou. V čase
obhliadky boli teleso II. etapy a terén okolo telies I. a II. etapy značne premočené vzhľadom
na predchádzajúce dlhodobé daždivé počasie. Na hranici II. etapy sa nachádzali priehlbiny
vyplnené tekutinou javiacou znaky priesakovej kvapaliny. Nádrž na priesakové kvapaliny
bola naplnená na cca 30 % jej objemu, nakoľko prevádzkovateľ vyviezol prebytočné
priesakové kvapaliny do ČOV na zneškodnenie, o čom predložil doklady. V blízkosti II. etapy
bol vo veľkom množstve uskladnený odpad podľa prehlásenia prevádzkovateľa pochádzajúci
zo separačnej linky sklární (zmes skla, plastov, papiera, kovov a neidentifikovateľného
anorganického materiálu), ktorý prevádzkovateľ mieni použiť na prekrytie odpadov. V čase
obhliadky sa pri telese II. etapy nachádzal kompaktor, ktorý začal formovať teleso skládky
presúvaním odpadu do konečného tvaru podľa projektovej dokumentácie na uzatvorenie
a rekultiváciu skládky odpadov. Podľa prehlásenia prevádzkovateľa museli pozastaviť práce
na formovaní a prekrývaní telesa II. Etapy, z dôvodu podmočeného terénu a akonáhle sa
zlepšia poveternostné podmienky, budú pokračovať v prácach na prekrývaní odpadov
inertným materiálom na zabezpečenie stability telesa II. etapy a jeho svahov. Vzhľadom na
zlé poveternostné podmienky inšpekcia obhliadku prerušila a oznámila prevádzkovateľovi, že
v obhliadke bude pokračovať v nasledujúcom období.
Druhá obhliadka skládky odpadov bola vykonaná dňa 11.06.2021. Pri obhliadke bolo
polojasno s teplotou cca +22 0C. V čase obhliadky sa na ploche I. etapy skládky odpadov
nachádzali mechanizmy (bagre, valec, nakladač), ktoré upravovali teleso I. etapy skládky
odpadov do konečného tvaru. Teleso II. etapy skládky odpadov bolo vytvarované približne do
tvaru podľa projektovej dokumentácie na uzatváranie skládky odpadov a prekryté inertným
materiálom. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa sa bude musieť pred konečným uzatvorením
skládky odpadov mierne upraviť tvarovanie telesa II. etapy, nakoľko v telese skládky nie je
postačujúce množstvo odpadov - ostala nezaplnená voľná kapacita o objeme cca 9 500 m3.
Odplyňovacie šachty ešte neboli vybudované do konečného tvaru. Telesá skládky odpadov
boli suché, bez známok podmáčania, alebo zhromaždenej priesakovej kvapaliny. Prístupová
cesta a okolie skládky odpadov bolo čisté, bez známok rozfúkaného odpadu. Odvodňovací
rigol pod skládkou odpadov bol čistý a funkčný. Pri obhliadke boli skontrolované záchytné
odkaľovacie šachty priesakových vôd nachádzajúce sa pod skládkou odpadov a pod nádržou
na priesakové kvapaliny. Obe šachty boli funkčné s viditeľným prítokom priesakových
kvapalín. Nádrž na priesakové kvapaliny bola naplnená na cca 40 % jej objemu. Z obhliadky
bola vyhotovená fotodokumentácia.
E. Použité podklady
1. Integrované povolenie č. 3061/770210104/520-Chy zo dňa 3.11.2004 v znení jeho
neskorších zmien
2. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2020
3. Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaním s ním typ „D“ a „P“ za rok 2020
4. Evidenčné listy odpadov za rok 2020, 2021
5. Evidenčný list odovzdávania priesakovej kvapaliny za rok 2020, 2021
6. Sprievodné listy nebezpečných odpadov za rok 2020, 2021
7. Prevádzkový poriadok
8. Prevádzkový denník
9. Protokoly o vykonanej deratizácii v roku 2021
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10. Záverečná správa – Monitorovanie skládky odpadov – plyny Lieskovec Dubnica nad
Váhom v roku 2020, vypracovaná LABEKO s.r.o., január 2021
11. Záverečná správa – Monitorovanie skládky odpadov – vody Lieskovec Dubnica nad
Váhom v roku 2020, vypracovaná LABEKO s.r.o., január 2021
12. Polohopisný a výškopisný plán Skládka odpadov Lieskovec, zameranie voľnej kapacity
skládky, január 2021, vyhotovil Ing. Jozef Orság, autorizovaný geodet a kartograf,
(osvedčenie č. 934 podľa §6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z.z.)
J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka A.1.
A.1. Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať II. etapu skládky odpadov na základe
platného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ktorý sa udeľuje
na dobu najdlhšie do 31.03.2021, maximálne však do naplnenia maximálnej projektovanej
kapacity II. etapy skládky odpadov 184 100 m3.
Platnosť povolenia inšpekcia nepredĺži.
Prevádzkovanie I. etapy skládky odpadov bolo ku dňu 15.07.2009 ukončené.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Podľa prevádzkového denníka a evidenčných listov preberaných odpadov za rok 2021
prevádzkovateľ ukončil ukladanie odpadov do telesa II. etapy skládky odpadov k 31.03.2021.
V roku 2020 bolo do telesa II. etapy skládky odpadov celkovo uložených 25 029,28 t
odpadov. Voľná kapacita skládky odpadov bola k 31.12.2020 13 365,4 m3. V roku 2021 (do
31.03.2021) bolo do telesa II. etapy skládky odpadov uložených 4 426,59 t odpadov.
Prevádzkovateľ do ukončenia prevádzkovania II. etapy skládky odpadov nenaplnil celkovú
maximálnu kapacitu 184 100 m3.
Prevádzkovateľ ukončil prevádzkovanie (ukladanie odpadov) ku dňu 31.03.2021 v súlade
s podmienkou A.1. integrovaného povolenia.
2. Podmienka A.12.2.
A.12.2.Povrch odpadov aktuálne nevyužívanej plochy telesa skládky odpadov má byť
zhutnený a prekrytý inertným materiálom - inertným odpadom.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ počas kontroly vykonával tvarovanie a zhutňovanie telesa do konečného
tvaru a odpady prekrýval inertným odpadom. Pri druhej obhliadke dňa 11.06.2021 bolo
zistené, že celé telesá I. a II. etapy sú zhutnené a prekryté inertným odpadom v súlade
s podmienkou A.12.2. integrovaného povolenia.
3. Podmienka č. A.34.
A.34. Prevádzkovateľ je povinný v zmysle § 114c ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch
požiadať o vydanie súhlasu na uzatvorenie skládky odpadov najneskôr do 01.01.2021 a
inšpekcii predložiť na schválenie prevádzkový poriadok, v ktorom budú zapracované
povinnosti prevádzkovateľa súvisiace s vykonávaním uzatvorenia a rekultivácie skládky
odpadov a s následnou údržbou a monitorovaním skládky odpadov po dobu minimálne 30
rokov po jej definitívnom uzatvorení.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ podal dňa 22.12.2020 na inšpekciu žiadosť o vydanie stavebného povolenia
pre zmenu stavby pred dokončením „Uzavretie a rekultivácia skládky, Aktualizácia č. 3“.
Stavebné konanie nebolo do ukončenia kontroly ukončené.
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Prevádzkovateľ požiadal o vydanie súhlasu na uzatvorenie skládky odpadov v stanovenom
termíne v súlade s podmienkou A.34. integrovaného povolenia.
4. Podmienka I.1.
I.1. Kontrola emisií do ovzdušia bude uskutočňovaná tak, ako je uvedené v tabuľke
Podmienky
Parameter
Frekvencia*
Metóda analýzy/Technika
merania
Pri priemernom
obsah
obsahu CH4
CH4, CO2,
2 x ročne*
v odplyňovacích
O2, H2S, H2
studniach do 25 %
Podľa schválených metodík.
Pri priemernom
Meranie vykonávať zarážanými
obsah
obsahu CH4
sondami, alebo v záchytných
CH4, CO2,
v odplyňovacích
4x ročne
studniach skládkového plynu
O2, H2S, H2 studniach od 25 %
v kombinácií so zarážanými
do 40 %
sondami.
Pri priemernom
obsah
obsahu CH4
CH4, CO2,
mesačne
v odplyňovacích
O2, H2S, H2
studniach nad 40 %
* Počas prevádzky v jarnom a jesennom období, kedy vonkajšia teplota neklesne pod 5oC
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil inšpekcii záverečnú ročnú správu z monitorovania tvorby a zloženia
skládkových plynov za rok 2020, ktorú vypracovala spoločnosť LABEKO s.r.o., Krajinská
cesta 2929/9 921 01 Piešťany v januári 2021. Zo správy vyplýva, že zloženie skládkových
plynov bolo v roku 2020 zisťované odberom vzoriek zo sond – odplyňovacích šácht č. 1 – 4,
dva krát a to dňa 23.06.2020 a 06.11.2020. Odber vzoriek a analýzy boli vykonané
Akreditovaným skúšobným laboratóriom Labeko, s.r.o., Piešťany (akreditácia SNAS č.
070/S-030). Z predložených protokolov vyplýva, že v odobratých vzorkách boli merané
veličiny: metán CH4 (maximálna hodnota 24,8 %), H2 , CO2, O2 a H2S.
Pri kontrole bolo zistené, že tvorba a zloženie skládkových plynov zo skládky odpadov je
sledovaná v odplyňovacích šachtách č. 1 – 4, dva krát ročne, v požadovaných parametroch
v súlade s ustanovením podmienky č. I.1. integrovaného povolenia.
5. Podmienka I.2.1.
I.2.1. Podzemné vody
Odkaz na miesto merania: monitorovacie vrty nad skládkou a pod skládkou odpadov
Parameter

Frekvencia

Kvalita podzemnej vody
v ukazovateľoch: teplota
vody, pH, elektrická
vodivosť, rozpustný
kyslík, CHSK(Cr),
Štvrťročne*
BSK5, celkový obsah
organického uhlíka,
amónne ióny, N-NH4,
NL, NEL-IR, bór

Podmienky merania

Metóda analýzy/Technika

Vzorky sa odoberú
z vrtov L6 nad skládkou,
L3 až L5 pod skládkou
odpadov
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aniónaktívne tenzidy,
fenoly, arzén, kadmium,
ortuť, olovo, chróm,
meď, zinok, nikel, AOX

1x ročne
v letných
mesiacoch

detto

Podľa schválených metodík

* po uzatvorení skládky 2x ročne

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil inšpekcii záverečnú ročnú správu z monitorovania skládky odpadov
– vody Lieskovec Dubnica nad Váhom v roku 2020, vypracovanú LABEKO s.r.o., január
2021. V roku 2020 bol vykonaný monitoring podzemných vôd odberom vzoriek v dňoch
18.03., 23.06., 18.08. a 06.11.2020 z monitorovacích vrtov: L6 (referenčný vrt nad skládkou
odpadov) a L3, L4 a L5 (indikačné vrty pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných
vôd). Z vrtu L2 neboli odoberané vzorky, nakoľko je suchý a to z dôvodu, že podzemná voda
nedosahuje úroveň dna skládky odpadov. Odber vzoriek a analýzy boli vykonané
Akreditovaným skúšobným laboratóriom Labeko, s.r.o., Piešťany (akreditácia SNAS č.
070/S-030). Na základe výsledkov analýz možno konštatovať, že neboli prekročené žiadne
ukazovatele medzných koncentrácií ukazovateľov znečistenia podzemných vôd skládkou
odpadov kategórie B a C požiadaviek Pokynu MŽP SR 1617/97-min. Z porovnania výsledkov
stanovenia parametrov podzemných vôd z referenčného vrtu a indikačných vrtov možno
konštatovať, že teleso skládky odpadov v roku 2020 neovplyvnilo podzemné vody v okolí
skládky odpadov.
Prevádzkovateľ vykonáva monitoring podzemných vôd 4x ročne v požadovanom rozsahu.
V roku 2020 boli vzorky povrchových vôd odobraté v dňoch: 18.03.2020, 23.06.2020,
06.11.2020 (stanovené v ukazovateľoch teplota vody, pH, elektrická vodivosť, rozpustný
kyslík, amónne ióny, CHSKCr, BSK5, TOC, N-NH4, NL, NEL-IR, B) a dňa 18.08.2020 v
rozšírenom rozsahu (stanovené v ukazovateľoch aniónaktívne tenzidy, fenoly, arzén, kadmium,
ortuť, olovo, chróm, meď, zinok, nikel, AOX) v letných mesiacoch v súlade s podmienkou č.
I.2.1. integrovaného povolenia.
6. Podmienka I.2.2.
I.2.2. Povrchové vody

Tabuľka č.14

Odkaz na miesto merania: Vodný tok Lieskovecký potok
Parameter

Kvalita povrchovej
vody v ukazovateľoch:
pH, CHSK(Cr), BSK5,
amónne ióny, N-NH4,
NL, NEL-IR, bór

Frekvenci
a

Podmienky merania

Vzorky sa odoberú
z povrchového toku
Lieskoveckého
potoka
Štvrťročne
v dvoch profiloch PT1 nad
*
skládkou a PT2 pod skládkou
v smere toku.

Metóda analýzy/Technika

Podľa schválených metodík

1x ročne
v letných
detto
Podľa schválených metodík
mesiacoch
* po uzatvorení skládky 2x ročne
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil inšpekcii záverečnú ročnú správu z monitorovania skládky odpadov
– vody Lieskovec Dubnica nad Váhom v roku 2020, vypracovanú LABEKO s.r.o., január
2021. Povrchová voda bola v roku 2020 monitorovaná z recipientu Lieskoveckého potoka, do
Arzén, kadmium, ortuť,
olovo, chróm
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ktorého sú vedené dažďové vody zo spevnenej plochy komunikácií a zo striech pozemných
objektov v areáli skládky odpadov odvodňovacím rigolom cez odkaľovaciu šachtu. Táto
povrchová voda vznikajúca v areáli skládky odpadov neprichádza do styku s uloženým
odpadom. Povrchová voda bola odoberaná a následne analyzovaná akreditovaným
laboratóriom Labeko, s.r.o., Piešťany (akreditácia SNAS č. 070/S-030) v profile PT1 nad
skládkou odpadov a v PT2 pod skládkou odpadov. Z výsledkov nameraných hodnôt v roku
2020 vyplynulo, že povrchová voda z recipientu Lieskoveckého potoka nie je ovplyvnená
súvisiacimi činnosťami na skládke odpadov, nakoľko neboli prekročené odporúčané hodnoty
podľa Prílohy č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z.z. (ďalej len „nariadenie“). Veľmi
mierne boli prekročené iba hodnoty BSK5 v rozmedzí 5,6 mg/l – 10,5 mg/l (odporúčaná
hodnota podľa nariadenia je 7 mg/l), ale tieto hodnoty boli zvýšené aj nad skládkou odpadov.
Prevádzkovateľ vykonáva monitoring povrchových vôd 4x ročne v požadovanom rozsahu.
V roku 2020 boli vzorky povrchových vôd odobraté v dňoch: 18.03.2020, 23.06.2020,
06.11.2020 (stanovené v ukazovateľoch pH, CHSK(Cr), BSK5, amónne ióny, N-NH4, NL,
NEL-IR, bór) a dňa 18.08.2020 (stanovené v ukazovateľoch pH, CHSK(Cr), BSK5, amónne
ióny, N-NH4, NL, NEL-IR, bór, arzén, kadmium, ortuť, olovo, chróm) v súlade s podmienkou
č. I.2.2. integrovaného povolenia.
7. Podmienka I.2.3., I.2.3.1.
I. 2.3. Priesakové kvapaliny
Tabuľka č. 15
Odkaz na miesto emisie: Akumulačná nádrž priesakových kvapalín
Parameter

Množstvo priesakových
kvapalín

Frekvenci
a

Podmienky

Metóda analýzy/Technika

merania

Mesačne

V súlade s PP
skládky odpadov

Štvrťročne
*

V súlade s PP
skládky odpadov

Podľa schválených metodík.
Zaznamenávať tiež množstvo
odvážané na ČOV

Zloženie priesakových
kvapalín v ukazovateľoch:
teplota vody, pH, elektrická
vodivosť, rozpustný kyslík,
CHSK(Cr), celkový obsah
organického uhlíka, BSK5,
NL, NEL-IR, amónne ióny,
N-NH4, bór,

Podľa schválených metodík

anionaktívne tenzidy,
Ročne
fenoly, arzén, kadmium,
V súlade s PP
v letných
Podľa schválených metodík
ortuť, olovo, chróm, meď,
skládky odpadov
mesiacoch
zinok, nikel, AOX,
I.2.3.1. Ukazovatele teplota, pH, elektrická vodivosť budú určované priamo na mieste odberu
vzoriek.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil inšpekcii záverečnú ročnú správu z monitorovania skládky odpadov
– vody Lieskovec Dubnica nad Váhom v roku 2020, vypracovanú LABEKO s.r.o., január
2021. Priesakové kvapaliny boli v roku 2020 odoberané z akumulačnej nádrže priesakových
vôd a následne analyzované akreditovaným laboratóriom Labeko, s.r.o., Piešťany (akreditácia
SNAS č. 070/S-030). Stanovené hodnoty ukazovateľov CHSK(Cr), BSK5 a amónne ióny
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v priesakových vodách v roku 2020 prekročili odporúčané hodnoty ukazovateľov prílohy č. 6
nariadenia. Z uvedeného dôvodu sa musia priesakové kvapaliny zneškodňovať v ČOV
a nesmú byť vypúšťané do povrchového toku. Prevádzkovateľ v kontrolovanom období
odovzdával prebytky priesakových vôd na zneškodnenie do ČOV Dubnica nad Váhom.
V roku 2020 boli vzorky priesakových vôd odobraté v dňoch: 18.03.2020, 23.06.2020,
06.11.2020 (stanovené v ukazovateľoch teplota vody, pH, elektrická vodivosť, rozpustný
kyslík, amónne ióny, CHSKCr, BSK5, TOC, N-NH4, NL, NEL-IR, B) a dňa 18.08.2020 v
rozšírenom rozsahu (stanovené v ukazovateľoch aniónaktívne tenzidy, fenoly, arzén, kadmium,
ortuť, olovo, chróm, meď, zinok, nikel, AOX) v súlade s podmienkou č. I.2.3. integrovaného
povolenia.
Ukazovatele teplota, pH, elektrická vodivosť boli určované priamo na mieste odberu vzoriek
v súlade s podmienkou č. I.2.3.1. integrovaného povolenia.
8. Podmienka I.3.2.
I. 3.2. Topografia skládky odpadov
Tabuľka č.18
Miesto merania : Skládka odpadov, štruktúra a zloženie telesa skládky odpadov
Parameter

Frekvencia
počas
prevádzky

Podmienky merania

Poznámka

Plocha pokrytá odpadom,
objem a zloženie odpadu,
miesto uloženia odpadu,
metódy ukladania odpadu,
čas a trvanie ukladania
odpadu, výpočet voľnej
kapacity

1 x ročne

V súlade s PP skládky
odpadov

Merané parametre budú
podkladom pre situačný plán
skládky odpadov.

Sadanie úrovne telesa
skládky odpadov

1 x ročne

V súlade s PP skládky
odpadov

Po uzatvorení skládky odpadov sa
meranie vykoná v rovnakej
frekvencii ako počas prevádzky.

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ inšpekcii predložil Polohopisný a výškopisný plán Skládka odpadov
Lieskovec, zameranie voľnej kapacity skládky, január 2021, vyhotovil Ing. Jozef Orság,
autorizovaný geodet a kartograf (osvedčenie č. 934 podľa §6 písm. d) až j) zákona č.
215/1995 Z.z.). Z predloženej technickej správy k situácii - polohopisný a výškopisný plán
vyplýva, že na skládke odpadov bola k 31.12.2020 voľná kapacita 13 365,4 m3. Meranie
sadania úrovne telesa skládky odpadov prevádzkovateľ nebol povinný vykonávať, nakoľko
v kontrolovanom období skládka odpadov ešte nebola uzatvorená.
Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva pravidelné ročné monitorovanie topografiu skládky odpadov a zisťovanie voľnej kapacity skládky odpadov, v súlade s
podmienkou č. I.3.2. integrovaného povolenia.

K.

Prílohy správy

L.

Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Nie

Dodržané
A.1., A.12.2., A.34., I.1., I.2.1., I.2.2., I.2.3., I.2.3.1., I.3.2.
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Nedodržané v časti
0
Nedodržané
0
Nie je možné vyhodnotiť
0

M.
Záver – celkové zhodnotenie
Vykonanou kontrolou vybraných podmienok integrovaného povolenia bolo zistené, že
prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, podľa § 35
ods. 1 zákona o IPKZ.

F. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Rozália Kozačková
................................................................
Ing. Jaroslava Žeriavová
................................................................
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