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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Maňánska dolina 7, 949 01 Nitra
Č.: 6749-35363/2016/Rum/370300104/Z14-SP

Nitra 0. 11.2016

Rozhodnulie nodobudlo
próvr

nosfdňom:

Dňa OJa.o/ Podpis:

‘;tLot
..

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia BratisLava,
Stále pracovisko Nitra. Odbor integrovaného povofovania a kontroly (ďalej len Jnšpekcia“).
ako príslušný orgán štátnej správy podFa 9 ods. I písm. c) a 10 zákona Č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplneni niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podľa * 32 ods. I písm. a) zákona Č. 39/2013 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečist‘ovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny
stavebný úrad podl‘a * 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poňadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti
prevádzkovatefa BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce č. 86, ICO: 36 300 225,
podanej Inšpekcii dňa 24. 08. 2016 vo veci zmeny integrovaného povolenia a konaní
vykonaných podľa 3 ods. 3 písm. b) bod 8.. 3 ods. 3 písm. c) bod 9., * 3 ods. 3 písm. g) a
* 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s 62 stavebného zákona, podfa 19 ods. I 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“)

rnení

a

dopIňa

integrované

povolenie

vydané rozhodnutím Č. 3625/OIPK-499/04-Rf/37030W 04 zo dňa 17. 12. 2004, zmenené
a dopneně rozhodnutiami:
• Č. 2215-39899/2007/Raf,Šim/370300104/ZI zo dňa 06. 12. 2007
• Č. 3336-40l98/2008/Rat7370300104/Z2 zo dňa 03. 12. 2008
• Č. 10412-42536/2008/Raf/370300104/Z4 zo dňa 18. 12. 2008
• Č. 955-35502/2010/Kas/370300104/Z5 zo dňaol. 12. 2010
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• Č.
• Č.
• Č.
• Č.
• Č.
• Č.
• Č.
• Č.
(ďalej

4352-13790/2012/Kasĺ370300104/Z6 zo dňa 16. 05. 2012
4353-17841/2012/Kas/370300104/Z7 Zo dňa25. 06. 2012
2592-l 1391/2Ol3IKas/370300104/Z8 ZO dňa27. 04. 2013
4222-18778/2013/Kas/370300t04/Z9 ZO dňa 16. 07. 2013
3861-14739/2014/Kasĺ370300104/Z10-KR zo dňa 16. 05. 2014
4376-1 8372/2Ol4iKas!370300104/Z1 1-SP ZO dňa 24. 06. 2014
2962-10914/2015,‘Kas/370300104!Z12 Zo dňa 15. 04. 2015
3950-19491/2016/Rumj‘370300104/Z13-SP ZO dňa24. 06. 2016
len ‚.povotenie“. resp. „rozhodnutie“). ktorým bota povolená čirmosť v prevádzke:

„Skládka odpadov Livinské Opatovce Chudá Lehota“
(d‘alej len „prevádzka“),
—

kategorizovanej v zozname priemyselných čiimostí v prílohe Č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijírnaj ú viac ako 10
odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok
inertných odpadov.
Povolenie sa

V

dáva pre prevádzkovatel‘a:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

BORINA EKOS s.r.o.
956 32 Livinské Opatovce č. 86
36300225

nasledovne:

1.

V povolení sa v časti .SúČasťou integrovaného povolenia
nové odseky AC) aŽ AF) v znení:

...“

Za

odsek AB) vkladajú

„AC) v oblasti povrchových vód a podzemných vód:
podFa * 3 ods. 3 písm. b) bod 8. Zákona O IPIC v súČinnosti s * 28 ods. I vodného
zákona
lnšpekcia vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Skládka odpadov
Livinské Opatovce Chudá Lehota, SO-22 GARÁŽ“, že je z hl‘adiska vodných
pomcrov možná,
-

—

—

AD) v oblasti odpadov:
podFa * 3 ods. 3 písm. c) bod 9. Zákona o IPKZ v súČiimosti s * 99 ods. 1 písm. b)
bod 2. Zákona Č. 79/20 15 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
lnšpekcia vydáva vyjadrenie K výstavbe týkajúcej sa odpadového
hospodárstva. a to k projektovej dokumentácii stavby „Skládka odpadov
Livinské Opatovce
Chudá Lehota, SO-22 GARÁŽ“ v stavebnom konaní,

-

—

—
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pretože sa neuskutočnilo územně konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového
hospodárstva,
AE) 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
lnšpekcia vydáva vyj adrenie
k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov Livinské
Opatovce Chudá Lehota, SO-22 GARÁZ“,
-

—

—

-

AF) v oblasti stavebného poriadku:
podľa 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčimiosti s 66 stavebného zákona Inšpekcia
vydáva stavebné povolenk, ktorým povol‘uje realizáciu stavby „Skládka
odpadov Livinské Opatovce
Chudá Lehota, SO-22 GARÁŽ“, projekt stavby
rieši v‘stavbu garáže (SO-22 GARÁŽ) pre jeden nákladný automobi] max. dÍžky 10%0
m na Skládka odpadov Livinské Opatovce
Chudá Lehota vypracovanej
autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Róbertom Kováčikom zapísaným
v zozname registrovaných inžinierov pod reg. Č.. 033*A*41
—

—

v rozsahu:
stavebného objektu:

S0-22 GARAZ

katastrálne územie:
parcelné číslo:
účel stavby:
charakter stavby:

Livinské Opatovce
418/24 (register „C“) podľa LV 188
inžinierske stavby ostatné inžinierske stavby
trvalá.
—

—

Vlastnícke právo k danej parcele má Obec Livinské Opatovce, ktorá má so stavebnikom
uzavretú nájomnú zmluvu.
Obec Livinské Opatovce. ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa 39a stavebného
zákona rozhodnutie o umiestneni stavby ě. SOcŮ-208/2016/SP-U2/1 zo dňa 15. 08. 2016.
právoplatné dňa 22. 08. 2016, ktorým stavebný úrad upustil od vydania rozhodnutia
o umiestnení stavby a podľa 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona zároveň vydala súhlas
podľa
117,
120 ods. 2 a
140b stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia
špeciálnym stavebným úradom na stavbu „Skládka odpadov Livinské Opatovce
Chudá
Lehota, SO-22 Garáž‘.
—

Obec Livinské Opatovce vydata podfa 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v zneni neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 149/2016 zo
dňa 28. 06. 2016 k zámeru stavby „Skládka odpadov Livinské Opatovce
Chudá Lehota,
50-22 Garáž“ a k predloženej projektovej dokumentách stavby nemá žiadne výhrady.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho
posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo rozhodnutie v zist‘ovacom
konaní č. 3752/2016-3.4/at zo dňa 07. 03. 2016, že predmetná čhmosť „Skládka odpadov
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Livinské Opatovce
Chudá Lehota, II. etapa skládky na nebezpečný odpad“ sa nebude
posudzovat‘ podľa zákona o posudzovaní vptyvov na životné prostredie. Predmetom zmeny
navrhovanej čimiosti boto rozšírenie jestvujúcej sktádky odpadov v rozsahu 11. etapy skládky
NO. V rámci areálu skládky odpadov uvažovat navrhovateľ v blízkej budúcnosti dobudovať aj
objekt garáž na parkovanie vozidiel na parc. Č. 418/24, ktorý je predmetom tohto konania
o povotení stavby „Skládka odpadov Livinské Opatovce Chudá Lehota, 50-22 Garáž“.
—

—

2.

V povolení v Časti 11. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody
a půdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a půdy
v prevádzke, všeobecné podmienky, Suroviny, vstupné médiá, energia, výrobky sa
za posledný bod 1.65. vkladá nová časf v znení:
„Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb
A) Na uskutočncnie stavby „Skládka odpadov Livinské Opatovce Chudá Lehota,
SO-22 GARÁŽ“ povolenej v bode AF) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:
—

I.
1.

Všeobecné:
Stavebníkom stavby bude BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce č. 86,
IČO: 36 300 225,
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní
(spracovateľ: Ing. Róbert Kováčik, ASI, reg. Č. 0330*A*4l, Hanztíkovská 24, 91!
05 Trenčín, v termíne máj 2016).
3. Inšpekcia v súlade s $ 75a ods. I stavebného zákona upúšfa od vytýčenia stavby
oprávnenými osobami podřa 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej
polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateFsky. Zhotovitel‘ stavby bude vybraný vo
vÝberovom konaní.
5. Stavebník
oznárni
vbraného zhotoviteľa
stavby
Inšpekcii
písomne
alebo elektronicky (email: manina.mmanovska®sizp.sk alebo sizpipkrir®sizp.sk) v
termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o
jeho odbomej spósobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskör 15 dní po jej začatí písomne
alebo elektronicky na adresu (email: martina.mmanovska®sizp.sk alebo
sizpipknr®sizp.sk).
7. Na stavbe musí byt‘ k dispozícii právoplatné integrované stavebné povolenie a
dokumentácia overená v integrovanom stavebnom konaní.
8. Stavebník atebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byt‘
počas uskutočňovania stavby až do jej kotaudácie na stavenisku.
9. Pd uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbaf na ochranu zdravia a osöb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označit‘ stavbu tabuřou s údami o názve stavby, názve
dodávatera, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a
termínom ich ukončenia. uviest‘. ktorý orgán stavbu povolil, Číslo a dátum
stavebného povolenia.
—

—

strana5 :o /2 rozhodnutia Č. 6749-35363/2016/R um/3 70300104/Z14-SP

11. Stavebník móže na výstavbu použit‘ 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 predpísov) vhodné na
použitie v stavhe na zamýšFaný účel a majú také vlastnosti, aby bota po dobu
predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnost‘ a
stabilita, požiama bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného
prostredia a bezpečnost‘ pri užívaní.
12. Prerokovat‘ s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v pňebehu výstavby
nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzt‘ahy.
13. Škody spósobené počas výstavby nahradit‘ v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dat‘ do póvodného stavu.
15. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spósob následného nakladania
s odpadom vzniknutým počas výstavby.
16. S realizáciou stavby sa nesmie začat‘ skór ako toto povolenie nadobudne
právoplatnosť ( 52 zákona o správnorn konaní). Toto povolenie stráca platnost‘, ak
sa s dostavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa. kedy nadobudlo právoplatnost‘.
17. Stavbu ukončit‘ do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.
II.
18.

-

-

-

Hl.
19.

3.

Vyplývajúce z vyjadreni obce, správcov inžinierskych sjetí, dotknutých
orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:
Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva (stanovisko č OÚ-PE-OSZP-2016,‘OOl 759-002 zo dňa
26. 09. 2016):
stavebné odpady vzniknuté pri realizácH stavby je potrebné dat‘ prednostne na
zhodnotenie. iba nevyužiteľnú časť odpadov vyviesť na riadenú skládku odpadov.
s odpadmi vzniknutÝmi počas stavby nakladat‘ v súlade s platnou legislatívou
v oblastí odpadového hospodárstva (napr. *13, * 14,
zákona o odpadoch),
výkopovú zeminu využiť na terénne úpravy. zvyšnú časť dat‘ prednostne na
zhodnotenie.
Ďaišje podmieuky:
Dokončenú stavbu „Skládka odpadov Livinské Opatovce
Chudá Lehota,
SO-22 GARÁZ“ možno užívat‘ len na základe kolaudačného rozhodnutia.“
—

V povolení v časti II. Záväzné podmienky, 3. Tvorba odpadov: minimalizácia,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie sa text bodu 3.1. v znení:
.Prevádzkovatel‘ je oprávnený s nebezpečnÝmi odpadmi uvedenými v prílohc Č. 3 tohto
rozhodnutia:“
ruší a nahrádza textom v znení:

„Prevádzkovatel‘je oprávnený s nebezpečnými odpadmi uvedenými v tabul‘ke č. 3 bodu
1.50. tohto rozhodnutia:“
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4.

V povolení v časti II. Záväzné podmienky, 3. Tvorba odpadov: minimalizácia,
nakladanic, zhodnotenie, zneškodncnie sa text bodu 3.4. ruší v cclom zncní.

5.

V povolení v časti II. Záväzné podmienky, 3. Tvorba odpadov: minimalizácia,
naldadanie, zhodnotenie, zneškodnenie sa číslovanie bodov 3.5. až 310. mení na
číslovanie bodov 3.4. až 3.9.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V uskuločnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.
Toto rozhodnutie tvorí neoddclitel‘nú súčast‘ integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutím č. 3625/OIPK-499/04-Rf/370300104 zo dňa 17. 12. 2004 v znení neskorších
zmien a doplnení pre prevádzku „Skládka odpadov Livinské Opatovce Chudá Lehota“
aostatnéjehopodmienky zostávajú neznemené.
—

Odóvodncnic
Inšpekcia ako pdslušný orgán štátnej správy podfa 9 ods. I 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. I písm. a) zákona o IPKZ
a ako špeciálny stavebný úrad podľa
120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti
prevádzkovateľa BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce č. 86. IČO: 36 300 225
(ďalej len ..prevádzkovateľ“) zo dňa 23. 08. 2016, doručenej Inšpekcii dňa 24. 08. 2016 ana
základe konaní vykonaných podYa * 3 ods. 3 písm. b) bod 8., * 3 ods. 3 písm. c) bod 9., 3 ods.
3 písm. g) a 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podl‘a zákona o správnom konaní mení a doplňa
integrované povolenie pre prevádzku „Skládka odpadov Livinské Opatovce
Chudá
Lehota“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dóvodu vydania stavebného povolenia na
uskutočnenie stavby „SkLádka odpadov Livinské Opatovce Chudá Lehota, SO-22 GARÁŽ“.
—

—

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 zneni
neskoršich predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie. položky 171 a
Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha
spoplatneniu podl‘a lohlo zákona.
Prevádzkovatel‘ spolu so žiadost‘ou o zmenu integrovaného povolenia predložil
Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej
mapy, závázné stanovisko Obce Livinské Opatovce, záväzné stanovisko všeobecného
stavebného úradu Obec Livinské Opatovce, rozhodnutie Obce Livinské Opatovce o nevydaní
rozhodnutia o umiestnení stavby, zrnluni o nájme nelmuteFností s Obcou Livinské Opatovce,
rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
odboru
—

—
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environmentálneho posudzovania,
stanovisko Okresného riaditeřstva Hasičského
zboru
v
Partizánskom,
prehlásenie prevádzkovateľa, že územím výstavby
a záchranného
80-22 GARÁŽ nebudú križovaf žiadne inžinierske siete, vyhodnotenie spósobu zapracovania
podmienok určených v zisťovacom konaní a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.
Obec Livinské Opatovce, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa 39a stavebného
zákona rozhodnutie o umiestnení stavby č. SOcÚ-208/20 1 6/SP-U2/1 zo dňa 15. 08. 2016,
právoplatné dňa 22. 08. 2016, ktorým stavebný úrad upustil od vydania rozhodnutia
o umiestnení stavby a podľa 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona zároveň vydala súhlas
117,
120 ods. 2 a
140b stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia
podľa
špeciálnym stavebným úradom na stavbu „Skládka odpadov Livinské Opatovce
Chudá
Lehota, 80-22 Garáž“.
—

Obec Livinské Opatovce vydala podl‘a 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 149/2016 zo
dňa 28. 06. 2016 k zámeru stavby „Skládka odpadov Livinské Opatovce
Chudá Lehota,
80-22 Garáž“ a k predloženej projektovej dokumentácii stavby nemá žiadne výhrady.
—

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho
posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 3752/2016-3.4/at zo
dňa 07. 03. 2016, že predmetná čiimosf „Skládka odpadov Livinské Opatovce Chudá Lehota,
II. etapa skládky na nebezpečný odpad“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti bob rozšírenie
jestvujúcej skládky odpadov v rozsahu II. etapy skládky NO. V rámci areálu skládky odpadov
uvažoval navrhovateľ v blízkej budúcnosti dobudovaf aj objekt garáž na parkovanie vozidiel
na parc. č. 418/24, ktorý je predmetom tohto konania o povolení stavby „Skládka odpadov
Livinské Opatovce Chudá Lehota, 80-22 Garáž“.
—

—

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní
predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, žeje žiadost‘ úplná, obsahuje všetky potrebné
doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa 11 ods. 4 zákona o IPKZ upovedomila listom
č. 6749-27947/2016/Rum/370300104/Z14-SP zo dňa 09. 09. 2016 prevádzkovatera,
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.
Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskór podané námietky neprihliadne. Inšpekcia
ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na
vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, móže Inšpekcia podľa 11 ods. S zákona o IPKZ na jeho
žiadosf určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžif.
Inšpekcia upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada
o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predIženej lehote, alebo ak dójde k
rozporom medzi dotknutými orgánmi, abebo ak prípadné pripomienky účastníka konania budú
smerovat‘ proti obsahu závdzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny
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z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadal, Inšpekcia upustila od ústneho
pojednávania.
VzhFadorn na to, že nešlo o konanie uvedené v 11 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 uplatňovat‘
* 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa * 33 ods. I písm.
a) až e) zákona o WKZ
lnšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od:
náležitostí žiadosti a prilob 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
prevádzkovateFom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podfa
* 11 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ.
zverejnenia na svojom webovom sídle. v informačnom systéme integrovanej
prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej IS dní na svojej úradnej tabuli výzvy
dotknutej verejnosti na pisomné 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 žiadost‘ na svojom
webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj mým v rnieste obvyklým spósobom
podľa 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ,
od ústneho poj ednávania podľa 15 zákona o IPKZ.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Do žiadosti bob možné nahliadnuť na Inšpekcii.
Y stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal
o predlženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.
V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podfa Ii ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ
zaslali svoje stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku:
Okresný úrad Parti:ánske, odbor starostlivosti o životné prosíredie. štátna správa odpadového
hospodársh‘a:
(stanovisko č. OÚ-PE-OSZP-2016100l759-002 zo dňa 26. 09. 2016)
stavebné odpady vzniknuté pre realizácii stavby je potrebné dal‘ prednostne na
zhodnotenie, iba nevyužiteľnú časť odpadov vyviesť na riadenú skládku odpadov.
s odpadmi vzniknutými počas stavby nakladaf v súlade splatnou legislatívou ‘oblasti
odpadového hospodárstva (napr. * 13. * 14.
zákona o odpadoch),
výkopovú zeminu využit‘ na teréime úpravy, zvyšnú časť dať prednostne na zhodnotenie.
Stanovisko Jnšpekcie:
Inšpekcia zapracovala uvedené pripomienky do podmienok zmeny integrovaného povolenia
v časti lIlA); bod 11.18.
-

-

-
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Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
prírody a krajiny:
(stanovisko č. Oú-PE-OSZP-2016/001760-002 zo dňa 21. 09. 2016)
Po preštudovaní projektovej dokumentácie nemá k vydaniu zmeny integrovaného povolenia
pdpomienky.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie:
(závázné stanovisko č. 3752/2016-1 .7/at ZO dňa 28. 09. 2016)
MŽP SR vyjadmje súlad so zákonom o posudzovaní a s rozhodnutím vydaným v zisfovacom
konaní č. 3752/2016-3.4/at zo dňa 07. 03. 2016 a sjeho podmienkou:
Zo zoznamu druhov nebezpečných odpadov navrhnutých zneškodňovať na Skládke
odpadov Livinské Opatovce Chudá Lehota vypustiť nebezpečné odpady zaevidované
pod katalógovým číslom 0901 llfotoaparáty na jedno použitie s batériami zaradenýnii
do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a nebezpečné odpady zaevidované pod
katalógovým číslom 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia mé ako
uvedené v 20 01 21 a 20 01 23.
Stanovisko Inšpekcie:
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále
pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly vydala dňa 24. 06. 2016 pre
prevádzkovateľa BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce č. 86, IČO: 36 300 225
zmenu integrovaného povolenia č. 3950-19491/2016/Rum1370300104/Z13-SP zo dňa 24. 06.
2016, kde v povolení v časti II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody
a pódy v prevádzke, všeobecné podmienky, Príjem odpadov, v bode 1.50., v Tabuľke č. 3 c)
vypustila zo zoznamu odpadov povolených zneškodňovaf skládkovaním okrem mých aj
nebezpečné odpady v znení:
-

—

Číslo
druhu

Kategória
Názov druhu odpadu

odpadu

fotoaparáty najedno použitie s batéňami zaradenými do 16 06 01,
160602 alebo 160603
vyradené elektrické a elektronické zariadenia mé ako uvedené v 20
01 21 a 200!_23,_obsahujúce_nebezpečné_časti

N

odpadu

0901 11
20 01 35

N

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na
uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Livinské Opatovce Chudá Lehota, 50-22 GARÁŽ“.
—

Súčasťou integrovaného povoľovania bob podľa zákona o IPKZ konanie:
v oblasti povrchových a podzemných vád
podľa 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona o IPKZ v súčinnosti s 28 ods. I vodného zákona
vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Skládka odpadov Livinské Opatovce Chudá
Lehota, SO-22 GARÁŽ“ z hl‘adiska vodných pomerov,
v oblasti odpadov
-

—

—
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podľa * 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčhmosti s 99 ods. 1 písm. b) bod 2.
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydanie
vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej
dokumentácii stavby „Skládka odpadov Livinské Opatovce
Chudá Lehota, SO-22
GARÁŽ“ v stavebnom konaní, pretože sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe
týkajúcej sa odpadového hospodárstva,
v oblasti ochrany prírody a krajiny
podľa 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s * 9 ods. I písm. c) zákona Č.
543/2002 Z. z. o ochrane pi-írody a krajiny vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného
povolenia na stavbu „Skládka odpadov Livinské Opatovce
Chudá Lehota, SO-22
GARÁŽ“,
v oblasti stavebného poriadku
3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčhmosti s
podl‘a
konanie
62 stavebného zákona
o povolení stavby „Skládka odpadov Livinské Opatovce
Chudá Lehota, SO-22
GARÁŽ“.
-

—

—

-

—

—

-

—

—

Dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu aje
vypracovaná odbome spósobilým projektantorn. Doklady, na základe ktorých je vydané
stavebné povolenie, sú uložené v spise.
Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný
negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štáw, preto cudzí dotknutý orgán nebol
požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povol‘ovacieho procesu a lnšpekcia neuložila
opatrenia na minimalizáciu dial‘kového znečisfovania a cezhraničného vplyvu znečist‘ovania.
Inšpekcia dala listom Č. 6749-33066/2Ol6Rurn/370300104/Z14-SP zo dňa 21. 10. 2016
všetkým účastníkom konania poslednú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia
i k spósobu ich zistenia pred vyda.ním rozhodnutia v lehote do 2 dni odo dňa doručenia
písomnosti podľa * 33 ods. 2 zákona o správnom konaní.
V určenej lehote účastníci konania nezaslali svoje vyjadrenia.
Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosf, projektová dokumentáciu a ostatné podklady
rozhodnutia a dospela k závew. že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej
wclmike a spIňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravuj úcich konania. ktoré
bolí súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia
predloženej žiadosti, dokladov a vvjadrení 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 zdravic osób, ani životné
prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nic sú obrozené ani neprimerane obmedzené práva a
právom chránené záujmy úČastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hFadiska
zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných
predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčast‘ou integrovaného povoľovania a rozhodla
tak. akoje uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
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Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu může podat‘ odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor
integrovaného povoľovania a kontroly, Madánska dořina 7, 949 01 Nitra:
a) účastník konania podl‘a 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 podl‘a zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, podľa I 40c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa
zverejnenia rozhodnutia.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnost‘, jeho zákonnost‘ může byt‘ preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje Sa:
Účastníkom konania:
L
BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce č. 86
2:
Obec Livinské Opatovce, obecný úrad, 956 32 Livinské Opatovce č. 99
Obec Chudá Lehota, obecný úrad, 956 38 Šíšov
3:
1.: Ing. Róbert Kováčik, autorizovaný stavebný inžinier, Hanzlikovská 24, 911 05 Trenčín
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Dotknutým orgánom:

(po nadobudnutí právoplatnosti)
5.
Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa,
Námestie SNP 15 1/6, 95801 Partizánske
6.
Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie. štátna správa
odpadového hospodárstva, Nárnestie SNP 51/6, 958 01 Partizánske
7.
Okresný úrad Partizánske. Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
ochrany pňrody a krajiny, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske
8.
Obec Livinské Opatovce. stavebný úrad, 956 32 Livinské Opatovce č. 99
9.
Okresné rjadjtel‘stvo hasičského a záchranného zboru v Partizánskom, Nitrianska cesta
1483/80, 958 01 Partizánske
10. Ministerstvo životného prostredia Stovenskej republiky. Sekcia environrnentálneho
hodnotenia a riadenia. Odbor environmentátneho posudzovania. Nárnestie Ľudovíta
Štúra 1, 812 35 Bratislava

