Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica
Číslo: 5486-17844/47/2018/Kri

ZÁZNAM Z VÝKONU ŠTÁTNEHO STAVEBNÉHO
DOHĽADU
č. 21/2018/Kri/Z
Štátny stavebný dohľad (ďalej len „ŠSD“) vykonala Slovenská inšpekcia životného
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného
povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), prostredníctvom poverených zamestnancov, 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, 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“) a podľa § 99 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“). Počas ŠSD a pri vypracovaní záznamu zo ŠSD sa postupovalo podľa stavebného
zákona.
A. ŠSD
Podnet:
Nie
Výsledok:
Súlad so stavebným zákonom.
Stavba bude slúžiť na vykonávanie činnosti uvedenej v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ
Odstúpené:
Nie
Komu:
B. Poverený zamestnanci
Inšpektor:
Ing. Zuzana Križmová Číslo preukazu: 94
Telefón:
048 471 96 53
Elektronická adresa:
zuzana.krizmova@sizp.sk
B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

-

Funkcia:

-
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C. Stavebník
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
ŠSD oznámený:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:
D. Stavba
Názov:

Technické služby Detva s.r.o.
Bottova 1272, 962 12 Detva
36057029
18. 05. 2018
Spôsob:
Jozef Malatinec
Funkcia:
0905 449 408
tsdetva@stonline.sk

Ústne
riaditeľ organizácie

Stavebné povolenie:
Vydané:
Číslo:
Dňa:
Právoplatné:
Zrušené:
Dňa:
Právoplatné:

Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Detva Studienec, rozšírenie skládky nie nebezpečného odpadu
Detva
8123/3, 8123/4, 8130/1, 8130/4, 8130/5
Detva
Skládka je súčasťou prevádzky „Nová skládka odpadov Detva Studienec“ je umiestnená v existujúcom areáli, v ktorom sa
nachádza už uzatvorená a zrekultivovaná prevádzka „Skládka
odpadov Detva – Studienec“ (I. II. etapa), skládka odpadov na
nie nebezpečný odpad.
Vypracovaná marec 2016; Zodpovedný projektant Ing. Ján
Janec
Áno
SIŽP, IŽP Banská Bystrica
4361-28339/2017/Kas/470220217
11.9.2017
4.10.2017
Nie
-

E. Časová os
Začatie ŠSD:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie záznamu:
Doručenie záznamu:

24.5.2018
25.5.2018
31.5.2018
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Iné:

Áno
Nie
Nie
Nie
-

K.ú.:
Pozemky p. č.:
Ulica, obec:
Okres:
Opis umiestnenia:

Projektová dokumentácia:

Počet snímok:
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G. Zameranie ŠSD – opis
ŠSD bol zameraný na preverenie, či sa rozostavaná stavba uskutočňuje podľa schválenej
projektovej dokumentácie a v súlade s podmienkami určenými pre jej uskutočnenie.
H. Rozsah SO a PS – opis
SO-01 Kazeta na ukladanie nie nebezpečného odpadu
Úprava dna telesa
- tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2 x 250 mm s priepustnosťou kf ≤ 1,0 .10-9 m.s-1
- fólia HDPE hr. 1,5 mm, hladká + geoelektrický monitorovací systém (Senzor)
- geotextília 800 g/m2
- drenážna vrstva štrku fr. 16 - 32 mm hrúbky 500 mm (bez obsahu vápenitých prímesí)
Úprava vnútorných svahov telesa
- tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2 x 250 mm s priepustnosťou kf ≤ 1,0 .10-9 m.s-1
- fólia HDPE hr. 1,5 mm na dlhých svahoch obojstranne drsná + geoelektrický monitorovací
systém (Senzor)
- geotextília 800 g/m2
- drenážna vrstva štrku fr. 16-32 mm hrúbky 500 mm + staré pneumatiky
Drenáž na odvádzanie priesakovej kvapaliny
V štrkovej drenážnej vrstve, v mieste najnižšieho spádu, sa osadí potrubie na zachytávanie
priesakovej kvapaliny. Potrubie bude zhotovené ako perforované z HDPE priemeru 225 mm.
Drenážne potrubie bude napojené na preplachovacie potrubie HDPE 225 mm uložené na
svahu telesa v štrkovej drenážnej vrstve. Na konci preplachovacieho potrubia bude osadená
preplachovacia šachta. Celková dĺžka drenážneho potrubia je 49,0 m, z toho perforované
potrubie je 29 m a plné potrubie je 20 m.
Priesaková kvapalina bude odvádzaná drenážnym potrubím napojeným na existujúci drenážny
systém skládky do existujúcej čerpacej stanice a následne do podzemnej akumulačnej nádrže.
Priesakové kvapaliny budú podľa potreby čerpané späť na teleso skládky alebo odovzdávané
oprávnenej osobe na ďalšie nakladanie.
Odplyňovacia studňa
Na odvádzanie skládkových plynov z telesa skládky bude realizovaná odplyňovacia studňa,
budovať sa bude až po navážaní skládky odpadom.
Nový monitorovací vrt
Nový monitorovací vrt MV-1 bude situovaný na severozápadnej strane skládky. Nahradí
existujúci vrt, ktorý je umiestnený v mieste novej skládky.
SO-02 Uzatvorenie a rekultivácia kazety na ukladanie nie nebezpečného odpadu
- tento stavebný objekt bude realizovaný po naplnení skládky
Stavba nie je členená na prevádzkové súbory.
I.

Rozostavanosť stavby – opis

SO-01 Kazeta na ukladanie nie nebezpečného odpadu
Na stavbe sa uskutočnili prípravné a zemné práce. Je vybudovaná úprava dna telesa
a vnútorných svahov telesa skládky v rozsahu tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2 x 250 mm,
položená je HDPE fólia hr. 1,5 mm, hladká na dne telesa a obojstranne drsná na svahoch a je
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inštalovaný geoelektrický monitorovací systém (10.5.2018). V deň výkonu štátneho
stavebného dohľadu sa na stavbe pre zlé poveternostné podmienky nepracovalo. Nový
monitorovací vrt nie je vybudovaný, nakoľko pôvodný monitorovací vrt nezasahoval do telesa
skládky.
Stavebník oznámil listom doručenom inšpekcii dňa 19.10.2017 začatie výstavby;
zhotoviteľom stavby je spoločnosť Envigeo, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO
31600891.
J. Stavebný denník
Prvý záznam:
Číslo listu:
Obsah záznamu:
Posledný záznam:
Číslo listu:
Obsah záznamu:

Áno
6.10.2017
357081
Odovzdanie staveniska
25.5.2018
357093
Práce prerušené pre rozmočený terén.

K. Použité podklady
1. Integrované povolenie
2. Projektová dokumentácia
3. Stavebný denník
L. Kontrolné zistenia
Zhotoviteľ uskutočňuje stavbu podľa schválenej projektovej dokumentácie; zmenu stavby –
nevybudovanie nového monitorovacieho vrtu (pôvodný monitorovací vrt nezasahuje do telesa
skládky) bude možné schváliť v kolaudačnom konaní.
M. Prílohy záznamu

Nie

N. Záver – celkové zhodnotenie
Inšpekcia po výkone štátneho stavebného dohľadu konštatuje, že zhotoviteľ stavbu
uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie, doklady o výsledkoch predpísaných
skúšok a meraní stavebník predloží v kolaudačnom konaní a inšpekcia nezistila porušenie
stavebného zákona.
O. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Zuzana Križmová

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

Ing. Anna Kassová

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