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SLOVENSKA INSPEKCIAZIVOTNEHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracoviskoNitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Nitra 19. 09. 2017

č.: 5322-28979/2017/Rum/370450104/Z8-SP
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R OZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia"),
ako príslušný orgán štátnej správy podľa§ 9 ods. 1 písm. c) 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. a) 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") a špeciálny
stavebný úrad podľa§ 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), na základe žiadosti
prevádzkovateľa MestoZlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676,
podanej Inšpekcii dňa 06. 06. 2017 vo veci zmeny integrovaného povolenia a konaní
vykonaných podľa§ 3 ods. 3 písm. a) bod 1„§ 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1.3. a bod 4„ § 3 ods. 3
písm. c) bod 5„ § 3 ods. 3 písm. g) a§ 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s§ 62 stavebného
zákona vo veci vydania stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Zlaté Moravce, skládka
KO, I. etapa, S0-20 Uzatvorenie a rekultivácia", podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o správnom konaní")

m e ní

a

dop Íň a

i n t e gr ov a n é

povol e n i e

vydané rozhodnutím č. 4696/0IPK-482/04-Kk/370450104 zo dňa 08. 12. 2004, zmenené
a doplnené rozhodnutiami:
č. 542-l 774/2013/Šim,Poj/370450104/Z3 zo dňa 22. 01. 2013
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č. 32-8123/2014/Med/370450104/Z4 zo dňa 13. 03. 2014
•
č. 166-20296/2015/Med/370450104/Z5-SP zo dňa 21. 07. 2015
•
č. 5582-33096/2016/Med/370450104/Z6 zo dňa 20. 10. 2016
•
č. 4955-25143/2017/Rum/370450104/Z7-SP zo dňa 08. 08. 2017
(ďalej len „povolenie", resp. „rozhodnutie"), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:
•

„Skládka

KO Zlaté Moravce - I. a II. etapa"
(ďalej len „prevádzka"),

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 1 Ot
odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 OOO t, okrem skládok
inertných odpadov.
Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

Mesto Zlaté Moravce
1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
00 308 676

nasledovne:

1.

Vo výrokovej časti povolenia sa v časti „Súčasťou integrovaného povoľovania
prevádzky ..." za odsek o) vkladajú nové odseky p) až t) v znení:
„p) v oblasti ochrany ovzdušia:

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a)
zákona č. 1371201O Z. z. o ovzduší a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší") Inšpekcia udeľuje súhlas na
-

vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby malého zdroja znečisťovania
ovzdušia z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby „Zlaté Moravce,
skládka

KO, I. etapa,

S0-20 Uzatvorenie a rekultivácia",

q) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

podľa§ 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1.3. zákona o IPKZ v súčinnosti s§ 21 ods. 1 písm. d)
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon") Inšpekcia
-

vydáva povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd
nepriamo,

podľa§ 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. b)
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 37211990 Zb.
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o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon") vydáva súhlas na uskutočnenie stavby „Zlaté Moravce, skládka

Inšpekcia

KO,

1. etapa,

S0-20 Uzatvorenie a rekultivácia", na ktorú nie je potrebné povolenie podľa
vodného

ktoré

zákona,

môže

však

stav

ovplyvniť

povrchových

vôd

a podzemných vôd,
r)

v oblasti odpadov:

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. j)
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákona o odpadoch") Inšpekcia udeľuje súhlas
-

na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej
následné monitorovanie v rozsahu stavby „Zlaté Moravce, skládka

KO, I. etapa,

S0-20 Uzatvorenie a rekultivácia",
s)

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

podľa§ 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny - Inšpekcia vydáva vyjadrenie
k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Zlaté Moravce, skládka

KO,

I.

etapa, S0-20 Uzatvorenie a rekultivácia",
t)

v oblasti stavebného poriadku:

podľa§ 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona vydáva stavebné

povolenie,

KO,

ktorým

Inšpekcia

povoľuje uskutočnenie stavby

„Zlaté

(uzatvorenie
a rekultivácia skládky v 1. etape sa predpokladá na dve etapy - pre 1. a 2. časť
skládky; stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie Ing. Bohuslav
Katrenčík, DAPONIA SYSTEM s.r.o„ Holíčska 13, 851 05 Bratislava, ASI, reg. č.
3705*Z*A2, v termíne máj 2017)
Moravce, skládka

v rozsahu:
stavebného objektu:
katastrálne územie:
parcelné číslo:
účel stavby:
charakter stavby:

I. etapa, S0-20 Uzatvorenie a rekultivácia"

S0-20 Uzatvorenie a rekultivácia
Zlaté Moravce
14160/17

(register „C") - podľa LV č. 3453

inžinierske stavby - ostatné inžinierske stavby
trvalá.

Projektová dokumentácia stavebného objektu S0-20 Uzatvorenie
a rekultivácia je aktualizáciou pôvodnej projektovej dokumentácie „Skládka KO Zlaté
Moravce - 1. etapa, S0-20 Uzatvorenie a rekultivácia" vypracovanej spoločnosťou
DEPONIA SYSTEM s.r.o. v termíne apríl 2012, na ktorú bolo vydané stavebné
povolenie č. 32-8123/2014/Med/370450104/Z4 zo dňa 13. 03. 2014, právoplatné dňa
17. 03. 2014.
Za účelom maximálneho využitia kapacity vybudovaných skládkovacích priestorov sa
vypracovala nová projektová dokumentácia zavážania skládkovacích priestorov, ktorá
rešpektuje spôsob dovážania odpadu a zneškodnenie vozidlami a umožní postupné
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uzatvorenie a rekultiváciu skládkového telesa I. etapy v dvoch častiach. Taktiež
navrhované teleso skládky rešpektuje budúce rozšírenie prevádzky v II. etape skládky.
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka TKO - Zlaté Moravce"
č. ŽP-99/04910-stav.4 zo dňa 12. 04. 1999, právoplatné dňa 15. 05. 1999 bolo vydané
Okresným úradom v Zlatých Moravciach, odborom životného prostredia.
Mesto Zlaté Moravce vydalo záväzné stanovisko listom č. 12783/3178/
2017-výst zo dňa 30. 05. 2017 podľa § 140b zákona č. 5011976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona, ktorým
súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Zlaté Moravce, skládka KO, I. etapa,
S0-20 Uzatvorenie a rekultivácia" a s predloženou projektovou dokumentáciou, ktorú
vypracovala spoločnosť DEPONIA SYSTEM, s.r.o., máj 2017. Stavba „Zlaté Moravce,
skládka KO, I. etapa, S0-20 Uzatvorenie a rekultivácia" je v súlade so súčasne platným
Územným plánom mesta Zlaté Moravce.
Obec Tesárske Mlyňany, ako určený stavebný úrad Krajským stavebným
úradom v Nitre, vydala záväzné stanovisko listom č. 454/2017-001-Rf zo dňa 01. 06.
2017 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona, ktorým súhlasí s vydaním stavebného
povolenia na stavbu „Zlaté Moravce, skládka KO, I. etapa, S0-20 Uzatvorenie
a rekultivácia" špeciálnym stavebným úradom.
Mesto Zlaté Moravce vydalo podľa§ 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 36911990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko
č. 2594/12203/2017 zo dňa 26. 05. 2017 k plánovanej výstavbe stavby „Zlaté Moravce,
skládka KO, I. etapa, S0-20 Uzatvorenie a rekultivácia" a k projektovej dokumentácii
stavby.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 127/1994 z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydalo záverečné stanovisko zo dňa 02. 11.
1998, podľa ktorého odporúča realizáciu navrhovanej činnosti „Skládka komunálneho
odpadu Zlaté Moravce - 3. stavebnej triedy", ktorej súčasťou je aj povoľovaná stavba
„Zlaté Moravce, skládka KO, I. etapa, S0-20 Uzatvorenie a rekultivácia".
2.

V povolení v časti II. Záväzné podmienky,
A.3. vkladá nový bod A.4. v znení:

A. Podmienky prevádzkovania

sa za bod

„A.4. Na uskutočnenie stavby „Zlaté Moravce, skládka KO, 1. etapa, S0-20
Uzatvorenie a rekultivácia" povolenej v bode t) sa stanovujú tieto záväzné
podmienky:
1.

1.

Všeobecné:

Stavebníkom stavby bude Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce,
IČO: 00 308 676.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
II.

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní
(spracovateľ: Ing. Bohuslav Katrenčík, DAPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13,
851 05 Bratislava, ASI, reg. č. 3705*Z*A2, v termíne máj 2017).
Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby
oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej
polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo
výberovom konaní.
Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr 15 dní po jej začatí písomne
alebo elektronicky na adresu (email: martina.rumanovska@sizp.sk alebo
sizpipknr@sizp.sk).
Na stavbe musí byt' k dispozícii právoplatné integrované - stavebné povolenie a
dokumentácia overená v integrovanom - stavebnom konaní (aj pre predmetnú
zmenu stavby pred jej dokončením).
Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byt'
počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve
dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a
termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum
stavebného povolenia.
Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného
zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na
použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu
predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a
stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného
prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby
nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania
s odpadom vzniknutým počas výstavby.
S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne
právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak
sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.
Vyplývajúce

z

vyjadrení obce,

správcov

inžinierskych

sietí,

dotknutých

orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17.

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna
správa odpadového hospodárstva (stanovisko č. OU-ZM-OSZP-20171001347-02
VA zo dňa 15. 08. 2017):

strana 6 zo12 rozhodnutia č. 5322-28979/2017/Rurn/370450104/Z8-SP

- Pri stanovení kontroly a monitorovania skládky odpadov počas následnej
starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení vychádzať z § 7 vyhl. MŽP SR
č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
(ďalej len „vyhl. č. 372/2015 Z. z.") a v súlade s prílohou č. 4 k uvedenej vyhlášky.
- Postupy uzatvárania skládky odpadov a následnú starostlivosť o skládku odpadov
primerane realizovať v súlade s § 8 vyhl. č. 372/2015 Z. z.
III.

Ďalšie podmienky:

18.

Dokončenú stavbu „Zlaté Moravce, skládka KO, 1. etapa, S0-20 Uzatvorenie
a rekultivácia" možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia."

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutím č. 4696/0IPK-482/04-Kk/370450104 zo dňa 08. 12. 2004 v znení neskorších
zmien a doplnení pre prevádzku „Skládka KO Zlaté Moravce
jeho podmienky

zo st á vajú

nezne

m

-

1. a II. etapa" a ostatné

e n é.

Odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 1O 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. a) zákona o IPKZ
a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti
prevádzkovateľa Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676
(ďalej len „prevádzkovatel"') zo dňa 19. 05. 2017, doručenej Inšpekcii dňa 06. 06. 2017 a na
základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1.3.
a bod 4., § 3 ods. 3 písm. c) bod 5., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa
zákona o správnom konaní mení a dopÍňa integrované povolenie pre prevádzku „Skládka KO
Zlaté Moravce
1. a II. etapa" v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania
povolenia na uskutočnenie stavby „Zlaté Moravce, skládka KO, 1. etapa, S0-20
-

Uzatvorenie a rekultivácia".

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje
podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky l 71a
Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha
spoplatneniu podľa tohto zákona.
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Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii
žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy,
záväzné stanoviská Mesta Zlaté Moravce, stanovisko Obce Tesárske Mlyňany, územné
rozhodnutie Okresného úradu v Zlatých Moravciach o umiestnení stavby, stanovisko
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach, stanovisko
Okresného úradu Zlaté Moravce - odbor krízového riadenia, podrobný inžinierskogeologický
prieskum DRILL, s.r.o., Bratislava, záverečné stanovisko vydané Ministerstvom životného
prostredia SR podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom stanovisku
MŽP SR, stručné zhrnutie údajov a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka TKO - Zlaté Moravce"
č. ŽP-99/04910-stav.4 zo dňa 12. 04. 1999, právoplatné dňa 15. 05. 1999 bolo vydané
Okresným úradom v Zlatých Moravciach, odborom životného prostredia.
Mesto Zlaté Moravce vydalo záväzné stanovisko listom č. 12783/3178/2017-výst zo dňa
30. 05. 2017 podľa§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v súlade s§ 120 ods. 2 stavebného zákona, ktorým súhlasí s vydaním stavebného povolenia na
stavbu „Zlaté Moravce, skládka KO, I. etapa, S0-20 Uzatvorenie a rekultivácia"
a s predloženou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracovala spoločnosť DEPONIA
SYSTEM, s.r.o., máj 2017. Stavba „Zlaté Moravce, skládka KO, I. etapa, S0-20 Uzatvorenie
a rekultivácia" je v súlade so súčasne platným Územným plánom mesta Zlaté Moravce.
Obec Tesárske Mlyňany, ako určený stavebný úrad Krajským stavebným úradom v
Nitre, vydala záväzné stanovisko listom č. 454/2017-001-Rf zo dňa 01. 06. 2017 podľa§ 120
ods. 2 stavebného zákona, ktorým súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Zlaté
Moravce, skládka KO, I. etapa, S0-20 Uzatvorenie a rekultivácia" špeciálnym stavebným
úradom.
Mesto Zlaté Moravce vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné zavazné stanovisko
č. 2594/12203/2017 zo dňa 26. 05. 2017 k plánovanej výstavbe stavby „Zlaté Moravce,
skládka KO, I. etapa, S0-20 Uzatvorenie a rekultivácia" a k projektovej dokumentácii stavby.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie vydalo záverečné stanovisko zo dňa 02. 11. 1998, podľa ktorého
odporúča realizáciu navrhovanej činnosti „Skládka komunálneho odpadu Zlaté Moravce - 3.
stavebnej triedy", ktorej súčasťou je aj povoľovaná stavba „Zlaté Moravce, skládka KO, I.
etapa, S0-20 Uzatvorenie a rekultivácia".
Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní
predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné
doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa§ 11 ods. 4 zákona o IPKZ upovedomila listom
č. 5322-19335/2017/Rum/370450104/Z8-SP zo dňa 21. 07. 2017 prevádzkovateľa, účastníkov
konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia
a určila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.
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Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia
ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na
vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 1 1 ods. 5 zákona o IPKZ na jeho
žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predÍžiť.
Inšpekcia upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada
o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predÍženej lehote, alebo ak dôjde k
rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníka konania budú
smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny
z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadal, Inšpekcia upustila od ústneho
pojednávania.
Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v§ 1 1 ods. 6 zákona o IPKZ:
vydanie povolenia pre nové prevádzky,
vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať
§ 2 1 ods. 7 zákona o IPKZ,
zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa§ 33 ods. 1 písm.
a) až e) zákona o IPKZ
Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa§ 1 1 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od:
náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa§ 7 zákona o IPKZ,
zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej
prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného
zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého
prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa
§ 1 1 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ,
zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej
prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy
dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej
verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote
najmenej 30 dní podľa§ 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,
požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom
webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom
podľa§ 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ,
od ústneho pojednávania podľa§ 15 zákona o IPKZ.
Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.
V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal
o predÍženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.
V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ
zaslalo svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach:
(stanovisko č. ORHZ-ZMI-4 15/20 17 zo dňa 26. 07. 20 17)
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So zmenou integrovaného povolenia na uskutočnenie stavby „Zlaté Moravce, skládka KO, I.
etapa, S0-20 Uzatvorenie a rekultivácia" orgán ochrany prírody a krajiny súhlasí bez
pripomienok.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie:
(záväzné stanovisko č. 36079/2017 zo dňa 09. 08. 2017)
MŽP SR vyjadruje súlad so zákonom o posudzovaní. Konštatuje, že po preštudovaní
predložených podkladov nezistilo také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom, so
záverečným stanoviskom a relevantnými podmienkami určenými v záverečnom stanovisku.
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva:
(stanovisko č. OU-ZM-OSZP-2017/001347-02 VA zo dňa 15. 08. 2017)
Na vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Zlaté Moravce, skládka KO, I. etapa, S0-20
Uzatvorenie a rekultivácia" orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uplatňuje
nasledovné podmienky:
- Pri stanovení kontroly a monitorovania skládky odpadov počas následnej starostlivosti
o skládku odpadov po jej uzatvorení vychádzať z § 7 vyhl. MŽP SR č. 372/2015 Z. z.
o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti (ďalej len „vyhl. č.
372/2015 Z. z.) a v súlade s prílohou č. 4 k uvedenej vyhlášky.
- Postupy uzatvárania skládky odpadov a následnú starostlivosť o skládku odpadov
primerane realizovať v súlade s§ 8 vyhl. č. 372/2015 Z. z.
Stanovisko Inšpekcie:
Inšpekcia zapracovala uvedené pripomienky do podmienok zmeny integrovaného povolenia
v časti 11.A.A.4., bod 11.17.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie povolenia na uskutočnenie
stavby „Zlaté Moravce, skládka KO, I. etapa, S0-20 Uzatvorenie a rekultivácia".
Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:
v oblasti ochrany ovzdušia
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s§ 17 ods. 1 písm. a) zákona
č. 137/201 O Z. z. o ovzduší a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší") - konanie o udelenie súhlasu na vydanie
rozhodnutia o povolení zmeny stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu
vydania povolenia na uskutočnenie stavby „Zlaté Moravce, skládka KO, I. etapa, S0-20
Uzatvorenie a rekultivácia",
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
- podľa§ 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1.3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. d)
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon") - vydanie
povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd nepriamo,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s§ 27 ods. 1 písm. b) zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 37211990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon") - vydanie súhlasu na
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uskutočnenie stavby „Zlaté Moravce, skládka KO, I. etapa, S0-20 Uzatvorenie
a rekultivácia", na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však
môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
v oblasti odpadov
- podľa§ 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. j) zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákona o odpadoch") - konanie o udelenie súhlasu na uzavretie
skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie
v rozsahu stavby „Zlaté Moravce, skládka KO, I. etapa, S0-20 Uzatvorenie
a rekultivácia",
v oblasti ochrany prírody a krajiny
- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny - vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného
povolenia na stavbu „Zlaté Moravce, skládka KO, I. etapa, S0-20 Uzatvorenie
a rekultivácia",
v oblasti stavebného poriadku
podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona - konanie
o povolení stavby „Zlaté Moravce, skládka KO, I. etapa, S0-20 Uzatvorenie a
rekultivácia".
Dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je
vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané
stavebné povolenie, sú uložené v spise.
Prevádzka technologickým vybavením a geografickou poz1c10u nemá významný
negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol
požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila
opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.
Inšpekcia dala listom č. 5322-28013/2017/Rum/370450104/Z8-SP zo dňa 08. 09. 2017
všetkým účastníkom konania poslednú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia
i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 3 dní odo dňa doručenia
písomnosti podľa§ 33 ods. 2 zákona o správnom konaní.
V určenej lehote účastníci konania nezaslali svoje vyjadrenia.
Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady
rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej
technike a spÍňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré
boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia
predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila,
že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné
prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a
právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska
zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných
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predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučeni e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor
integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:
a) účastník konania podľa§ 53 a§ 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia
písomného vyhotovenia rozhodnutia,
b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad
povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa
zverejnenia rozhodnutia.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava
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Doručuj e sa:
Účastníkom konania:

1.
2.
3.

Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Mesto Zlaté Moravce, mestský úrad, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava

Dotknutému orgánu:

(po nadobudnutí právoplatnosti)
Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná
4.
správa, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
5.
odpadového hospodárstva, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
6.
ochrany prírody a krajiny, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Mesto Zlaté Moravce, spoločný stavebný úrad, 1. mája 2, 953 O1 Zlaté Moravce
7.
Mesto Zlaté Moravce, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, 1. mája 2, 953 01 Zlaté
8.
Moravce
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Zlaté Moravce, 1. mája 1/A,
9.
953 01 Zlaté Moravce
10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho
hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta
Štúra 1, 812 35 Bratislava
Na vedomie:

11.

Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce

Rozhodnutie

č.

5322-28979!2017/Rum/370450104/ZB-SP

Vyvesenie a zvesenie právoplatného rozhodnutia o zmene a doplnení IP:
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