Brantner Lučenec s.r.o.,
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Žiadosť
o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia

Pre prevádzku :

SKLÁDKA ODPADOV
LUČENEC – ČURGOV,
Rozsah žiadosti :

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia Z12 – Vydanie
stavebného povolenia na realizáciu stavby :
„Skládka odpadov Lučenec – Čurgov, Rozšírenie skládky
odpadov 3. Etapa“
Vypracovaná podľa zákona č. 39 / 2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení pre prevádzku uvedenú pod kategóriou priemyselných činností 5. Nakladanie
s odpadmi – 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú
viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem
skládok inertných odpadov.

August 2018

Základné údaje:
A.

Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
Brantner Lučenec, s.r.o.
Opatová – Čurgov 439,
984 01 Lučenec
Štatutárny zástupca:
Ing. Ján Brezovický, konateľ spoločnosti
mobil: 0902 987 692, e-mail: jan.brezovicky@brantner.com,
Ing. Ján Sisik, konateľ spoločnosti
IČO: 31 595 766
Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
SK NACE : 38.00.0
NOSE-P : 109.06

B.

Typ žiadosti
Jedná sa o zmenu vydaného integrovaného povolenia č. 1815/240/OIPK/740040104/
Z1/2005/Ka zo dňa 09.09. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.05. 2007, ktoré
vydal SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica a bolo zmenené
a doplnené rozhodnutiami :
- č.: 2974/395/OIPK/740040104/Z2/2006/Ka zo dňa 13.09. 2006
- č.: 1101-5507/2007/Kas/740040104/Z3-Ú zo dňa 23.02. 2007
- č.: 583-13676/47/2008/Kas/740040104/Z4 zo dňa 12.05. 2008
- č.: 7133-23670/2009/Kas/740040104/Z5-Ú zo dňa 17.07. 2009
- č.: 9573-36525/2009/Kas/740040104/Z6 zo dňa 13.11. 2009
- č.: 5304-15367/2012/Kas/740040104/Z7-Ú zo dňa 31.05. 2012
- č.: 5644-26568/2015/Kas/740040104/Z8 zo dňa 16.09. 2015
- č.: 2807-9395/2016/Kas/740040104/Z9 zo dňa 21.03. 2016
- č.: 6443-30777/2016/Kas/740040104/Z10 zo dňa 03.10. 2016
- č. 5246-22542/2017/Kas/740010104/Z11 zo dňa 13.07. 2017
Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia je spracovaná a predložená povoľovaciemu
orgánu v zmysle zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia za účelom vydania stavebného povolenia stavby
„Skládka odpadov LUČENEC – ČURGOV, Rozšírenie skládky odpadov, 3. Etapa“
ktorého súčasťou sú nasledovné konania podľa §3 ods. 3 zákona o IPKZ :
písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie o
Vydanie súhlasu podľa §3 ods. (3) písm. a) bod 1 na vydanie rozhodnutia o povolení
stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien.
písm. b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd konanie o
Vydanie súhlasu podľa §3 ods. (3) písm. b) bod 1.3 na vypúšťanie vôd z povrchového
odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd.
Vydanie povolenia podľa §3 ods. (3) písm. b) bod 3 na uskutočnenie vodnej stavby, jej
zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby (obvodové rigoly).
písm. c) v oblasti odpadov konanie o
Vydanie vyjadrenia podľa §3 ods. (3) písm. c) bod 9. k výstavbe týkajúcej sa
odpadového hospodárstva a to k projektovej dokumentácií v stavebnom konaní.
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písm. g) v oblasti ochrany prírody a krajiny konanie o
Vydanie vyjadrenia podľa §3 ods. (3) písm. g) k vydaniu stavebného povolenia na
stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce.
Ods. (4) vydanie stavebného povolenia podľa stavebného zákona.
Pre stavbu „Skládka odpadov LUČENEC – ČURGOV, Rozšírenie skládky odpadov, 3.
Etapa“.
Zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich
s danou prevádzkou : Nie sú.
C.

Údaje o prevádzke a jej umiestnení
Názov prevádzky podľa právoplatného integrovaného povolenia:

Skládka odpadov Lučenec - Čurgov
Adresa prevádzky : Čurgov – Opatová 439, 984 01 Lučenec
Adresa sídla prevádzkovateľa : Čurgov – Opatová 439, 984 01 Lučenec
Variabilný symbol prevádzky : 740040104
Začiatok prevádzkovania: 1994.
Predpokladané ukončenie prevádzky : 2035
Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac
ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem
skládok inertných odpadov.
Spôsob prevádzkovania : Zneškodňovanie odpadov skládkovaním, Uloženie do zeme
alebo na povrchu zeme (D1).
Stručný opis prevádzky :
Kraj : Banskobystrický
Okres : Lučenec
Katastrálne územia : Opatová
Prevádzka sa nachádza mimo zastaveného územia obce cca 700 m severo –
východne od mestskej časti Opatová mesta Lučenec.
Lokalita skládky odpadov sa nachádza v k. ú. Opatová. Katastrálnym územím
prechádza dopravná komunikácia I. triedy spájajúca Zvolen a Lučenec. Na túto cestu
je napojená prístupová cesta, ktorá vedie až do areálu skládky.
Prevádzkovaná skládka je v oplotenom areáli, vybudované skládkovacie plochy sú
v údolnej časti územia a postupne sa skládka rozširovala smerom z dolnej do hornej
časti, od vstupu do areálu. Územie v okolí skládky odpadov tvorí lesný porast.
Záber územia pre rozšírenie skládky v 3.etape mimo prevádzkovaný areál bude
v celom rozsahu situovaný v katastrálnom území obce Opatová a predstavuje
celkovú výmeru 32 183 m2 (uvažované od jestvujúceho oplotenia 2.etapy po nové
oplotenie 3.etapy). Záber pre stavbu rozšírenia bude vykonaný na nasledovnej parcele
: Parcela č 697/38
32 183 m2
Celkový záber územia pre rozšírenie skládky – stavbu 3. etapy mimo jestvujúci
oplotený areál prevádzkovanej skládky bude na ploche 32 183 m2. Majiteľom
pozemkov je Slovenská republika.
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Pre budovanie rozšírenia skládky v 3.etape mimo prevádzkovaný
nepredpokladá žiadny iný záber územia mimo uvedenú parcelu.

areál

sa

Susedné pozemky :
Parcely č. 694/1, č. 697/4 – majiteľ Slovenská republika
Záber územia rozšírenia skládky mimo prevádzkovaný areál je zdokumentovaný na
výkresovej prílohe D.3. Situácia záberu pozemkov, vypracovanej na základe
geometrického plánu na oddelenie a zmenu druhu pozemku ( LUSH spol. s r.o., Ing.
Ján Kuchár 7.10.2013).
Niektoré stavebné objekty alebo ich časti budú umiestnené v jestvujúcom areáli
prevádzkovanej skládky. Výstavba 3. Etapy sa dotkne niektorých parciel v rámci
oploteného areálu súčasnej skládky Jedná sa o parcely :
Parcela č. 697/36, 697/37, 697/9, 697/8, 697/16, 697/25, 697/28, 697/31, 697/39,
697/41, 697/40, 697/30.
Majiteľmi dotknutých parciel v areáli skládky sú :
- mesto Lučenec – parc. č. 697/36, /37, /9, /8, /16.
- Slovenská republika – parc. č. 697/25, 28, 31, /39, /41, /40, /30.
D.

Popis predmetu žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je žiadosť o vydanie
stavebného povolenia stavby podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania životného prostredia v platnom znení § 3, ods. (4) za účelom
vydania stavebného povolenia podľa §66 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v platnom znení, stavby :
Skládka odpadov Lučenec - Čurgov – Rozšírenie skládky odpadov, 3. Etapa,
bude vybudovaná ako súčasť prevádzky „Skládka odpadov Lučenec - Čurgov“.
Kapacita vytvorená rozšírením v 3. etape: cca 483 600 m3.
Životnosť 3. Etapy : 15 rokov, predpoklad do roku 2035.
Doba plnenia skládky závisí od skutočného množstva ukladaného odpadu. Na
skládke sa predpokladá po rozšírení ukladať 35 000 až 45 000 t. Pri priemernom
ročnom ukladaní cca 38 000 t odpadu sa zaplní cca 32 000 m3 priestoru skládky. Pri
tomto zavážaní skládky možno predpokladať, že rozšírenie v rozsahu 3.etapy skládky
zabezpečí ukladanie odpadov na riadenú skládku odpadov na obdobie cca 15 rokov.
Objektová zostava stavby :
Navrhovaná objektová skladba - stavebné objekty :
SO – 01 Príprava územia / stabilita odkopy, skrývky, /
SO – 02 Úprava podložia
SO – 03 Odvedenie povrchových vôd
SO – 04 Skládkovacie priestory
SO – 05 Odvedenie PK (priesakových kvapalín)
SO – 06 Recirkulácia PK (priesakových kvapalín)
SO – 07 Odplynenie
SO – 08 Terénne úpravy, úpravy voľných plôch (spevnené plochy zatrávnenie)
SO – 09 Oplotenie
SO – 21 Rekultivácia a uzatvorenie skládky; 3. etapa
Rozdelenie stavby na časti - postupné budovanie stavby v 3. častiach.
Z dôvodov náročnosti podmienok výstavby skládky so zohľadnením pomerov výstavby
a potrieb prevádzkovateľa a vzhľadom na aktuálne podmienky v oblasti odpadového
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hospodárstva sa predpokladá možnosť postupného budovanie rozšírenia skládky
v rozsahu 3. etapy s rozdelením realizácie výstavby na 3 časti, s tým, že každú časť
bude možné samostatne odovzdať do prevádzky a v plnom rozsahu prevádzkovať
v súlade s podmienkami pre organizovanú prevádzku skládky nie nebezpečných
odpadov.
Po zavezení vybudovanej 1. časti na stanovenú úroveň sa rozšírenie dobuduje v
rozsahu 2. časti stavby a po zaplnení 2 časti sa dobuduje 3 časť na plný rozsah plnú kapacitu.
Rozdelenie predmetnej stavby na 3 časti predstavuje rozdelenie výstavby
skládkovacích priestorov a súvisiacich objektov v mieste „navrhovaného rozdelenia
skládkovacích priestorov na tri časti + vybudovanie opatrení - dočasné hrádzky,
potrubia a priepusty, ktorými bude možné zabezpečiť bezpečnú prevádzku
vybudovanej časti skládky a rozdelenie skládky pre oddelené odvádzanie čistých
zrážkových vôd ( oddelené od PK) do priekopy,
Delenie stavby predpokladá aj rozdelenie kolaudácie stavby a postupné uvádzanie
priestorov skládky do prevádzky.
Stručný popis objektov :
SO – 01 Príprava územia
Účelom stavebného objektu SO-01 Príprava územia je vykonanie základných
prípravných prác v záujmovom území ako súčasť stavby tak, aby sa mohla realizovať
samotná výstavba rozšírenia skládkovacích priestorov a súvisiacich objektov aj s ich
napojením na predchádzajúce etapy skládky. Jedná sa o odstránenie koreňového
systému po vyrúbanom lesnom poraste, následnú skrývku povrchovej vrstvy zemín
a zrušenie jestvujúcich objektov v mieste rozšírenia skládky.
Riešenie objektu predpokladá, že pred začiatkom výstavby bude vykonaný výrub
lesného porastu. Realizácia objektu predpokladá vytýčenie záujmového územia,
základných prvkov staveniska . Objekt možno rozdeliť do nasledovných prác:
- Odstránenie koreňového systému pôvodného lesného porastu
- Skrývka povrchovej vrstvy zeminy
- Odstránenie jestvujúcich objektov v mieste rozšírenia skládky
SO – 02 Úprava podložia
Účelom stavebného objektu SO-02 Úprava podložia je vykonanie zemných prác pre
rozšírenie skládky tak, aby sa mohli realizovať konštrukčné vrstvy rozšírenia skládky
odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný aj s ich napojením na predchádzajúce
etapy skládky. Jedná sa výkopové práce, zhutnené násypy navrhovaných odvodových
hrádzí rozšírenia v 3.etape s úpravou plôch podložia (zarovnanie a požadované
zhutnenie).
Podložie skládky sa zemnými prácami upraví tak, aby teleso 3.etapy skládky
nadväzovalo na susednú prevádzkovanú 2.etapu. Dno skládky bude vyspádované
k najnižšiemu miestu, kde bude v rámci SO-05 vybudované drenážne potrubie pre
odvedenie priesakových kvapalín skládky.
Dno úpravy podložia bude vyspádované od najnižších bodov výkopových prác v sklone
minimálne 1,0 % v smere budovania drenážneho potrubia skládky, resp. cca 5%
v smere kolmom na drenážne potrubie. V nadväznosti na dno sa upravia vnútorné
svahy skládky do sklonu 1:2,5 až po korunu obvodových hrádzí, pričom pri prevýšení
úrovne svahu skládkovacích plôch o cca 10 m je navrhnutá lavička so šírkou 5,0 m.
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SO – 03 Odvedenie povrchových vôd
Účelom objektu SO-03 Odvedenie povrchových vôd je zabezpečenie skládky pred
prítokom
povrchových vôd a zabezpečenie odvedenia týchto vôd vybudovaním
obvodových odvodňovacích rigolov a vybudovaním odvodňovacieho potrubia do
jestvujúceho systému odvádzania povrchových vôd.
Realizácia objektu predstavuje vybudovanie sústavy obvodových odvodňovacích
rigolov, sústreďujúcich povrchový odtok z okolitých plôch a svahov 3. etapy skládky do
jestvujúcej odvodňovacej sústavy rigolov prechádzajúcich etáp skládky. Časť
zachytených povrchových vôd odvodňovacími rigolmi bude v severovýchodnom rohu
odvedená odvodňovacím potrubím 3.etapy, ktoré bude pod telesom 3.etapy skládky
zaústené do jestvujúceho odvodňovacieho potrubia. Na základe uvedeného
predstavuje navrhovaný rozsah riešenia vybudovanie nasledovných dielčích časti
objektu:
- Obvodové odvodňovacie rigoly
- Odvodňovacie potrubie
Navrhnuté odvodňovacie rigoly budú situované pri vonkajšej päte odvodovej hrádze 3.
etapy a budú realizované z betónových tvárnic (žľabovka a dlaždice) osadených do
betónového lôžka hrúbky 100 mm, pričom minimálna hĺbka rigolov bude 550 mm.
Rigol A s celkovou dĺžkou 233,03 m, situovaný pozdĺž západnej obvodovej hrádze a
zaústený do jestvujúceho rigola 1.etapy.
Rigol A-1 s celkovou dĺžkou 39,40 m, situovaný v SV rohu (spádovaný na juh) a
zaústený do vpustného objektu VP3, cez ktorý odtekajú povrchové vody príslušného
úseku do navrhovaného potrubia DN300 pod telesom 3.etapy skládky.
Rigol B s celkovou dĺžkou 319,29 m, situovaný pozdĺž východnej obvodovej hrádze
s plánovaným zaústením do jestvujúceho rigola 2.etapy.
Rigol B-1 s celkovou dĺžkou 26,35 m, situovaný v SV rohu (spádovaný na sever) a
zaústený rovnako ako rigol A-1 do vpustného objektu VP3.
Nové gravitačné odvodňovacie potrubie 3.etapy sa navrhuje z betónových rúr DN300 a
s následným obetónovaním vodotesným betónom v hrúbke 200 mm na celú šírku
výkopovej ryhy. Potrubie začína v mieste napojenia na jestvujúce odvodňovacie
potrubie 2.etapy (betónová rúra DN300).
Jestvujúci vpustný objekt aj potrebný úsek jestvujúceho potrubia DN300 sa pred
začiatkom výstavby nového potrubia vykope, vybúra a odstráni. Počiatočné napojenie
nového betónového potrubia 3.etapy DN300 na urezané jestvujúce betónové potrubie
2.etapy DN300 bude riešené obetónovaním spoja predmetných potrubí. Celková dĺžka
potrubia odvedenia PV betón DN300 je 183,31 m.
Potrubie odvedenia PV bude ukončené vpustným objektom 3.etapy označeným ako
VP3, do ktorého budú zaústené dva krátke odvodňovacie rigoly A-1 a B-1 v SV rohu
3.etapy. Objekt navrhujeme realizovať ako monolitický z vodotesného železobetónu.
SO – 04 Skládkovacie priestory
Stavebný objekt SO-04 Skládkovacie priestory je základným objektom stavby skládky
odpadov a jeho účelom je vybudovanie bezpečných priestorov pre organizované
ukladanie odpadov. Výstavbou rozšírenia izolovaných skládkovacích priestorov
zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa vytvoria predpoklady na pokračovanie
skládkovania v lokalite podľa pôvodných zámerov tak, aby sa minimalizoval možný
vplyv ukladaných odpadov na jednotlivé zložky životného prostredia.
Návrh skládky je riešený so zohľadnením geologických pomerov, miestnych
podmienok, podmienok vyplývajúcich zo zatriedenia skládky ( skládka odpadov na
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odpad, ktorý nie je nebezpečný) a požiadaviek investora. Technické riešenie tesnenia
dna a svahov konštrukcie skládkovacích priestorov je navrhnuté v súlade Vyhláškou
MŽP SR č. 372/2015 Z.z. z 28. júla 2015 o skládkovaní odpadov a dočasnom
uskladnení kovovej ortuti.
Na základe dosiahnutých výsledkov
konštrukcia dna skládky nasledovná :

a v súlade

s legislatívnymi

predpismi

je

- Minerálne tesnenie hr. 0,50 m, vybudované v dvoch vrstvách po 0,25 m,
s koeficientom filtrácie kf ≤ 1 . 10-9 m . s-1
- Fóliové tesnenie PEHD hr. 2,0 mm s monitorovacím systémom tesniacej fólie
- Ochranná vrstva – geotextília min. 800 g/m2
- Drenážna vrstva štrku frakcie 16 – 32 mm hr. 500 mm
Fóliové tesnenie bude na dne skládky z hladkej PEHD fólie a na svahoch vzhľadom
k ich dĺžke z jednostranne zdrsnenej fólie.
Z dôvodu optimalizácie prevádzky a jej efektívneho využívania sa uvažuje
s možnosťou výstavbu 3.etapy rozdeliť na 3 časti. Pri uvedení do prevádzky 1 časti
budú z nezavážanej 2. a 3.časti neznečistené vody dočasne odvádzané potrubím
odvedenia povrchových vôd DN300, ktoré bude uložené pod telesom 3.etapy skládky
a zaústené do odvodňovacieho potrubia predchádzajúcej 2. etapy. Priesakové
kvapaliny zo zavážanej 1.časti budú drenážnym systémom skládky odvedené cez
drenážnu šachtu do jestvujúcej akumulačnej nádrže, odkiaľ bude realizovaná spätná
recirkulácia PK na aktuálne zavážané skládkovacie priestory.
SO – 05 Odvedenie PK
Stavebný objekt zabezpečuje zachytávanie priesakových kvapalín (PK) z drenážnej
vrstvy skládkovacích plôch a ich odvádzanie do jestvujúcej akumulačnej nádrže (AN).
Výstavba objektu pre 3.etapu je samostatná bez nadväznosti na potrubie PK
predchádzajúcich etáp, spoločný bude iba koncový uzol – jestvujúca akumulačná
nádrž PK, vybudovaná pri realizácii 2.etapy skládky.
Návrh riešenia stavebného objektu pozostáva z výstavby nasledovných častí :
-

Záchytný drén PK v skládkovacích priestoroch
Drenážna šachta DŠ pre vyústenie záchytného drénu PK
Odvedenie PK do akumulačnej nádrže (AN)
Úprava rigola v súbehu s potrubím odvedenia PK

Záchytný drén – pozostáva z nasledovných častí :
Časť A – plné prepojovacie potrubie PEHD DN300 s dĺžkou 24,00 m na odvedenie PK
zo skládkovacích priestorov do drenážnej šachty DŠ.
Časť B – drenážne potrubie PK z PEHD DN300 s dĺžkou 134,54 m, ktoré je uložené vo
vnútri skládkovacích plôch a je perforované rezanou perforáciou na 2/3 obvodu, so
šírkou štrbín min. 5,0 mm a dĺžkou min. 50 mm.
Časť C - v najvyššom mieste dna drenážneho potrubia bude do perforovaného
potrubia osadené preplachovacie potrubie PEHD DN100 v celkovej dĺžke 18,15 m.
Drenážna šachta - drenážne potrubie PK je ukončené vyústením plnej prepojovacej
časti „A“ (PEHD DN300) v drenážnej šachte DŠ, situovanej pri vonkajšom svahu
obvodovej hrádze. Drenážna šachta je navrhnutá z PEHD a bude mať vnútorný
priemer 1000 mm.
Odvedenie PK do akumulačnej nádrže.
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Trasa PEHD potrubia DN200 na odvedenie priesakových kvapalín z drenážnej šachty
DŠ do jestvujúcej akumulačnej nádrže PK (AN), je situovaná pozdĺž jestvujúcej
prístupovej cesty a jeho celková dĺžka bude 253,51 m.
Úprava rigola.
Časť jestvujúceho rigola, ktorá je v smerovej kolízii so súbežným potrubím odvedenia
PK a NN káblami, sa vykoná rekonštrukcia, najskôr bude príslušná časť zrušená
a následne po uložení potrubia znovu zrealizovaná. Celková dĺžka, na ktorej bude
potrebné realizovať úpravu jestvujúceho rigola je 140,76 m. Rigol bude realizovaný
rovnako ako rigoly v rámci SO-03 z betónových tvárnic (žľabovka a dlaždice)
osadených do betónového lôžka.
SO – 06 Recirkulácia PK
Účelom stavebného objektu je zabezpečiť recirkuláciu priesakových kvapalín
z jestvujúcej akumulačnej nádrže späť na skládkovacie plochy, čím sa znižuje objem
akumulovanej vody výparom, podporuje sa zrenie, sadanie a prípadne aj tvorba
fermentačných plynov biologickým rozkladom v telese skládky a zvyšuje sa miera
zhutnenia skládkového telesa. Zvlhčovaním skládkového telesa sa zabraňuje aj úletom
ukladaných odpadov z povrchu.
Postrekový systém 3.etapy skládky odpadov bude napojený na jestvujúci systém
recirkulácie, ktorý pozostáva z akumulačnej nádrže, čerpacej stanice a výtlačného
potrubia ukončeného hydrantom.
Navrhované riešenie pozostáva z častí :
- recirkulačné potrubie 3.etapy PEHD DN100 + napojenie na jestvujúce potrubie
- polievacie hydranty H2 a H3 pre 3.etapu
Recirkulačné potrubie pre 3.etapu skládky bude rovnako ako pre 2.etapu pozostávať
z PEHD potrubia DN100 a jeho celková dĺžka bude 380,21 m. Na potrubí sú navrhnuté
dve odbočky pre navrhované polievacie hydranty 3.etapy H2 a H3.
SO – 07 Odplynenie
Stavebný objekt skládky slúži na kontrolu vznikajúceho skládkového plynu z telesa
skládky a pozorovanie množstva, zloženia skládkových plynov ako produktu rozkladu
organického podielu z odpadu. Stavebný objekt zabezpečuje monitorovanie
skládkového plynu počas prevádzky skládky a prípadne bude slúžiť na zneškodnenie
vznikajúcich plynov vybranou technológiou po ukončení zavážania skládkového telesa.
Odplyňovacie šachty sa budujú na plošnej štrkovej drenážnej vrstve podľa návrhu
umiestnenia, osadenia odplyňovacích šácht v skládkovacích priestoroch. V rámci 3.
etapy výstavby skládky bude vybudovaných 17 ks odplyňovacích šácht OŠ1 až OŠ17.
SO – 08 Terénne úpravy, úpravy voľných plôch
Účelom stavebného objektu je konečná úprava terénu okolo skládkovacích priestorov
a vytvorenie vegetačného krytu voľných nezastavaných plôch skládky zahumusovaním
a následným zatrávnením.
SO – 09 Oplotenie
Účelom stavebného objektu je zabránenie voľného prístupu do areálu skládky
nepovolanými osobami a vymedzuje sa ním hranica rozšírenej skládky odpadov.
Oplotenie areálu je budované pre navrhované rozšírenie skládky odpadov v 3. etape.
Návrh rieši vybudovanie nového trvalého oplotenia s naviazaním na jestvujúce
oplotenie 2.etapy areálu skládky. Vzhľadom k prespádovaniu jestvujúceho rigola
2.etapy v jej SV rohu, je potrebné okrem budovania nového oplotenia po vytýčenej
hranici 3.etapy realizovať aj výmenu časti jestvujúceho oplotenia 2.etapy v úseku
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úpravy predmetného rigola. Zriadenie nového (po vybudovaní nového rigola) je riešené
v tomto objekte s celkovou dĺžkou oplotenia: 635,57 bm.
SO – 21 Rekultivácia a uzavretie skládky, 3. etapa
Objekt SO-21 Rekultivácia a uzatvorenie skládky, 3. etapa rieši zabezpečenie ochrany
životného prostredia pred negatívnymi účinkami uložených odpadov v skládke odpadov
po ukončení skládkovania v rozsahu jestvujúcej 1. a 2.etapy a navrhovanej 3.etapy
skládky. Uzatvorenie povrchu skládky - riešenie tesniacich, ochranných, drenážnych a
rekultivačných vrstiev pre uzatvorenie a rekultiváciu telesa skládky vychádza
z predpisov aktuálnych pre skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
Predmetom stavebného objektu je riešenie uzatvorenia a následnej rekultivácie
povrchu telesa, ktoré vznikne spojením zavážania telesa 3.etapy skládky odpadov
s telesom predchádzajúcich etáp výstavby.
Zo strany obvodovej hrádze bude povrch odpadu tvarovaný v sklonoch 1:2,5, rovnako
aj zo strany 2.etapy, na ktorú bude ukladanie odpadu nadväzovať.
Maximálna výška uloženia odpadu je 260,00 m n.m., pričom hrúbka uzatváracích
a rekultivačných vrstiev je 1,5 m. To znamená, že maximálna výška telesa skládky, po
rekultivácii bude 261,50 m n.m.
Konštrukcia - skladba vrstiev uzatvorenia a rekultivácie:
-

Upravený zhutnený povrch telesa odpadu
Odplyňovacia vrstva – geokompozit
Uzatváracia tesniaca vrstva – minerálne tesnenie hrúbky 500 mm (2x250 mm)
Umelá drenážna vrstva - drenážny geokompozit
Rekultivačná vrstva zeminy hrúbky 1000 mm
Vegetačný kryt – zatrávnenie

Umiestnenie stavby a vzťah k okolitým pozemkom
v právoplatnom Rozhodnutí o umiestnení stavby.

je

rovnaké

ako

Bez zmeny.
Stručný opis prevádzky : bez zmeny.
Prevádzka :
Prevádzkovateľ : Brantner Lučenec, s.r.o., so sídlom Opatová - Čurgov 439, 984 01
Lučenec, IČO : 31 595 766,
Bez zmeny.
E)

Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v
prevádzke používajú alebo vyrábajú
- zoznam základných surovín – bez zmeny
-

zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú –
bez zmeny

- zoznam medziproduktov a výrobkov – bez zmeny
-

zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií a
pohonných hmôt) – bez zmeny

- spotreba vody (pitnej a technologickej) – bez zmeny
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F)

Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných
množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu
s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a
na zdravie ľudí – bez zmeny
- zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia – bez zmeny
-

zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp.
zachytávania – bez zmeny

- zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd – bez zmeny
- zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania – bez zmeny
-

zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do
verejnej kanalizácie alebo recipientu – bez zmeny

- odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov – bez zmeny
- charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia v
mieste vypúšťania, prietoky) – bez zmeny
- zoznam produkovaných odpadov – bez zmeny
- úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká – bez zmeny
- prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.) – bez
zmeny
G)

Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto
mieste – bez zmeny
- popis miesta a okolia prevádzky – bez zmeny.
- klimatické podmienky a kvalita ovzdušia – bez zmeny.
- charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite – bez zmeny
- chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma – bez zmeny
- staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia – bez
zmeny

H) Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník
na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií – bez
zmeny
- stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na
životné prostredie – bez zmeny
- používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie
emisií – bez zmeny
- navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie
emisií – bez zmeny
- nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
– bez zmeny
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I) Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie
vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v
prevádzke – bez zmeny
- používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie odpadov – bez zmeny,
- navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie odpadov – bez zmeny,
J) Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických
zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia – bez
zmeny
- popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia – bez
zmeny,
- pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií – bez zmeny,
K)

Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou – bez zmeny
- komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (t.j. spotreby surovín, energií,
emisie atď.) s uvedením ich zdroja – bez zmeny,
- porovnanie parametrov povoľovanej prevádzky s parametrami najlepšej dostupnej
techniky – bez zmeny,
- návrh na dosiahnutie parametrov najlepšej dostupnej techniky – bez zmeny,

L)

Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä
opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na
obmedzovanie ich prípadných následkov – bez zmeny
- Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných
materiálov a ďalších látok – bez zmeny.
- Opatrenia na hospodárne využitie energie – bez zmeny.
- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov –
pripravované alebo uvažované zmeny a zlepšenia voči súčasnému stavu. – bez
zmeny,
-

Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia
ľudí po skončení činnosti prevádzky (napr. vykonávanými aktivitami ako búracie
práce, sanácia, prestavba na iný účel) – bez zmeny.

- Opatrenia systému environmentálneho manažmentu – bez zmeny.
- Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového
integrovaného povolenia – bez zmeny.
-

M)

Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného
prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky
Environmentálne vhodný výrobok) – bez zmeny

Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli
vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje
-

Len u nových prevádzok, alebo pri zmenách v prevádzke, ako preukázanie výberu
najlepšej techniky a technológie – bez zmeny.
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N)

O)

Návrh podmienok povolenia
-

Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia,
vody a pôdy v prevádzke – nie sú.

-

Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne – nie sú.

-

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník - nie
sú.

-

Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo
zneškodnenie – nie sú.

-

Podmienky hospodárenia s energiami – nie sú.

-

Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov – nie sú.

-

Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu
znečisťovania – nie sú.

-

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste
prevádzky - nie sú.

-

Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať
a poskytovať do informačného systému – nie sú.

-

Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v
prevádzke – nie sú.

Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí
dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať
cezhraničný vplyv
Účastníci konania :
1. Brantner Lučenec, s.r.o., so sídlom Opatová - Čurgov 439, 984 01 Lučenec
2. Mesto Lučenec, Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec
3. Lesy SR š.p., Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica.
4. Ing. Miloslav Pešek, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava
Dotknuté orgány štátnej správy :
5. Mesto Lučenec, stavebný úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec
6. Mesto Lučenec, úsek ochrany ovzdušia, Novohradská 1, 984 01 Lučenec
7. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Republiky 26,
984 36 Lučenec,
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva regionálny hygienik, 984 01 Lučenec
9. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L.
Novomestského 3, 984 01 Lučenec
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P.

Prehlásenie
Týmto prehlasujem, že som zabezpečil vypracovanie žiadosti o zmenu povolenia.
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú vypracované na základe
poskytnutých dokladov spoločnosťou Brantner Lučenec, s.r.o.
Spracovateľ žiadosti: Ing. Bohuslav Katrenčík č. osvedčenia 13725/2014

Podpísaný:

______________________________
Dátum : 30. 08. 2018
(Ing. Bohuslav Katrenčík, spracovateľ žiadosti)

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne, kompletné.

___

Dátum: 30. 08. 2018

____________

Dátum: 30. 08. 2018

Podpísaný: Ing. Ján Brezovický
Pozícia v organizácii: konateľ spoločnosti

Podpísaný: Ing. Ján Sisik

Pozícia v organizácii: konateľ spoločnosti

Pečiatka spoločnosti:
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Prílohy žiadosti:
1)
2)
3)
4)
5)

Výpis z obchodného registra
Doklad o vlastníctve k pozemkom – nájomná zmluva
Kópia z katastrálnej mapy
Projektová dokumentácia stavby - 3x
Záväzné stanovisko obce v zmysle §4 ods.3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
6) Záväzné stanovisko príslušného všeobecného stavebného úradu podľa §140b
stavebného zákona v súlade s §120 ods. 2 stavebného zákona
7) Vyhodnotenie podmienok plnenia k rozhodnutiu MŽP SR z posúdenia vplyvov na
životné prostredie.
8) Rozhodnutie o umiestnení stavby
9) Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
10) Vyjadrenie Okresného úradu – odbor starostlivosti o životné prostredie :
- štátna správa ochrany prírody a krajiny
11) Vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
12) Vyjadrenie správcov inžinierskych sietí (alebo vyjadrenia správcov sietí)

Utajované skutočnosti - nie sú
Všetky ostatné doklady, ktoré nie sú súčasťou žiadosti o zmenu integrovaného povolenia,
budú predložené najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním.
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