Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica
Číslo: 10799-46823/47-3/2021

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 55/2021/Kas/Z
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská
Bystrica, 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
Nie
§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Nie
-

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Anna Kassová
Telefón:
048 471 96 53
Elektronická adresa:
anna.kassova@sizp.sk

Číslo preukazu: 72

Inšpektor:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Zuzana Križmová Číslo preukazu: 94
048 471 96 56
zuzana.krizmova@sizp.sk

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

-

Funkcia:

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

Skládka TKO Vyšehradné – záujmové združenie obcí
Nám. SNP č. 1, 972 13 Nitrianské Pravno
31 913 954
20. 03. 2018 Spôsob: Telefonicky
Ing. Róbert Mikulášik Funkcia: predseda združenia
0917909303

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Skládka odpadov Vyšehradné
Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
470390106
Integrované povolenie:
3828-34565/2007/Kas/470390106
Vydané:
25.10.2007
Právoplatné:
29.11.2007
Projektovaná kapacita:
II. etapa 26 215 m3
Skládka je uzatvorená a zrekultivovaná.
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
Predchádzajúce kontrolované
obdobie:
2016 do 27. 3. 2018
Posledná kontrola:
27.3.2018
Kontrolované obdobie:
2019 do 29.11.2021
Začatie kontroly:
29.11.2021
Prvé miestne zisťovanie:
29.11.2021
Vypracovanie správy:
7.12.2021
Doručenie správy:
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-

Počet snímok:

-

G. Zameranie kontroly – opis
Prevádzkovateľ listom zo dňa 08. 02. 2018 oznámil inšpekcii ukončenie prevádzkovania
II. etapy skládky z dôvodu naplnenia kapacity telesa.
Inšpekcia sa zamerala na kontrolu podmienok uvedených v rozhodnutí č. 623243591/2018/Kas/470390106/Z4 zo dňa 10. 12. 2018, ktorým udelila súhlas na uzatvorenie,
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vykonanie rekultivácie a monitorovanie skládky a súčasne vykonala vizuálnu kontrolu
uzatvorenej skládky.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Skládka v čase kontroly bola uzatvorená a zrekultivovaná. Prevádzkovateľ zabezpečil
kontrolu areálu skládky poverenou osobou. Všetky objekty skládky, ktoré sú potrebné aj po
ukončení prevádzkovania skládky, sú funkčné.
I. Použité podklady
Doklady o odovzdávaní priesakovej kvapaliny oprávnenej osobe.
Záznamy o vykonaní kontroly skládky.
Správa o monitoringu skládky (skládkové plyny, podzemné vody a priesakové kvapaliny).
Zameranie skládky.
Zmena integrovaného povolenia č. 4
J. Kontrolné zistenia
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky po ukončení prevádzkovania
skládky:
Kontrola emisií do ovzdušia
Podmienka 1.
Prevádzkovateľ predložil inšpekcii „Vyhodnotenie tvorby skládkových plynov za rok 2020“.
Merané zložky skládkového plynu boli CH4, CO2, O2, H2S, H2,. Vyhodnotenie obsahuje
výsledky merania a konštatovanie, že tvorba skládkových plynov nie je v technicky
spracovateľnom množstve.
Zistený stav Dodržaná
Kontrola emisií priesakových kvapalín a podzemných vôd
Podmienka 2.
Prevádzkovateľ predložil inšpekcii „Monitorovanie vplyvu skládky na podzemné vody za rok
2020. Zhodnotenie monitoringu vypracoval RNDr. Zdenek Potyš, HGS-hydrogeoservis,
Žilina. Parametre, ktoré boli analyzované v odobratých vzorkách priesakovej kvapaliny
a podzemných vôd, sú v súlade s integrovaným povolením.
Zhodnotením podľa limitných hodnôt nebol v roku 2020 preukázaný negatívny vplyv skládky
na kvalitu podzemných vôd.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania priesakových kvapalín a podzemných vôd
boli splnené.
Prevádzkovateľ jedenkrát za mesiac sleduje a výšku hladiny priesakových kvapalín
v akumulačnej nádrži na vodomernej late a údaj zapisuje do evidencie o skládke po jej
uzatvorení,
Zistený stav Dodržaná
Podmienky monitorovania
Podmienka 2.3
a) Na všetkých meracích miestach podzemných vôd a v akumulačnej nádrži priesakových
kvapalín zjednotiť frekvenciu a dobu odberu vzoriek.
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b) Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá každoročne
vypracuje záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť
vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie,
vrátane návrhu opatrení, ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných
vôd a v zložení priesakových kvapalín.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Dátum vykonania monitoringu priesakových kvapalín a podzemných vôd bol zaznamenaný
v prevádzkovom denníku.
Laboratórne rozbory vykonalo laboratórium BEL/NOVAMANN International s.r.o.,
Bratislava SNAS Reg. No. 031/S-106.

Kontrola opatrení po skončení činnosti v prevádzke:
Podmienka 1.
Prevádzkovateľ je povinný skládku uzavrieť a rekultivovať podľa projektovej dokumentácie
stavby „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Vyšehradné“ a v súlade s podmienkami
stavebného povolenia.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vykonal rekultiváciu skládky podľa projektovej dokumentácie stavby
„Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Vyšehradné“ a v súlade s podmienkami
stavebného povolenia č. č. 6232-43591/2018/Kas/470390106/Z4 zo dňa 10.12.2018 a zmeny
stavby pred jej dokončením rozhodnutím č. 9212-43330/2020/3/470390106/Z5 zo dňa
16. 12. 2020.
Podmienka 3.
Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby oplotenie areálu skládky bolo neporušené a aby nebol
možný voľný vstup na skládku.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie

Podmienka 4.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť 1 krát za dva roky vyčistenie dna akumulačnej nádrže
priesakových kvapalín.
Dátum údržby akumulačnej nádrže uviesť v evidencii o skládke.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vykonal vyčistenie dňa akumulačnej nádrže dňa 02. 09. 2020. Dátum údržby
akumulačnej nádrže uviedol v evidencii o skládke.
Prevádzkovateľ predložil doklady o vývoze priesakových kvapalín na ČOV v Prievidzi
Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica.
Vývoz za rok 2019: 183 m3, 2020: 88 m3, 2021: 221m3.
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Podmienka 5.
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať 1 krát za mesiac pravidelnú kontrolu rigolov
na odvedenie vôd z povrchového odtoku a zariadení na zachytávanie plávajúcich látok,
podľa potreby ich čistiť a udržiavať.
O kontrole a vykonaní čistenia rigolov a zariadení na zachytávanie plávajúcich látok
viesť záznam v evidencii o skládke.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vedie záznam kontrole a vykonaní čistenia rigolov v evidencii o skládke.
Podmienka 10
Prevádzkovateľ je povinný po uzatvorení skládky viesť písomný záznam o všetkých
termínoch vykonania starostlivosti o skládku a o jej monitorovaní.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
K.

Prílohy správy

L.

Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Nie

Všetky podmienky integrovaného povolenia uvedené v časti J. boli dodržané.
M. Záver – celkové zhodnotenie
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ plní podmienky integrovaného
povolenia, neboli zistené nedostatky v kontrolovanej prevádzke.
Nakoľko pre danú kategóriu priemyselnej činnosti ku dňu vykonania prehodnotenia nie sú
dostupné referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách (BREF) poskytujúce
závery pre určenie najlepších dostupných techník (BAT), ako najúčinnejšie z hľadiska
dosiahnutia vysokej celkovej úrovne ochrany životného prostredia, bola skládka a aj plnenie
povinností prevádzkovateľa porovnané s aktuálnymi platnými predpismi na úseku životného
prostredia.
Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35
ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu o vykonávaní činnosti v prevádzke
s podmienkami povolenia po jej uzatvorení a vykonaní rekultivácie.
Správa z environmentálnej
Bystrici dňa 07.12.2021.
N. Podpisy
Za SIŽP:

kontroly č. 55/2021/Kas/Z bola vypracovaná v Banskej

Ing. Anna Kassová

Ing. Zuzana Križmová
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