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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 7718-39612/2017/Rum/370300104/KR-Z16

v Nitre dňa [4. 2. 20V]
Pozhocinujje nadobud;o

prcvoplr4nosfdňom
Dňa

fl

110‘ LÍkpQdp

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekeia životného prosiredia. lnšpektorát životného prostredia Bratislava. Stále
pracovisko Nitra. Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (d‘alej len .Inšpekcia). ako
príslušný orgán štátnej správy podl‘a 9 ods. 1 písm. e) a 10 zákona č. 525/2003 L 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 č. 39/2W 3 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeeiálny stavebný úrad podľa 120 ods
zákona č, 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpiso\
(ďalej len stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom Č. 71/I 967 Zb. o správnom konaní (správnv
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu
na koiaudáciu stavby. predložených dok]adov a uskutočneného kolaudačného konania
vydáva podřa

82 stavebného zákona kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby:

‚.PREVÁDZKOVÁ BUDOVA, Skládka odpadov Livinské Opatovce
(d‘alej len „stavba“)
v rozsahu:
stavebných ohjek(ov

v prevádzke: SkJádka odpadov Livinské Opatovcc

účel stavby:

Chudá Lehota“

50-09 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
80-23 TEPLOVOD

stavebníkovi: BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce č. 86,

katastrálne územie:
parcelné číslo:

—

—

iČo:

36300225

Chudá Lchota“

Livinské Opatovce (50-09, 50-23)
418/20, 418/22, 418/23, 418/24, 418/42 (register „C“) podľa
LV 188
budovy nebytové budovy budovy pre administratívu
—

—

—
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charakter stavby:
katastrálne územjc:
parcelně číslo:
účel stavby:

trvalá,

Chudá Lehota (80-23)
311/9, 311/12 (register „C“) podľa LV Č. 145
inžinierske stavby
potrubné rozvody, telekornunikačné
a elektrické rozvody a vedenia
miestne potrubné
a káblové rozvody
trvalá.
—

—

—

charakter stavby:

Vlastnícke práva k daným parcelám majú obce Obec Livinské Opatovce a Obec Chudá
Lchota, ktoré majú so stavebníkom uzavretú nájomnú zmluvu.
Ůčelom stavby je nahradenie jesivujúcej zastaranej kontajnerovej prevádzkovej budovy. ktorá
hude zrušená v plnom rozsahu novou prevádzkovou budovou. ktorá bude slúžiť na administratívne
činnosti pri prcvádzke skládky. Projekt rieši tiež výstavbu nového teplovodu pre účely vykurovama
prevádzkovej budovy.
Obec Livinské Opatovce, ako príslušný stavebný úrad, listorn Č. SOcÚ-91/ 2017/SP-U2ĺ2 zo
dňa 22. 03. 2017 podFa 117 a * 140b stavebného zákona overila dodržanie podmienok konania
o nevydaní rozhodnutia o umiestnení stavby a súhlasí s vydaním stavebného povolenia špeciálnvm
stavebným úradom na stavbu ..PREVÁDZKOVÁ BUDOVA. Skládka odpadov Livinské Opatovce
Chudá Lehotr.
Obec Livinské Opatovce vydala podľa 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zh. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 70/2017 k zámeru stavby
PREVÁDZKOVÁ BUDOVA, Skládka odpadov Livinské Opatovce
Chudá Lehota“
a k predloženej projektovej dokumentácii stavby nemá žiadne výhrady.
—

—

Obec Chudá Lehota vydala podFa 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskoršich predpisov súhlasné závázné stanovisko k zámeru stavby
..PREVÁDZKOVÁ BUDOVA. Skládka odpadov Livinské Opatovce
Chudá Lehota“
a k predloženej projektovej dokumentácii stavby nemá žiadne výhrady.
—

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho
posudzovmia 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 (d‘alej len
..zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie‘i vydalo rozhodnutie v zist‘ovacom konaní
Č. 3752/2016-3.4/at zo dňa 07. 03. 2016. že predmetná činnost‘ „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 navrhovateř v blízkej budúcnosti dobudovaf aj novú prevádzkovú budovu. ktorá
je predmctorn tohto konania o povoleni stavby ..PREVADZKOVA BUDOVA, Skládka odpadov
Livinské Opatovce Chudá Lehota“.
—

—

Stavba „PREVÁDZKOVÁ BUDOVA, Skládka odpadov Livinské Opatovce
Chudá
Lehota“ bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčast‘ou bob
stavebné povolcnie na uvedenú stavbu, vydanú rozhodnutím Slovenskej inšpekcic životného
prostredia, lnšpektorát životného prostredia Bratislava. Stále pracovisko Nitra, Odbor
—
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integrovaného
povoľovania
a kontroly
(ďalej
len
.‚Inšpekcia“)
Č.
33 8215517/20l7/Rum/37O300104/Z6-SP zo dňa 23. 05. 2017. ktoré nadobudlo právoplatnost‘ dňa 21.
06. 2017.
Projektovú dokumentáciu stavby „PREVÁDZKOVÁ BUDOVA. Skládka odpadov Livinské
Opatovce
Chudá Lehota“ zákazkové číslo: 11/16 RK v termíne február 2017 vypracoval Ing.
Róbert Kováčik, ASI, Hanzlíkovská 24. 911 05 Trenčín, reg. č. 0330*11.
—

Podrnienkv pre užívanie stavby:
L Užívaf stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zahezpečiť vykonávanie periodických odborných prehtiadok a skúšok technických zariadení
v predpísaných terrnínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom.
podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzt‘ahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným
kapacitám.
4. Zásadné zmeny. ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby. prerokovať
s Inšpekciou.
5. Dodržaf podmienky záväzného stanoviska lnšpektorátu práce Trenčín Č. 627/2995/17/KOL
(ITN-L17-41-2.2/ZS-C22,23-17)zo dňa 12. 12. 2017 a uvedené podmienky odstránit‘v termíne
do 12. 02. 2018:
1. Nic je vedená a nebola predložená dokumentácia potrebná pre zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci (v protokole o určení vonka/šich vpÍvvov iliC 56 hodno/e ne
vplyvy skup/nv B užívanie stavby; nic sú spróvnc uvedené parametre jednej z tlakových
nádob ajej zaraden/c‘ do skupiny podľa nebezpečnosti; neboli predložene nijaké doklady
od klímy Sinclair apod), čo je porušením
13 ods. 2 Zákona č. 124/2006 Z. Z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. v nadvaznosti na projektovů dokumentáciu stavby.
2. Technická dokumentácia pracovných prostriedkov a pracovných posrnpov, ktoré sa
používajú pri práci. musí obsahovat‘ požiadavky podřa osobitných predpisov a požiadavk
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri ich výrube, preprave, montáži.
inštalácii, prevádzke. používaní. údržbe, oprave, rekonštrukcii a likvidácH; technická
dokumentácia stavieb musí obsahovať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci na prípravu, výstavbu, prestavhu a ich hudúcu prevádzku; súčasťou
technickej dokumentácie je aj návod na bezpečné požívanie a údržbu a podmienk
vykonávania kontrol a prehliadok. čo nic/c splnené. nakoľko v rechnickei dokizmcntácii nic
je r/ešený a následne ani realizovaný bezpečný a vhodný pristup do hetónovej šachty
teplovodu a spásob užívania stavby vo vzthu kpriestoru strechy a pohybu na strechepri
údržbe, opravách a podobne a následne nic sú vykonané primerané opatrenia na za/sten/e
bezpečnosti osáb Oe potrebné vybavit‘ t/eto pricslory proslriedkami kolektít‘ne/ ochrany
proti pádit alebo pevnou čast bit prostriedkov osohnej ochrany proti pódii z
predpísanej únosnosti —fixné hody pripadne laná apod. ti zabránit‘ vs/upit nepovolaných
osób,, čo je porušením
13 ods. 1 aods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. v nadväznosti na projektovú dokumentáciu stavby.
3. Povrch prvého a postedného stupňa niektorých schodísk (prvý stupeň druhého ramena
a posledný stupeň prvého ramena hlavného schodiska,) nic je opticky odlíšený od povrchu
podest tak. aby bob jasné. kde schodisko začína a kde končí. čoje porušením 13 ods. 6
—
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6.

zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, nedodržaním hezpečnostnej
úrovne. ktorá vyplýva z Čl. 36 STN 73 4130:1985.
4. Nie je požité značenie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia (napr. n/e Je označen/e
zvodov hleskozvodv, ktoré sú 4), čo je porušením
13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
5. Nic je vedená a nebola predložená dokumentácia potrehná pre zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci (neboli predložené vyhlósenie o zbode na tlakové nádoby
sfabi/né 3 ks a poLtzé ventUr 2 k, ktoré sú určenými výrohkwni v ;mysle osobitných
predpisov,). čo je porušenim * 13 ods. 2 zákona č, 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
v nadväznosti na projektovú dokumentáciu stavby, 6 písm. e) NV SR Č. 1/20 16 Z. z.
o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu.
Nic je vedená a nebola predložená dokumentácia potrebná pre zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci (predložené vvhlásenie o zbode na dektrické rozvádzače RB a mých
elektrických zariadcní). čo je porušením
13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
6 písm. d) NV SR Č. 148/20 16 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia
určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce
Trenčín č. 627/2995/17/KOL lTN-l 17-41-2.2/ZS-C2L23-17 zo dňa 12. 12. 2017 na príslušný
Inšpektorát a Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

O d 6 v o d n e

ti

ie

Stavcbník BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce č. 86, IČO: 36 300 225. podal
dňa 23. 10. 2017 návrh na uvedenie stavby PREVÁDZKOVÁ BUDOVA, Skládka odpadov
Livinské Opatovce
Chudá Lehota“ do užívania. Stavba je súčasfou prevádzky „Skládka
odpadov Livinské Opatovce Chudá Lehota“.
—

—

lnšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu
návrh na uvedenie stavby
„PREVÁDZKOVÁ BUDOVA, Skládka odpadov Livinské Opatovce
Chudá Lehota“ do
užívania v rozsahu a v súlade s ustanovením 80 ods. I stavebného zákona oznámila účastníkom
konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom Č. 7718-33967/2017/Rurn1370300104/KR-Z16
‘o dňa 02. 11. 2017 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené
s miestnvw zisťovaním na deň 27. 11. 2017.
—

—

Ustneho pjednávania sa zúčastnil stavebník. Zoznam zúčastncných tvorí prílohu k protokolu
o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (d‘alej len „protokol“). V protokole Inšpekcia
konštatovala, že na stavbe boli zrealizované odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii
v rozsahu doplnenia priečky, elektrických dvojzásuviek a dvojzásuviek pre rozvod dátovej siete.
V protokole Inšpekcia ďalej konštatovaía. že povolenie na užfvanie stavby je možné vydať po
predložení kladných stanovísk Inšpektorátu práce v Trenčíne a Okresného riaditeFstva Hasičského
a záchranného zboru v Partizánskom.
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Dňa 22. 11. 2017 holo lnšpekcii doručené závdzné stanovisko Ministerstva životného
prostredia SR Č. 1590/2017-1.7/mo zo dňa 10. 11. 2017 v ktorom uvádza, že z konccpčného
hľadiskaje kolaudačně konanie o stavbe „PREVÁDZKOVÁ BUDOVA, Skládka odpadov Livinské
Opatovce
Chudá Lehota“ v súlade so zákonom o posudzovaní a s rozhodnutím vydaným
v zisfovacom konaní č. 3752/2016-3.4/at Zo dňa 07. 03. 2016.
—

Na ústnom pojednávaní holo Inšpekcii prevádzkovateFom predložené súhlasné závázné
stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotnictva Prievidza so sidlom v Bojniciach.
Č. B/201 7/01741 -HŽP/7342 zo dňa 02. 1 1. 2017 ku kolaudácii predrnetnej stavby.
Dňa 27. 11.2017 bob Inšpekcii doručené vyjadrenie Okresného úradu Partizánske, odbor
starostlivosti o životné prostredie. orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podFa zákona
Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 99 ods. I písm. b) bod 5. k dokumentácii v kolaudačnom konaní
o stavbe ..PREVÁDZKOVÁ BUDOVA. Skládka odpadov Livinské Opatovce
Chudá Lchonr
Č. OU-PE-OSZP-201 7/001761-2 Zo dňa 21. 11. 2017 s priponiienkou:
Tunajší úrad sa s poukázaním na 80 ods. 2 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a z dóvodu ptnenia
mých naliehavých úloh sa uvedeného kolaudačného konania nemóže zúčastniť.
Na základe uvedeného žiadarne. aby stavebník predložil na ústnom konaní doklady
o zhodnotení. prípadne zneškodnení odpadov vznikajúcich pri stavbe: PREVADZKOVA
BUDOVA. Skládka odpadov Livinské Opatovce
Chudá Lehota“ prostrcdnictvom
oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi.
Stanovisko Jnšpekcie:
Inšpekcia uvedenú pripornienku nezapracovala do podmienok pre užívanie stavby, pretožc
prevádzkovateř predrnetné doklady predložil na ústnom pojednávaní, čo je zapísané v protokole
Z ústneho pojednávania Č. 7718-36849/2017!Rum/370300104/KR-Z16 zo dňa 27. 11. 2017.
—

-

-

..

—

Dňa 12. 12. 2017 bob lnšpekcii doručené súhlasné záväzié stanovisko Inšpektorátu práce
Trenčín č. 627/2995/17/KOL (ITN-117-41-2.2/ZS-C22,23-17) zo dňa 12. 12. 2017, ktoré nahrádza
nesúhlasné stanovisko č. 627/2995/17/KOL (IIN-104-41-2.2ĺZS-C22,23-17) Zo dňa 01. 12. 2017,
a v ktorom Zároveň žiada splníť nasledovné nedostatky:
1. Nic je vedená a nebola predložená dokurnentácia potrebná pre zaistenic bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci (v proíoko/e o určeni vonka/šich vptvvov nic vú hodpzoiene
vp/yvy skupiny B užívanie stavby; nIc sú správne uvedené parwnetre iednef z llakoi%‘ch
nádob ajej zaradenie do skupiny podľa nebezpečnosti: ne ho/i pred/ožené nijaké dok/uh
od klimy Sinclair apod.). Čo je porušením
13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. v nadväznosti na pro jektovú dokumentáciu stavby.
2. Technická dokumentácia pracovných prostriedkov a pracovných postupov, ktoľé sa
použivajú pri práci, musí obsahoval‘ požiadavkv podľa osobitných predpisov a požiadavk
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri ich výrobe. preprave. montáži.
inštalácii. prevádzke. používaní. údržbe. oprave. rekonštrukcii a likvidácii: technická
dokumentácia stavieb musí obsahovať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci na prípravu. výstavbu. prestavbu a ich budúcu prevádzku; súčasťou
technickej dokumentácie je aj návod na bezpečné požívanie a údržbu a podmienky
vykonávania kontrol a prehliadok, čo niejc splnené, nakoľko v iechnickej c/okumentácii nic
je riešený a nús/edne ani rea/izovaný bezpečný ti vhodný prísžup do hetánovcj šachív
íep/ovodu a spósoh uživanza stavby vo vzťahzí kpricsioru streehv ti pohybu na síťce/ze pri
—
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údržhe, opravách a podo hne a následne nic sú vykonané pnnwrané opatrenia na :aistenie
bezpečnosti osób Ue potrebné vyhovit‘ ticto j2riestory prostriedkami kolektívne/ ochrany
proti pádu alebo pevnou časťou prostriedkov osobnej ochrany proti pádu z výšky
predpísanej únosnosti —fixně body, prípadne laná apod a zabránit‘ vstupu nepovolaných
osób). čo je porušením
13 ods, I a ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich
predpisov. v nadváznosti na projektovú dokumentáciu stavby.
3. Povrch prvého a posledného stupňa niektorých schodisk (prvÝ stupeň druhého ramena
aposledný stupeň prvého ramena hlavného schodiska) nieje opticky odlíšený od povrchu
podest tak, aby bob jasné, kde schodisko začína a kde končí, čo je porušením 13 ods. 6
zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej
úrovne, ktorávyplývazčl. 36 STN 734130:1985.
4. Nie je požité značenie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia (napr. nic je označenie
zvodov b/eskozvodu, ktoré sú 4). čo je porušením * 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a dopinení niektorých zákonov V znení
neskoršich predpisov.
5. Nic je vedená a nebola predtožená dokumentácia potrebná pre zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci (neboli prediožené vyhlásenie o zhode na tlakové nádoby
stabilné 3 k a poistné ventily 2 ks, ktoré sú určenými výrobkami v zmysle osobitných
predpisov), čo je porušením 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
v nadväznosti na pro jektovú dokLlrnentáciu stavby. * 6 písm. e) NV SR Č. 1/20 16 Z. z.
o sprístupňovaní tlakových zariadeni na trhu.
6. Nic je vedená a nebola predložená dokumentácia potrebná pre zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci (predložené vyhlásenie o zhode na elektrické rozvádzaČe RB
a mých elektrických zariadení). čo je porušením
13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a dop]není niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. 6 písm. d) NV SR č. 148/2016 Z. z. O sprístupňovaní elektrického
zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napátia na Érhu.
Stanovisko Jnšpekcic:
lnšpekcia uvedené nedostatky- zapracovala do podmienok pre užívanie stavby v bode 5,1. až
5.6.. Nedostatky uvedené v stanovisku Inšpektorátu práce Trenčín Č. 627/2995/17/KOL (ITN-10441-2.2‘ZS-C22.23-17) zo dňa 01. 12. 2017 boli prevádzkovateFom odstránené v bode Č. 1. a 2.
v zncní:
1. Niektoré časti stavby nic sú vyhotovené podľa podmienok vymedzených v projcktovej
dokumentácii a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (v technickej
miestnosti vykurovania sú inštalované poistné ventily s otváracím predakom 3,0 bar, hoci
podľa pro/ekíove/ dokumentácie majú mat‘ otvárocí pretlak 2,5 bar), čo je porušením
13
ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. v nadväznosti na projektovú
dokumentáciu stavby. časť Vykurovanie. Technická správa a inde.
2. Elektrická inštalácia nebola vyhotovená tak. aby boli zamesrnanci primerane chráncní pred
nebezpečenstvom úrazu, ktorý by mohol byť spósobený priamym alebo nepriamym
kontaktom s elektrickou inštaláciou ‘nie je dokončené a zmerané ochranné pospájanie
potrubí a mých neživých vodivých častí vykurovacej sústavy v technicke/ miestnostV,
4
a Príloha 1 bod 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky (NV SR) č. 391/2006 Z. z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
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Dňa 2. 12. 2W7 bob Inšpekcii doručené súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom s realizáciou stavby „PREVADZKOVA
BUDOVA. Skládka odpadov Livinské Opatovce
Chudá Lehota“ Iistom Č. ORHZ-PE1-559001/2017 zo dňa 04. 12. 2017 bez pripomienok.
—

Zoznam pred]ožených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú
uložené v spise.
Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov
štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podrnienky stavebného
povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívanim stavby
nebude ohrozený život a zdravic osób. ani životné prostredie a rozhodol tak. ako sa uvádza vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bob spoplatnené poplatkom vo
výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov
zákona č. 145/b 995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneni neskorších predpisov.

Poučcnie

Proti tomuto rozhodnutiu může podaf odvolanie na SlovenskO inšpekciu žnotuĽho
prostredia, lnšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra. Odbor
integrovaného povoFovania 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.
h) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akorn sa narnieta nesúlad
povolenia s obsahorn rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, podl‘a
140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa
zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných piostriedkov nadobudne
právoplatnost‘, jeho zákonnosť může byť preskúmaná súdom.

ĺ
RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stábeho pracoviska Nitra
JŽP Bratislava
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Doručuje Sa:
Účastníkovi konania:
BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce č. 86
Obciam:
(po ntuiobndn Lítí pravop/fltflOSži,)
2. Obec Livinské Opatovce, obecný úrad, 956 32 Livinské Opatovce č. 99
3. Obec Chudá Lehota, obecný úrad, 956 38 Šíšov
Dotknutým orgánom a organizáciám:
(po nadobudnu[íprávoplolnosti;

3.

Okresn úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie. štátna vodná správa.
Nárnestie SNP 151/6. 95801 Partizánske
5. Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového
hospodárstva, Námestie SNP 151/6,95801 Partizánske
6. Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
prírody a krajiny. Nárnestie SNP 15 1/6, 958 01 Partizánske
7. Obec Livinské Opatovce. stavebný úrad, 956 32 Livinské Opatovce č. 99
8. Okresné riaditefstvo hasičského a záchranného zboru v Partizánskorn. Nitrianska cesta
t483/80. 958 01 Partizánske
9. Regionálny úrad verejného zdravotnictva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972
01 Bojnice
10. lnšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36,911 01 Trenčín
I t. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repubtiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia
ariadenia. Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1. 812 35
Bratislava

Na vedomie projektantovi stavby:
r‘po nadobudnutí právoplatnosd,)
12. Ing. Róbert Kováčik, autorizovaný stavebný inžinier, Hanzlíkovská 24, 911 05 Trenčín

