Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina
Číslo: 9078/77/2021-33552/2021/770620304

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 34/2021
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:
Výsledok:
Odstúpené:
Komu:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Nie
§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
§ 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti
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:

Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
31 637 051

Funkcia:

-
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Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

15.07.2021 Spôsob: Telefonicky
Ing. Dávid Šarišský, PhD
Funkcia:riaditeľ SD
0910 555 751
david.sarissky@mondigroup.com
Ing. Žaneta Gettová
Funkcia: špecialista ŽP
044/4362586, 0910 555 003
zaneta.gettova@mondigroup.com

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Výroba papiera – papierenský stroj č. 18
Adresa prevádzky:
Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
Variabilný symbol:
770620304
Integrované povolenie:
č. 4490/770620304/1092-Pt
Vydané:
14.11.2006
Právoplatné:
8.12.2006
Projektovaná kapacita:
370 000 t / rok netto za Úpravňou
Kategória:
6.1.b) Priemyselné podniky zamerané na výrobu papiera a lepenky s výrobnou kapacitou
presahujúcou 20 t za deň.
E. Časová os
Predchádzajúce kontrolované
obdobie:
17.12.2015  17.12.2018
Posledná kontrola:
19.11.2018  17.12.2018
Kontrolované obdobie:
18.12.2018  17.9.2021
Začatie kontroly:
16.7.2021
Prvé miestne zisťovanie:
19.7.2021
Vypracovanie správy:
17.9.2021
Doručenie správy:
Deň prevzatia elektronickej zásielky s doručenkou
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Áno
Nie
Nie
Nie
Nie

Počet snímok:

45

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola v súlade s § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok
integrovaného súvisiacich s nakladaním s odpadmi, ako aj na zisťovanie, či nedošlo k zmene
okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia. Inšpekcia vykonala
fyzickú kontrolu prevádzky, kontrolu príslušných dokumentov súvisiacich s vybranými
podmienkami integrovaného povolenia.
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H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Dňa 19.07.2021 bola vykonaná fyzická obhliadka priestorov prevádzky Výroba papiera –
papierenský stroj č. 18 (ďalej len „PS 18“) za prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa.
V čase kontroly prebiehala v prevádzke PS 18 výroba kopírovacieho papiera C+. Výroba
prevádzky dňa 19.07.2021 bola 116,71 t/deň. Počas kontroly bol v kontrolovanej prevádzke
bežný prevádzkový stav.
Skutočná kapacita prevádzky: 370 000 t/rok netto za Úpravňou
Produkcia prevádzky v roku 2020:
310 452,9 t
v roku 2021 (do 19.7.2021):
184 177,2 t
Technologický postup výroby sa skladá z týchto hlavných častí:
a) Príprava vláknitej suroviny a pomocných surovín
b) Príprava hotovej látky
c) Odvodnenie papieroviny na site a vytvorenie papier. listu
d) Lisovanie
e) Sušenie a povrchové zušľachtenie
f) Hladenie na strojnom kalandri
g) Navíjanie papiera na tambory
h) Prevíjanie – pozdĺžne rezanie papiera na kotúče
Odpadové hospodárstvo
Separovaný zber a zhromažďovanie jednotlivých druhov odpadov vznikajúcich v prevádzke,
zabezpečuje prevádzka PS 18, ďalšie nakladanie s nimi je zabezpečované centrálne v súlade
s pracovným postupom MSCP, a.s. Ružomberok PP - 03 - Nakladanie s nebezpečným a
vybranými druhmi odpadov.
V prevádzke PS 18 sa vykonáva:
- zber a zhromažďovanie nebezpečných odpadov (opotrebované oleje, použité absorbenty)
v príručnom sklade ropných látok a následne sú zhromažďované v sklade nebezpečných
odpadov (centrálny sklad MSCP, a.s., Ružomberok),
- zhromažďovanie kovového odpadu a jeho odpredaj,
- separovanie odpadov – papier, plasty, drevo a kompozitné materiály.
Zberné miesto nebezpečných odpadov (objekt parc. číslo 2617) – centrálny sklad MSCP, a.s.,
Ružomberok – nie je predmetom kontroly.
I.

Použité podklady
1. Integrované povolenie č. 4490/770620304/1092-Pt zo dňa 14.11.2006 v znení jeho
neskorších zmien.
2. Rozhodnutie OÚ Ružomberok č. OU-RK-OSZP-2021/002513-004 zo dňa 16.03.2021
o udelení súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, platný do 28.02.2026.
3. Rozhodnutie OÚ Ružomberok č. OU-RK-OSZP-2015/002625-002/OH zo dňa
05.03.2015 o udelení súhlasu na zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho
triedenia (03 03 08, 15 01 01, 20 01 01) a jeho zmena č. OU-RK-OSZP-2017/011331002/OH zo dňa 18.12.2017, platný do 28.02.2023.
4. Rozhodnutie OÚ Ružomberok č. OU-RK-OSZP-2013/00378-03/OH zo dňa 29.11.2013
o udelení súhlasu na odovzdávanie odpadov do domácnosti a jeho zmena č. OU-RKOSZP-2018/006960-002/OH zo dňa 19.07.2018, platný do 31.10.2023.
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5. Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním za rok 2019, 2020.
6. Evidenčné listy odpadov za rok 2019, 2020, 2021.
7. Fotodokumentácia zo dňa 19.07.2019.
J.

Kontrolné zistenia

1. podmienka A.71.
A.71. V príručnom sklade horľavých kvapalín je dovolené zhromažďovať odpadový
odmasťovací prostriedok 14 06 03, odpadový olej mazací, prevodový, motorový 13 02 08,
odpadový hydraulický olej 13 01 13, olejové odpady – iné emulzie 13 08 02 a použitý materiál
na zachytávanie olejov 15 02 02, olejové filtre 16 01 07, vo vhodných obaloch, zabezpečený
proti vniknutiu vody a riadne označený identifikačným listom nebezpečných odpadov do doby
ich odovzdania do skladu nebezpečných odpadov resp. v sklade olejov a mazadiel (centrálne
v Mondi SCP).
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
2. Podmienka D.1.
D.1. Prevádzkovateľ zhromažďuje nebezpečné odpady vyprodukované pri vlastnej činnosti
na základe platného súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov vydaného Okresným
úradom Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Ružomberok“)
podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch, ktorý predloží inšpekcii na vedomie.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
V kontrolovanom období (01.01.2019 až 6.9.2021) prevádzkovateľ zhromažďoval nebezpečné
odpady vyprodukované pri vlastnej činnosti na základe súhlasu na zhromažďovanie
nebezpečných odpadov vydaného OÚ Ružomberok č. OU-RK-OSZP-2016/005700-004/OH zo
dňa 10.06.2016, zmeneným a doplneným č. OU-RK-OSZP-201//002496-002/OH zo dňa
07.03.2017 a nového súhlasu č. OU-RK-OSZP-2021/002513-004 zo dňa 16.03.2021, s
platnosťou do 28.02.2026 v súlade s podmienkou D.1.
3. Podmienka D.1.1.
D.1.1. Prevádzkovateľ je povinný pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov, ktoré mu
vznikajú pri jeho činnosti plniť podmienky platného rozhodnutia na zhromažďovanie
nebezpečných odpadov udeleného OÚ Ružomberok. Prevádzkovateľovi vznikajú pri jeho
činnosti v prevádzke nasledovné nebezpečné odpady, zaradené podľa katalógu odpadov
uvedené v tabuľke č.4:
Tabuľka č.4
Katalógové Názov odpadu
Kategória Miesto vzniku odpadu
č. odpadu
odpadu
výroba
06 01 06 iné kyseliny
N
06 02 05 iné zásady
N
výroba
06 04 04 odpady obsahujúce ortuť
N
výroba, laboratórium
anorganické prostriedky na ochranu
výroba
06 13 01 rastlín, prostriedky na ochranu dreva
N
a iné biocídy
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07 01 03
07 03 04
07 07 04
08 03 12
08 03 17
08 04 09
12 01 12
13 01 13
13 02 05
13 02 08
13 03 07
13 05 06
13 05 08
13 08 02
14 06 03
15 01 10

15 01 11

15 02 02
16 01 07
16 02 13

organické halogénované rozpúšťadlá,
premývacie kvapaliny a matečné lúhy
iné organické rozpúšťadlá, premývacie
kvapaliny a matečné lúhy
iné anorganické rozpúšťadlá,
premývacie kvapaliny a matečné lúhy
odpadová
tlačiarenská
farba
obsahujúca NL
odpadový
toner
do
tlačiarne
obsahujúci NL
odpadové lepidlá a tesniace materiály
obsahujúce anorganické rozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky
použité vosky a tuky
iné hydraulické oleje
nechlórované minerálne motorové,
prevodové a mazacie oleje
iné motorové, prevodové a mazacie
oleje
nechlórované minerálne, izolačné
a teplonosné oleje
olej z odlučovačov oleja z vody
zmesi
odpadov z lapačov piesku
a odlučovačov oleja z vody
iné emulzie
iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
obaly
obsahujúce
zvyšky
nebezpečných
látok
alebo
kontaminované nebezpečnými látkami
(ďalej len „NL“)
kovové obaly obsahujúce nebezpečný
tuhý pórovitý základný materiál
(napr. azbest) vrátane prázdnych
tlakových nádob
absorbenty, filtračné mat. vrátane
olejových
filtrov
inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované NL
olejové filtre
vyradené
zariadenia
obsahujúce
nebezpečné časti iné ako uvedené v
16 02 09 až 16 02 12
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N
N
N
N
N

výroba, údržba
výroba, údržba,
laboratórium
výroba, údržba
výroba, laboratórium
výroba, laboratórium
údržba

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

údržba
údržba
údržba
údržba
údržba
údržba
údržba
údržba
údržba
výroba, údržba,
laboratórium

údržba
N

N
N
N

výroba, údržba,
laboratórium

údržba
výroba, údržba,
laboratórium
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16 05 06
16 05 07
16 06 01
16 06 02
17 02 04
17 04 09
17 06 05
20 01 21

laboratórne chemikálie pozostávajúce
z NL alebo obsahujúce NL vrátane
zmesí laboratórnych chemikálií
vyradené anorganické chemikálie
z NL alebo obsahujúce NL
olovené batérie
niklovo-kadmiové batérie
sklo, plasty a drevo obsahujúce NL
alebo kontaminované NL
kovový odpad kontaminovaný NL
stavebné materiály obsahujúce azbest
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

výroba
N
N
N
N
N
N
N
N

laboratórium
výroba, údržba
výroba, údržba
výroba, údržba,
laboratórium
údržba
údržba
výroba, údržba,
laboratórium
výroba, údržba,
laboratórium
výroba, údržba,
laboratórium

Vyradené zariadenia obsahujúce
N
chlórfluórované uhľovodíky
Vyradené elektrické a elektronické
zariadenia, iné ako uvedené v 20 01 21
20 01 35
N
a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné
časti
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
V kontrolovanom období prevádzkovateľ zhromažďoval a nakladal v prevádzke PS 18 s
nasledujúcimi nebezpečnými odpadmi kat. č.: 13 02 05, 15 01 10, 15 02 02, 16 02 13. V
najväčšom množstve mu vznikal nebezpečný odpad katal. č.: 15 02 02 absorbenty, filtračné
mat. vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy
kontaminované NL, z vykonávanej údržby a výmeny filtračných materiálov. V roku 2019 mu
vznikol a zhromažďoval nebezpečný odpad v celkovej hmotnosti 103,226 t, v roku 2020
113,602 t a v roku 2021 (do 30.06.2021) 49,03 t. Všetky uvedené odpady sa nachádzajú pod
vydaným súhlasom na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu, udeleným
súhlasom OÚ Ružomberok, OSŽP v súlade s podmienkou D.1.1. integrovaného povolenia.
20 01 23

4. Podmienka D.1.2.
D.1.2. Pri vzniku nového druhu nebezpečného odpadu je prevádzkovateľ povinný ihneď
požiadať OÚ Ružomberok o rozšírenie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečného odpadu
a informovať o tejto skutočnosti inšpekciu.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľovi v roku 2019 a 2020 na základe predložených evidenčných listov
a Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním za rok 2019 a 2020 v prevádzke PS 18
nevznikol žiadny iný nebezpečný odpad, preto nebol povinný požiadať OÚ v Ružomberku
o rozšírenie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečného odpadu, ani ju informovať o tejto
skutočnosti.
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5. Podmienka D.1.3.
D.1.3. NO odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie na základe zmluvných vzťahov len
tomu, kto má oprávnenie na ich zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie, príp. je držiteľom
autorizácie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Zhromažďovanie jednotlivých druhov nebezpečných odpadov vznikajúcich v prevádzke,
zabezpečuje prevádzka PS 18 len v príručnom sklade odpadov, z ktorého ich odovzdáva do
centrálneho skladu MSCP, a.s., Ružomberok (ďalej len „centrálny sklad odpadov“), ktorý nie
je predmetom tejto kontroly, nakoľko spadá pod prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, ktorá
zabezpečuje ďalšie nakladanie s nimi (odovzdávanie na zhodnotenie, resp. zneškodnenie).
Iné zistenia:
Navrhujeme vypustiť povinnosti v súvislosti s odovzdávaním odpadov na zhodnotenie, resp.
zneškodnenie odpadov, vzhľadom ku skutočnosti, že v prevádzke PS 18 sa vznikajúce odpady
zhromažďujú iba dočasne a následne sa odovzdávajú do centrálneho skladu odpadov, ktorý
zabezpečuje ďalšie nakladanie s nimi a tento je súčasťou inej prevádzky (Výroba sulfátovej
buničiny).
6. Podmienka D.1.4., D.1.5.
D.1.4. Zhromaždisko nebezpečných odpadov udržiavať vo vyhovujúcom stave.
D.1.5. Nádoby na NO musia byť označené identifikačným listom nebezpečných odpadov
a miesto, resp. miestnosť, v ktorej sa zhromažďujú musí byť označené.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
7. Podmienka D.1.6.
D.1.6. Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s NO, boli oboznámení s postupom
nakladania s nebezpečným odpadom a s opatreniami pre prípad havárie pri nakladaní s NO
a pre prípad havarijného úniku odpadov a boli vybavení pracovnými pomôckami a predmetmi
pre zabezpečenie výkonu týchto opatrení.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vykonáva pravidelné školenie pracovníkov, ktorí nakladajú s nebezpečnými
odpadmi, na ktorom sú oboznamovaní s postupom nakladania s nebezpečnými
odpadmi, s opatreniami pre prípad havárie, resp. havarijného úniku odpadov pri nakladaní
s nebezpečnými odpadmi (ďalej „havarijný plán“). Posledné školenie pracovníkov bolo
vykonané 03.2021, o čom svedčí predložený záznam zo školenia a prezenčná listina s podpismi
zúčastnených pracovníkov. Novo nastupujúci pracovníci sú školení pred nástupom na
pracovisko. Pracovníci sú vybavení pracovnými pomôckami a predmetmi pre zabezpečenie
výkonu týchto opatrení (rukavice, okuliare a havarijné sady pre prípad úniku).
Prevádzkovateľ pravidelne oboznamuje pracovníkov, ktorí nakladajú s nebezpečnými odpadmi
s havarijným plánom a pracovníkom zabezpečuje pomôcky pre zabezpečenie výkonu týchto
opatrení v súlade s podmienkami D.1.6. integrovaného povolenia.
8. Podmienka D.1.7.
D.1.7. Zabezpečiť umiestnenie opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s NO na viditeľnom
a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
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9. Podmienka D.1.8., D.1.10.
D.1.8. Pre nakladanie s NO platia podmienky na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
D.1.10. Prevádzkovateľ je povinný zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami (ďalej len „ZL“)
a vykonať v stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza s ZL potrebné opatrenia
v zmysle záväzných právnych predpisov na úseku vodného hospodárstva. Pri zaobchádzaní so
ZL je prevádzkovateľ povinný urobiť potrebné opatrenia tak, aby pri zaobchádzaní s nimi
nevnikli do podzemných alebo povrchových vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Pri kontrole bolo preverené, že prevádzkovateľ zhromažďuje kvapalné nebezpečné odpady
(opotrebované oleje, mazadlá) v kovových 200 l sudoch, ktoré sú umiestnené na záchytných
vaniach s kovovým roštom, pre prípad zachytenia ich možného nežiadúceho úniku. Podlaha
príručného skladu ropných látok je ošetrená vysoko chemicky odolnou podlahou s havarijnými
zbernou šachtou určenou na zachytenie kvapalín v prípade havarijného stavu. Prevádzkovateľ
vykonáva na všetkých miestach, kde zaobchádza s kvapalnými, resp. tekutými odpadmi
(znečisťujúce látky) opatrenia tak, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do podzemných alebo
povrchových vôd, alebo neohrozili ich kvalitu v súlade s podmienkami D.1.8. a D.1.10.
integrovaného povolenia.
10. Podmienka D.2.
D.2. Ostatné odpady zaradené podľa katalógu odpadov, ktoré vznikajú, prípadne môžu
vznikať na prevádzke sú uvedené v tabuľke č.6:
Tabuľka č.6
Katalógové Názov odpadu
Kategória Miesto
vzniku
č. odpadu
odpadu
odpadu
03 03 08
Odpady z triedenia papiera a lepenky O
výroba
určených na recykláciu
04 02 09
odpad
z kompozitných
materiálov O
výroba
(impregnovaná
textil,
elastomer,
plastomer)
15 01 01
obaly z papiera a lepenky
O
výroba,
údržba,
laboratórium
15 01 02
obaly z plastov
O
výroba,
údržba,
laboratórium
15 01 03
obaly z dreva
O
výroba, údržba
15 01 05
kompozitné obaly
O
výroba
16 01 19
plasty
O
výroba, údržba
17 01 07
zmesi
betónu,
tehál,
škridiel, O
údržba
obkladového materiálu a keramiky iné
ako uvedené v 17 01 06
17 04 01
meď, bronz, mosadz
O
údržba
17 04 02
hliník
O
údržba
17 04 05
železo a oceľ
O
údržba
17 09 04
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií O
údržba
iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03
20 01 01
papier a lepenka
O
výroba,
údržba,
laboratórium
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20 01 36

20 03 01

vyradené elektrické a elektronické O
zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,
20 01 23 a 20 01 35
zmesový komunálny odpad
O

výroba,
údržba,
laboratórium
výroba,
údržba,
laboratórium

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľovi vznikali v kontrolovanom období v prevádzke PS 18 tieto druhy ostatných
odpadov: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 16 01 19, 16 02 14 , 17 04 05 v súlade s podmienkou
D.2. integrovaného povolenia.
Iné zistenie:
Do tabuľky č. 6 je potrebné doplniť odpad katal. č. 16 02 14 vyradené zariadenia iné ako
uvedené v 16 02 09 až 16 02 13, ktorý vznikol prevádzkovateľovi počas kontrolovaného obdobia
a nie je uvedený v tabuľke.
11. Podmienka D.2.1.
D.2.1. Pri vzniku nového druhu ostatného odpadu je prevádzkovateľ povinný ho okamžite
zaradiť podľa katalógu odpadov a informovať o tejto skutočnosti inšpekciu.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľovi v kontrolovanom období vznikol nový druh odpadu, ktorý zaradil podľa
katalógu odpadov pod katal. č.: 16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16
02 13. O vzniku nového druhu odpadu prevádzkovateľ informoval inšpekciu dňa 23.01.2020
spolu so zaslaním Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaním s ním za rok 2019 v súlade
s podmienkou D.2.1.
12. Podmienka D.3.
D.3.
Prevádzkovateľ je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať povinnosti držiteľa
odpadu a povinnosti nakladania s odpadom v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými v odpadovom hospodárstve.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
13. Podmienka D.4.
D.4. Vzniknuté odpady z vlastnej činnosti triediť a zhromažďovať samostatne podľa druhov,
oddelene vo vhodných uzatvorených nepriepustných obaloch a zhromažďovať na vyhradených
miestach zabezpečených proti nežiaducemu úniku.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vzniknuté odpady triedi a zhromažďuje samostatne podľa druhov, oddelene.
Nebezpečné odpady zhromažďuje v označenom, uzamykateľnom príručnom sklade odpadov
v 200 l kovových sudoch označených identifikačným listom nebezpečného odpadu,
umiestnených na záchytnej vani s kovovým roštom. Vyradené zariadenia obsahujúce
nebezpečné časti (najmä z počítačovej techniky) sú zhromažďované na vyhradenom mieste
v prevádzkových priestoroch do uzamykateľného kovového kontajnera. Ostatné odpady - obaly
z dreva, obaly z papiera a kartónu a obaly s plastu zhromažďuje v kovových veľkoobjemových
kontajneroch o objeme 3500 m3 a plastových kontajneroch umiestnených na betónovej ploche
v areáli prevádzky. Kovy zhromažďuje v kovovom sude umiestnenom v mieste vzniku v
prevádzkových priestoroch. Vyradené zariadenia vznikajúce najmä z častí prístrojov,
a zariadení a častí počítačov sú zhromažďované na vyhradenom mieste v prevádzkových
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priestoroch do uzamykateľného kovového kontajnera. Separovaný zber z komunálneho odpadu
(papier, plasty, sklo) je zhromažďovaný do plastových farebne odlíšených kontajnerov. Všetky
nádoby a kontajnery na ostatné odpady boli označené názvom zhromažďovaného odpadu.
15. Podmienka D.9.
D.9.
Odpady je možné zhromažďovať len po dobu 1 roka odo dňa vzniku pred jeho
zneškodnením alebo po dobu 3 roky odo dňa vzniku pred jeho zhodnotením. Zhromažďovanie
odpadu dlhšie ako 1 rok pred jeho zneškodnením alebo 3 roky pred jeho zhodnotením môže
prevádzkovateľ vykonávať len na základe súhlasu vydaného OÚ Ružomberok podľa § 97 ods.
1 písm. t) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 97 ods. 15 zákona o odpadoch.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ zhromažďuje odpady vznikajúce v prevádzke PS 18 len dočasne, kým nie je
naplnená nádoba, resp. kontajner určený na zhromažďovanie odpadu a následne ho odovzdáva
do centrálneho skladu odpadov, ktorý zabezpečuje ďalšie nakladanie s ním. Podľa
predložených evidenčných listov odpadov, prevádzkovej evidencie PS 18 a príjmovej knihy
centrálneho skladu odpadov predložených pri kontrole, prevádzkovateľ odovzdáva vznikajúce
odpady minimálne raz za mesiac v súlade s podmienkou D.9.
16. Podmienka D.10., I.3.1.
D.10. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o množstve a druhu vzniknutého odpadu
v zmysle legislatívy platnej pre odpadové hospodárstvo a uchovávať ju v elektronickej alebo
písomnej podobe po dobu 5 rokov.
I.3.1. Viesť a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zákona o odpadoch
v náväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve pre každý
odpad zvlášť.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ eviduje odpady na evidenčnom liste odpadov v zmysle legislatívy platnej pre
odpadové hospodárstvo a uchováva tieto údaje po dobu 5 rokov v elektronickej podobe
v súlade s podmienkami D.10. a I.3.1. integrovaného povolenia.
20. Podmienka D.11.
D.11. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje z evidencie vzniknutých
odpadov OÚ Ružomberok a inšpekcii a uchovávať ohlásené údaje v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ ohlásil inšpekcii a OÚ v Ružomberku ustanovené údaje z evidencie všetkých
vzniknutých a zhromažďovaných odpadov v spoločnosti Mondi SCP, a.s., Ružomberok na
tlačive Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v zákonom určenej lehote (do 28. januára
nasledujúceho roka) za rok 2019 dňa 23.01.2020 a za rok 2020 dňa 23.02.2021 (o čom svedčia
sprievodné listy č. ŽP 25/2020 a ŽP 22/2021). Prevádzkovateľ uchováva tieto údaje po dobu 5
rokov listinnej podobe v súlade s legislatívou odpadového hospodárstva a podmienkou D.11.
integrovaného povolenia.
Iné zistenia:
Navrhujeme vypustiť ohlasovacie povinnosti vzhľadom k skutočnosti, že v prevádzke PS 18 sa
vznikajúce odpady zhromažďujú iba dočasne a následne sa odovzdávajú do centrálneho skladu
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odpadov, ktorý zabezpečuje ďalšie nakladanie s nimi a tento je súčasťou inej prevádzky
(Výroba sulfátovej buničiny).
K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. A.7.1.
2. D.1., D.1.1., D.1.2., D.1.3., D.1.4., D.1.5., D.1.6., D.1.7., D.1.8., D.1.10., D.2., D.2.1.,
D.3., D.4., D.9., D.10., D.11.
3. I.3.1.
Nedodržané – 0
Čiastočne dodržané – 0
Nie je možné vyhodnotiť - 0
M. Záver – celkové zhodnotenie
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade
s podmienkami určenými v povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.
Iné zistenia:
Prevádzkovateľ bude podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ vyzvaný na podanie žiadosti
o zmenu integrovaného povolenia č. 4490/770620304/1092-Pt v znení jeho neskorších zmien
z dôvodu:
1) Do tabuľky č. 6 je potrebné doplniť odpad katal. č. 16 02 14 vyradené zariadenia iné ako
uvedené v 16 02 09 až 16 02 13, ktorý vznikol prevádzkovateľovi počas kontrolovaného
obdobia a nie je uvedený v tabuľke.
2) Pri kontrole znenia integrovaného povolenia bolo zistené, že je potrebné zosúladiť
podmienku I.3.2. s platnou legislatívou a upraviť podmienky časti „D“ – vypustiť
ohlasovacie povinnosti a povinnosti v súvislosti s odovzdávaním odpadov na zhodnotenie,
resp. zneškodnenie odpadov, vzhľadom k skutočnosti, že v prevádzke PS 18 sa vznikajúce
odpady zhromažďujú iba dočasne a následne sa odovzdávajú do centrálneho skladu
odpadov, ktorý zabezpečuje ďalšie nakladanie s nimi a tento je súčasťou inej prevádzky
(Výroba sulfátovej buničiny).
N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Rozália Kozačková
................................................................

Za SIŽP:

Ing. Jaroslava Žeriavová
................................................................
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