SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina
Číslo: 7245-31912/2019/Chy/770240104/Z7-SP

Žilina 02. 09. 2019

R O Z H O D N U T I E
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 9 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 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe
konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. a bod 4., § 3
ods. 3 písm. c) bod 1., § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa §
66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)
vydáva zmenu

integrovaného povolenia
č. 1184/770240104/273-Gl, zo dňa 08.04.2005 na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Združená skládka odpadov Horná Štubňa“
pre prevádzkovateľa
Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia,
Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice,
IČO: 31 898 734,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.04.2005 a jeho zmeny č. 9815-42696/2008/Chy/
770240104-Z1 zo dňa 22.12.2008, č. 8636-36182/2011/Chy/770240104/Z2 zo dňa 19.12.2011,
č. 8619-35442/2012/Chy/770240104/Z3 zo dňa 11.12.2012, č. 616-8900/2013/Chy/770240104/
Z4-SP1 zo dňa 04.04.2013, č. 5550-24898/2014/Chy/770240104/Z5 zo dňa 28.08.2014
a č. 2790-9223/2018/Chy/ 770240104/Z6, zo dňa 19.03.2018 (ďalej len „jeho zmeny“) podľa § 3
ods. 2 zákona o IPKZ takto:
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1)
Časť:
Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Združená skládka odpadov Horná
Štubňa“ je :
(strana 2/31 rozhodnutia č. 1184/770240104/273-Gl zo dňa 08.04.2005)
dopĺňa:
v oblasti ochrany ovzdušia:
- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Združená skládka odpadov Horná
Štubňa, II. etapa- 1. časť rozšírenie skládky odpadov“ malého zdroja znečisťovania ovzdušia
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č.
137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,
v oblasti povrchových a podzemných vôd:
- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na
činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových
a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 zákona č.
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
- udelenie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 3
ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona,
v oblasti odpadového hospodárstva:
- zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov I. etapa skládky
odpadov Združená skládka odpadov Horná Štubňa – predĺženie platnosti súhlasu, podľa § 3
ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 97 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o odpadoch“),
v oblasti stavebného konania:
- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Združená skládka odpadov Horná Štubňa, II.
etapa- 1. časť rozšírenie skládky odpadov“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66
stavebného zákona, na pozemku parcelné č. KN-C č. 1780/32, 1780/55 a 1780/56 v k.ú. Horná
Štubňa, vo vlastníctve stavebníka.
2.)
Vydáva stavebné povolenie
pre stavbu „Združená skládka odpadov Horná Štubňa, II. etapa- 1. časť rozšírenie skládky
odpadov“ na pozemkoch parcelné č. KN-C č. 1780/32, 1780/55 a 1780/56 v k.ú. Horná Štubňa,
podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.
Stavebníkom stavby je: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
sídlo: Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice
IČO: 31 898 734
Stavba „Združená skládka odpadov Horná Štubňa, II. etapa- 1. časť rozšírenie skládky odpadov“
je umiestnená na pozemkoch parcelné č. KN-C, 1780/32, 1780/55 a 1780/56 v k.ú. Horná Štubňa,
vo vlastníctve stavebníka.
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Údaje o stavbe:
Účelom stavby „Združená skládka odpadov Horná Štubňa, II. etapa- 1. časť rozšírenie
skládky odpadov“ (ďalej len „1. časť 2. etapy skládky odpadov“) je rozšírenie telesa skládky
odpadov Združená skládka odpadov Horná Štubňa na nie nebezpečný odpad o 1. časť 2. etapy.
Rozšírenie sa bude realizovať v areáli prevádzky „Združená skládka odpadov Horná Štubňa“,
v priestore nad I. etapu smerom ku vstupu do areálu prevádzky. Bude priamo nadväzovať na 1.
etapu skládky odpadov, severovýchodným smerom od 1. etapy. Na skládke budú využité všetky
súčasné, jestvujúce objekty, inžinierske siete.
Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie „Združená skládka odpadov
Horná Štubňa, II. etapa- 1. časť rozšírenie skládky odpadov“, ktorú spracovala spol. DEPONIA
SYSTEM s.r.o. ekologické a vodohospodárske stavby, Holíčska 13, 851 05 Bratislava,
zodpovedný projektant Ing. M. Adris, v apríli 2019, pod archívnym číslom 28-PS-2019.
Účelom stavby je vytvorenie vhodného skládkovacieho priestoru v rámci rozšírenia už
existujúcej vyhovujúcej skládky odpadov, podľa Rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č.
OU-TR-OSZP-2016/000113-010Ku, ktoré vydal Okresný úrad Turčianske Teplice, OSoŽP dňa
11.02.2016, v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku
odpadového hospodárstva.
Opis stavby:
Podľa projektovej dokumentácie „Združená skládka odpadov Horná Štubňa, II. etapa- 1. časť
rozšírenie skládky odpadov“ je stavba navrhnutá ako jeden stavebný objekt. Súčasťou stavby je:
- Príprava územia – odstránenie vegetácie, odstránenie skrývky, odstránenie oplotenia
odstránenie jestvujúceho vtokového objektu a koncovej šachty na drenážnom potrubí.
- Zemné práce – výkopy, svahovanie, zhutnené zemné násypy a vytvarovanie podložia.
- Odvodnenie základovej škáry –
- odvodňovacie drény A a B na odvodnenie podložia z perforovaného PE potrubia DN 100
v dĺžke po 6 m, uložené v štrkovom lôžku, budú napojené plným potrubím DN 100 na
jestvujúce odvodňovacie potrubia na bokoch telesa v I. etape, a druhý koniec bude
vyvedený plným potrubím popod hornú hrádzu pre ďalšie rozšírenie skládky, kde bude
zaslepené.
- Skládkovací priestor - tesniaci a odvodňovací systém:
- upravené zhutnené podložie,
- minerálne tesnenie hr. 2x250 mm
- fóliové tesnenie PEHD hr. 1,5 mm s geoelektrickým monitorovacím systémom tesnosti
fólie,
- ochranná vrstva geotextília min. 800 g/m2,
- drenážna vrstva štrku fr. 16-32 mm hr. 500 mm,
- Odvedenie priesakových kvapalín –
- zberné drény - dve vetvy A a B perforované drenážne PEHD potrubie DN 300, v dĺžke
2x12m, uložené v štrkovej drenážnej vrstve naprieč telesom, budú zaústené
do hlavného drénu,
- hlavný drén - záchytné perforované drenážne PEHD potrubie DN 300, uložené v štrkovej
drenážnej vrstve, bude napojené plným potrubím DN 300 na jestvujúce
drenážne potrubie v telese I. etapy, a druhý koniec bude vyvedený plným
potrubím popod hornú hrádzu, kde bude ukončené šachtou Š3, zo studňovej
skružeTBH1-100.
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- Úprava prevedenia povrchových vôd – Potrubie DN 1000 napojené na jestvujúce odvodnenie.
- Odplynenie - odplyňovacie studne v počte 3 ks.
- Uzatvorenie a rekultivácia rozšírenia skládky - zavážanie 1. časti II. etapy, návrh tvaru telesa
skládky, návrh rekultivácie a uzavretia skládky Technická a biologická rekultivácia nie je
predmetom tohto stavebného povoľovania.
Parametre skládky:
Kapacita rozšírenia II. etapa- 1. časť
Plocha rozšírenia
Predpokladaná doba plnenia
Jestvujúca kapacita
z toho: I. etapa 1.časť
I. etapa 2.časť
Plánovaná celková kapacita

42 000 m3
1 264 m2
7 rokov
121 142,30 m3
87 400,00 m3
33 742,30 m3
163 142,30 m3

Monitoring zostáva nezmenený.
Na skládke odpadov sa bude využívať aj jestvujúca infraštruktúra.
Účastníkmi stavebného konania sú:
- stavebník a prevádzkovateľ: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia,
Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice
- Obec Horná Štubňa
- vlastník stavebných aj susedných pozemkov: Združenie obcí Horného Turca na ochranu
životného prostredia, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice
- DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, projektant
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba „Združená skládka odpadov Horná Štubňa, II. etapa- 1. časť rozšírenie skládky
odpadov“ bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, overenej v stavebnom konaní,
ktorú spracovala spol. DEPONIA SYSTEM s.r.o. ekologické a vodohospodárske stavby,
Holíčska 13, 851 05 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. M. Adris, v apríli 2019, pod
archívnym číslom 28-PS-2019, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili
by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia
inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením
a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
3. Investičné náklady stavby:

153 275,82 Eur bez DPH

4. Predpokladaná lehota výstavby 1. časti 2. etapy: 12/2021.
5. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Stavebník
je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
6. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení
výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť
doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa stavebný zákon.
7. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku
č. 147/2013 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
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pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na
výkon niektorých pracovných činností, v znení neskoršieho predpisu a nariadenia vlády SR č.
396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
8. Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
9. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného
zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia
vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných
technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.
10. Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako
stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby,
stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán stavbu
povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).
11. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná
s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa
uskutočňovanej stavby.
12. Rozsah stavebných prác realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie.
13. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku v zmysle
ustanovenia § 46d stavebného zákona.
14. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné
výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie
v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe
bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygiena, ochrana
zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a úspora
energie.
15. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
štátneho stavebného dohľadu.
16. Stavebník je povinný vykonať fotodokumentáciu stavby v štádiách výstavby jednotlivých
vrstiev tesnenia kazety, drenáže a iných objektov, ktoré budú v ďalšom štádiu výstavby trvalo
prekryté inou vrstvou stavebného materiálu.
17. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní, minimálne 7 dní
pred ich konaním.
18. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium dokončenia výstavby
tesnenia skládky odpadov, drenážneho systému a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po
ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby.
19. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo
právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
20. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na
základe rozhodnutia o užívaní stavby.
21. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadať inšpekciu o kolaudáciu stavby. Súčasne
prevádzkovateľ požiada inšpekciu aj o zmenu integrovaného povolenia. Súčasťou zmeny
integrovaného povolenia bude schválenie zmeny prevádzkového poriadku skládky odpadov,
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vydanie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov a schválenie projektovej dokumentácie
na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov.
Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska
životného prostredia, na komplexnosť výstavby:
22. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na výstavbu skládok
odpadov v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
23. Tesnenie skládky odpadov musí obsahovať technické náležitosti, v súlade s § 4 ods. 3 a 4
vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
(ďalej len „vyhláška č. 382/2018 Z.z.“).
24. Zhutnená tesniaca minerálna vrstva musí spĺňať požiadavky § 4 ods. 6 vyhlášky č. 382/2018
Z.z.
25. Po zhutnení minerálnej tesniacej vrstvy sa vykoná kontrola jej vyhotovenia. Výsledky
kontroly budú inšpekcii predložené ku kolaudácii stavby.
26. Na zhutnenú minerálnu tesniacu vrstvu sa položí kontrolný monitorovací systém tesnosti
fólie.
27. HDPE fólia hrúbky 1,5 mm musí byť položená na plochu celého dna a bočných svahov telesa
skládky odpadov.
28. Dodávateľ stavby je povinný vykonať skúšky všetkých zvarov HDPE fólie a o vykonaných
skúškach vypracovať protokol.
29. Drenážna vrstva musí spĺňať požiadavky § 5 ods. 2 vyhlášky č. 382/2018 Z.z. Drenážna
vrstva sa môže na bočných svahoch nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké
hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm, s hrúbkou 0,5 m.
30. Napojenie perforovaného drenážneho potrubia na plné, nepriepustné potrubie musí byť
zrealizované v telese skládky odpadov.
31. Na odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov do drenážnej šachty
a následne do akumulačnej nádrže na zachytávanie priesakovej kvapaliny musí byť
vybudovaná nepriepustná vodotesná kanalizácia.
32. Na drenážnom potrubí, pred vstupom do drenážnej šachty, musí byť osadený ventil, slúžiaci
na uzatvorenie prívodu priesakovej kvapaliny do drenážnej šachty, v prípade potreby opravy,
údržby resp. kontroly zariadenia.
33. Na odvádzanie skládkových plynov z telesa skládky odpadov musia byť vybudované
odplyňovacie studne v počte 3 ks, podľa projektovej dokumentácie. Odplyňovacie studne
očíslovať tak, aby číslovanie nebolo duplicitné so studňami v jestvujúcich kazetách skládky
odpadov.
34. Investor je povinný počas výstavby nakladať s odpadmi vznikajúcimi na stavbe v súlade so
zákonom č. 79/2019 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
35. Zhromažďovanie nebezpečných odpadov v priestoroch staveniska sa môže vykonávať len na
základe a v rozsahu platného súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, vydaného
podľa § 97 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch.
36. Prebytočná výkopová zemina bude využitá na spätné zásypy, na rekultiváciu skládky
odpadov, prípadne na prevrstvovanie odpadu počas skládkovania.
37. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa zmluvných prác doklady o množstve
a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi a predložiť ich
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inšpekcii pri kolaudácii stavby.
38. Používaná automobilová technika musí byť v dobrom technickom stave, aby nedošlo
k znečisťovaniu životného prostredia prevádzkovými kvapalinami. Prípadné nevyhnutné
opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska
ochrany podzemných a povrchových vôd.
39. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu
zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou
činnosťou a tým k zvyšovaniu prašnosti. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí
jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.
40. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie odpadov a látok,
ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
41. Zabezpečiť, aby pri budovaní skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých
pozemkoch. Dodržiavať základné zásady bezpečnosti svahov, zárezov, odvádzať podzemnú
vodu, nepodkopávať exponované svahy, nepriťažovať na hranách zárezov a pod.
42. V prípade poškodenia priľahlých pozemkov je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne
nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.
43. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia 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“), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia
príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy,
odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:
44. Pri výstavbe skládky odpadov sa bude využívať vybudovaná infraštruktúra v jestvujúcej
skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúci
vstup a obslužnú komunikáciu.
45. Na zriadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky
odpadov.
46. Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia proti poškodeniu stavebnými
a dopravnými mechanizmami. Dodržať ochranné pásmo a neporušiť stabilitu existujúcich
podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z.
a príslušných noriem STN.
Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:
47. Po dobudovaní tesniacej a drenážnej vrstvy je nutné vykonať skúšku fóliového tesnenia
nainštalovaným monitorovacím systémom fólie.
48. Po výstavbe plného kanalizačného PEHD potrubia a výtlačného potrubia na priesakové
kvapaliny je potrebné pred jeho uvedením do prevádzky preveriť tlakovou skúškou tesnosti.
49. Dodržať podmienky územného rozhodnutia, ktoré bolo vydané Obvodným úradom životného
prostredia v Turčianských Tepliciach dňa 01.07.1994, pod číslom ŽP 280/94-Bu.
50. Dodržať podmienky z vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. Bratislava, (stanovisko č.
6611920147 zo dňa 17.07.2019):
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona d. 351/2011 Z. z.) a
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení v prípade
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3.

4.

5.
6.

7.

zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené
parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník
nesplní povinnosť podľa bodu 3.
Stavebník, alebo nim poverená osoba je povinná v prípade, ak zistí, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti, (najneskôr pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca
spoločnosti
povereného
správou
sieti:
Ľubica
Španová,
lubica.spanova@telekom.sk, +421 43 4221016.
V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona č 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia
pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby. Žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Žiadateľa zároveň upozorňujeme. že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

51. Dodržať podmienky z vyjadrenia SVP, š.p. OZ Piešťany zo dňa 8.8.2019:
- Daným územím pod existujúcou skládkou preteká zatrubnený BP Mútnika (Oblázok),
hydrologické číslo 4-21-05, číslo v správcovstve: 562 v správe našej organizácie.
- K začiatku prác pri zatrubnení BP Mútnika pod skládkou odpadov a k vybudovaniu nového
vtokového objektu požadujeme prizvať zástupcu Správy povodia horného Váhu
v Ružomberku (p. Kusý/0903 806 387) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi.
- Zatrubnená časť vodného toku zostane v správe a údržbe investora, ktorý je povinný na
vlastné náklady dbať o jeho riadnu údržbu tak, aby nebol ohrozený plynulý odtok vôd
z daného územia.
- Po vybudovaní zatrubnenej časti BP Mútnika bude vykonané zápisničné prevzatie uloženia
nivelity potrubia. O kontrole jeho uloženia bude vyhotovený protokol v stavebnom
denníku. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie
podmienok správcu.
- K uzatvoreniu a rekultivácii telesa skládky odpadov nemáme zásadné výhrady.
- Po uzatvorení skládky žiadame vykonať povinný monitoring podzemných vôd nad
objektom telesa a pod objektom telesa skládky. Taktiež monitoring množstva a zloženia
priesakovej kvapaliny.
- Zhotoviteľ stavby je v zmysle §10 zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami povinný
vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a predložiť ho na odsúhlasenie našej
organizácii.
- Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i
vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa §49 ods. 5 uvedeného zákona.
- Na kolaudačné konanie požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie, kde nám bude
odovzdaný vyššie uvedený zápis a projekt skutočného vyhotovenia zatrubnenia toku aj so
zameraním v digitálnej forme (z dôvodu vodohospodárskej evidencie v súlade s §48 ods. 3
vodného zákona).
52. Dodržať podmienky Rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č.: OU-TR-OSZP2016/000113-010Ku zo dňa 11.02.2016:
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1. Stavebnú dokumentáciu jednotlivých stavebných objektov II. etapy prevádzky Združenej
skládky odpadov Horná Štubňa vypracovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch),
vyhláškou MŽP SR č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona a
vyhláškou MŽP SR č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení
kovovej ortuti (ďalej len vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z.z.), najmä ustanoveniami v § 3
Stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov.
2. Napojenie prevádzkovanej časti I. etapy na budovanú hrádzu II. etapy skládkovacích
priestorov zabezpečiť takým spôsobom, aby bolo možné vybudovať fóliové tesnenie a
vrstvy konštrukcie dna skládky súvislé, bez prerušenia medzi etapami.
3. Ku vydaniu stavebného povolenia II. etapy skládky odpadov dokladovať dostatočnosť
kapacity jestvujúcej záchytnej nádrže na priesakovú kvapalinu v súvislosti s vybudovaním a
prevádzkovaním II. etapy skládky odpadov.
4. V rámci výstavby II. etapy prevádzkovateľ zabezpečí plnenie všetkých podmienok platného
integrovaného povolenia na prevádzkovanie I. etapy skládky odpadov a zosúladí ich s
podmienkami stavebného povolenia II. etapy skládky odpadov.
53. Dodržať podmienky z vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina (stanovisko č.
4600053564 zo dňa 30.08.2019):
1. V predmetnej lokalite katastra Turčianske Teplice, časť Horná Štubňa, KNC 1780/32,55,56
sa v blízkosti nachádzajú VN a NN vedenia.
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona
251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné
vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od
krajného vodiča na každú stranu l meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu
l meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej
sústavy.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie
presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky
legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa
bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov
a križovaní.
5. V prípade poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný
neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky
smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link:
https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv vytýči určený pracovník SSD.
7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať
zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď
v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
8. V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. l meter
na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné
vedenia tretích osôb.
10. Platnosť tohto vyjadrenia je 6 mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri
zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov,
súvisiacej legislatívy a pod.).
Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme uvádzať našu značku, resp. fotokópiu
tohto vyjadrenia.
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54. Do kolaudácie stavby je nutné do PD dopracovať rozpočet – náklady na realizáciu stavby
uzatvorenia SO a na monitorovanie po jej uzatvorení. Ku zmene integrovaného povolenia je
potrebné inšpekcii predložiť výpočet účelovej finančnej rezervy na uzatvorenie, rekultiváciu
skládky odpadov a následné monitorovanie po jej uzatvorení.
55. Vybudované odplyňovacie šachty očíslovať postupne v celom areáli tak, aby neboli označené
duplicitne.
56. Do prevádzkového poriadku pre prevádzkovanie skládky odpadov zapracovať požiadavky
účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktoré sa vzťahujú k prevádzkovaniu a následnému
uzatváraniu skládky odpadov.
57. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného
vyhotovenia stavby,
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby, prípadne súpis nepodstatných zmien od
dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa stavebný zákon),
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
- výsledky monitoringu fóliového tesnenia 1. časti 2. etapy skládky odpadov,
- výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia tesniacej vrstvy podľa STN 732031 a
podľa § 4 ods. 6 a § 5 ods. 2 vyhlášky č. 372/2015 Z.z.,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových
zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem,
- výsledky vstupného monitoringu kvality podzemných vôd a pôdy, vykonaného v súlade
metodickým pokynom č. 1/2012-7, z 27. januára 2012 na vypracovanie analýzy rizika
znečisteného územia,
- východiskovú správu, v súlade s § 8 zákona IPKZ,
- aktualizovaný technologický reglement skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti
s využívaním stavby 1. časti 2. etapy skládky odpadov,
- 2x aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti
s využívaním stavby 1. časti 2. etapy skládky odpadov,
- 2x projektovú dokumentáciu na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov,
ktorá bude obsahovať výpočet tvorby účelovej finančnej rezervy na uzatvorenie, rekultiváciu
a monitorovanie skládky odpadov vzhľadom k tomu, že účelová finančná rezerva ku dňu
podania žiadosti o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie
jej rekultivácie a jej následné monitorovanie musí dosiahnuť výšku celkových nákladov na
uzavretie, rekultiváciu a monitorovacie skládky odpadov po uzavretí,
- záväzne stanovisko orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm.
b bod 5 zákona o odpadoch k dokumentácii v kolaudačnom konaní,
- záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby vydané Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva so sídlom v Martine,
- stavebný denník.
58. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania o zmene integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je stavebné konanie,
nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.
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3.)
V časti:

II. Záväzné podmienky
d) Ďalšie opatrenia pri prevádzkovaní skládky odpadov:
(strana 6/31 rozhodnutia č. 1184/770240104/273-Gl zo dňa 8.4.2005 v znení strana 3/6
rozhodnutia č. 5550-24898/2014/Chy/770240104/Z5 zo dňa 28.08.2014)
mení podmienku č. A.1. takto:
A.1. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa udeľuje na dobu do
31.08.2024, maximálne však do naplnenia maximálnej projektovanej kapacity a to:
- I. etapa 1b.časť:
87 400,00 m3,
- I. etapa 2.časť:
33 742,30 m3.
Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok,
ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred
uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.
Prevádzkovanie v 1a. časti I. etapy skládky odpadov na ploche 4000 m2, pre ktorú je
vydaný súhlas na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov, je ukončené.

4.)
V časti:

B. Emisné limity
B.2 Emisie do vôd
(strana 8/31 rozhodnutia č. 1184/770240104/273-Gl zo dňa 8.4.2005)
mení text časti takto:
B.2 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách
a osobitných vodách
Emisné limity pre odpadové vody sa neurčujú.
Podmienky pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd
Povoľuje sa vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do bezmenného potoka ústiaceho do potoka
Mútnik, v tomto rozsahu:
1. Odvodnenie dotknutého územia drenážnou vrstvou uloženou pod tesnením skládky odpadov
v celom priestore telesa I. etapy a 1. časti II. etapy skládky odpadov a odvedenie zachytených
drenážnych vôd potrubím popod teleso skládky odpadov a následne do potoka Mútnik.
2. Odvádzanie vôd z povrchového odtoku zo svahov v priestore telesa I. etapy a 1. časti II.
etapy skládky odpadov odvodňovacím dažďovým rigolom do bezmenného potoka, ktorý je
zaústený do potoka Mútnik.
3. Odvodnenie dotknutého územia nad telesom skládky odpadov, t.j. odvádzanie vôd
z povrchového odtoku z územia nad telesom skládky odpadov po predčistení
v sedimentačnej nádrži s vtokovou mrežou do bezmenného potoka, ktorý je zaústený do
zatrubnenia potoka popod teleso skládky odpadov a následne do potoka Mútnik, za týchto
podmienok:
B.2.1. Povolenie je platné pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z priestorov prevádzky
„Združená skládka odpadov Horná Štubňa“, odvádzaných a vypúšťaných do bezmenného
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potoka ústiaceho do potoka Mútnik.
B.2.2. Vody z povrchového odtoku z územia nad telesom skládky odpadov, musia byť pred
vypustením do povrchového toku predčistené vo funkčnom zariadení na zachytenie
sedimentujúcich a plávajúcich látok - v sedimentačnej nádrži.
B.2.3. Bezmenný potok pred zatrubnením musí byť vybavený funkčným zariadením na
zachytávanie sedimentujúcich a plávajúcich látok.
B.2.4. Zariadenia na zachytávanie sedimentujúcich a plávajúcich látok musia byť prevádzkované
v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom.
B.2.5. Pravidelne čistiť odvodňovací dažďový rigol, vrátane sedimentačného zariadenia na
zachytávanie plávajúcich látok, najmenej však 2 x za rok. O vykonanom čistení viesť
záznam v prevádzkovom denníku.
B.2.6. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať rozbory vypúšťaných vôd z povrchového odtoku
podľa bodu I.2.4.
Časová platnosť povolenia :
B.2.7. Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku je platné 10 rokov od právoplatnosti
tohto povolenia. Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť na základe žiadosti
prevádzkovateľa, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

Ostatné podmienky pre prevádzku, uvedené v integrovanom povolení č. 1184/
770240104/273-Gl zo dňa 08.04.2005 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1184/
770240104/273-Gl zo dňa 08.04.2005 a jeho zmien.

Odôvodnenie
Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 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 o IPKZ a špeciálny stavebný
úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka
Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia, Partizánska 1, 039 01
Turčianske Teplice, IČO: 31 898 734, zo dňa 21.06.2019, zaevidovanej na inšpekcii dňa
21.06.2019 pod číslom 22859/2019/OIPK, predložených dokladov, projektovej dokumentácie
a na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. a
bod 4., § 3 ods. 3 písm. c) bod 1.,§ 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66
stavebného zákona, zákona o správnom konaní, zákona o odpadoch, vodného zákona, zákona
o ovzduší a zákona o ochrane prírody a krajiny vydáva podstatnú zmenu integrovaného povolenia
č. 1184/770240104/273-Gl, zo dňa 08.04.2005, v znení jeho neskorších zmien, na vykonávanie
činnosti v prevádzke „Združená skládka odpadov Horná Štubňa“ vydaného pre prevádzkovateľa
Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia, Partizánska 1, 039 01
Turčianske Teplice, povoľuje stavbu „Združená skládka odpadov Horná Štubňa, II. etapa- 1. časť
rozšírenie skládky odpadov“ na pozemkoch parcelné č. KN-C č. 1780/32, 1780/55 a 1780/56
v k.ú. Horná Štubňa, vo vlastníctve stavebníka. Spolu so žiadosťou boli na inšpekciu doručené
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vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a §
126 stavebného zákona, t.j. Obce Horná Štubňa.
Pre činnosť „Združená skládka odpadov Horná Štubňa, rozšírenie II. etapa“, vydal Okresný
úrad Turčianske Teplice, OSoŽP „Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“ č. OU-TR-OSZP2016/000113-010Ku, zo dňa 11.02.2016, v ktorom je uvedené, že navrhovaná činnosť sa nebude
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie nebolo vykonané.
Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Obvodným úradom životného prostredia
v Turčianskych Tepliciach dňa 01.07.1994, pod číslom ŽP 280/94-Bu.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou inšpekcii doručil písomné vyhodnotenie podmienok
odporúčaných etapu výstavby a prevádzky stavby – „Združená skládka odpadov – Horná Štubňa,
II. etapa – 1. časť, Rozšírenie skládky odpadov“ uvedených v Rozhodnutí vydanom v zisťovacom
konaní číslo: OU-TR-OSZP-2016/000113-010Ku zo dňa 11.02.2016, ktoré vydal Okresný úrad
Turčianske Teplice:
(Vyhodnotenie prevádzkovateľa je uvedené kurzívou.)
1. Stavebnú dokumentáciu jednotlivých stavebných objektov II. etapy prevádzky Združenej
skládky odpadov Horná Štubňa vypracovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch), vyhláškou MŽP SR
č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona a vyhláškou MŽP SR č.
372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti (ďalej len
vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z.z.), najmä ustanoveniami v § 3 Stavebnotechnické
požiadavky na vybudovanie skládky odpadov.
Vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie pre stavbu „Horná Štubňa –
Združená skládka odpadov, II. etapa – 1. Časť, Rozšírenie skládky odpadov“ je vypracovaná
v celom rozsahu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a §3 Vyhlášky MŽP SR č.
382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti, kde sú stanovené
stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov.(Podmienka splnená).
Stanovisko inšpekcie: Projekt stavby bol spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona
o odpadoch a prislúchajúcich vyhlášok a STN. Požiadavka je obsiahnutá v podmienke č. 52.
tohto rozhodnutia.
2. Napojenie prevádzkovanej časti I. etapy na budovanú hrádzu II. etapy skládkovacích
priestorov zabezpečiť takým spôsobom, aby bolo možné vybudovať fóliové tesnenie a vrstvy
konštrukcie dna skládky súvislé, bez prerušenia medzi etapami.
Napojenie tesniacich a drenážnych vrstiev I. etapy a II. etapy – 1. Časť je v PD riešené ako
súvislé, bez prerušenia medzi etapami. (Podmienka splnená).
3. Ku vydaniu stavebného povolenia II. etapy skládky odpadov dokladovať dostatočnosť
kapacity jestvujúcej záchytnej nádrže na priesakovú kvapalinu v súvislosti s vybudovaním a
prevádzkovaním II. etapy skládky odpadov.
Uvedené kapacitné posúdenie sa predkladá k vydaniu stavebného povolenia príslušným
povoľujúcim orgánom – SIŽP, Inšpektorát ŽP Žilina. Súčasťou príloh k žiadosti o zmenu
integrovaného povolenia bude predložené kapacitné posúdenie jestvujúcej akumulačnej
nádrže. Akumulačná nádrž bude vyhovovať z dôvodu, že v predchádzajúcej prevádzke bola
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aktívna celá I. etapa a akumulačná nádrž postačovala pre potreby prevádzky a v súčasnosti
je I. etapa – 1. Časť uzatvorená a zrekultivovaná. Rozšírenie o II. etapu – 1. Časť v spojitosti
s I. etapou – 2. Časť nepredstavuje takú plochu ako bola prevádzkovaná celá I. etapa.
(Podmienka bude splnená v krátkom čase).
4. V rámci výstavby II. etapy prevádzkovateľ zabezpečí plnenie všetkých podmienok platného
integrovaného povolenia na prevádzkovanie I. etapy skládky odpadov a zosúladí ich
s podmienkami stavebného povolenia II. etapy skládky odpadov.
Prevádzkovateľ plní všetky podmienky platného integrovaného povolenia. Ak budú stanovené
rovnaké podmienky aj pre II. etapu – 1. Časť nepredstavuje to žiadnu zmenu. V prípade, že
povoľujúci orgán stanoví aj iné podmienky pre prevádzkovanie pre II. etapu – 1. Časť, budú
platné aj prevádzkovanú časť I. etapy a prevádzkovateľ je povinný uvedené zabezpečiť.
(Uvedená podmienka sa priebežne plní).
Stanovisko inšpekcie: Požiadavky sú obsiahnuté v podmienke č. 52. tohto rozhodnutia.

Vyjadrenia dotknutých orgánov predložené so žiadosťou o vydanie zmeny IP, súčasťou ktorej je
stavebné povolenie na stavbu „Združená skládka odpadov Horná Štubňa, II. etapa- 1. časť
rozšírenie skládky odpadov“:
Obec Horná Štubňa – Záväzné stanovisko č. 2019/238, zo dňa 21.06.2019
- S vydaním stavebného povolenia na stavbu Združená skládka odpadov Horná Štubňa, II.
etapa- 1. časť rozšírenie skládky odpadov podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú
vypracovala DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava súhlasíme bez
pripomienok.
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, (stanovisko č. 6611920147 zo dňa 17.07.2019):
- Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom. a.s. dáva nasledovné stanovisko
pre vyznačené záujmové územie. Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii
(ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom. a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona d. 351/2011 Z. z.) a
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosť
podľa bodu 3.
3. Stavebník, alebo nim poverená osoba je povinná v prípade, ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti, (najneskôr pred spracovaním
projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sieti: Ľubica Španová, lubica.spanova@telekom.sk, +421 43
4221016.
4. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo
narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §
68 zákona č 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia

strana 15 z 20, rozhodnutia č. 7245-31912/2019/Chy/770240104/Z7-SP

pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby. Žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme. že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli akceptované a zapracované do podmienky č. 50. tohto
rozhodnutia.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine
(stanovisko č. ORHZ-MT2-2019/000364 zo dňa 09.08.2019)
- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
SVP, š.p. OZ Piešťany vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 3686/2019/02 CZ 27062/210/2019, zo dňa
08.08.2019
- Daným územím pod existujúcou skládkou preteká zatrubnený BP Mútnika (Oblázok),
hydrologické číslo 4-21-05, číslo v správcovstve: 562 v správe našej organizácie.
- K začiatku prác pri zatrubnení BP Mútnika pod skládkou odpadov a k vybudovaniu nového
vtokového objektu požadujeme prizvať zástupcu Správy povodia horného Váhu
v Ružomberku (p. Kusý/0903 806 387) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi.
- Zatrubnená časť vodného toku zostane v správe a údržbe investora, ktorý je povinný na
vlastné náklady dbať o jeho riadnu údržbu tak, aby nebol ohrozený plynulý odtok vôd
z daného územia.
- Po vybudovaní zatrubnenej časti BP Mútnika bude vykonané zápisničné prevzatie uloženia
nivelity potrubia. O kontrole jeho uloženia bude vyhotovený protokol v stavebnom
denníku. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie
podmienok správcu.
- K uzatvoreniu a rekultivácii telesa skládky odpadov nemáme zásadné výhrady.
- Po uzatvorení skládky žiadame vykonať povinný monitoring podzemných vôd nad
objektom telesa a pod objektom telesa skládky. Taktiež monitoring množstva a zloženia
priesakovej kvapaliny.
- Zhotoviteľ stavby je v zmysle §10 zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami povinný
vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a predložiť ho na odsúhlasenie našej
organizácii.
- Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i
vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa §49 ods. 5 uvedeného zákona.
- Na kolaudačné konanie požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie, kde nám bude
odovzdaný vyššie uvedený zápis a projekt skutočného vyhotovenia zatrubnenia toku aj so
zameraním v digitálnej forme (z dôvodu vodohospodárskej evidencie v súlade s §48 ods. 3
vodného zákona).
Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli akceptované a zapracované do podmienky č. 51. tohto
rozhodnutia.
Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ a podľa § 61 stavebného zákona
písomne upovedomila listom č. 7245-26390/2019/Chy/770240104/Z7-SP zo dňa 16.07.2019
účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny
integrovaného povolenia č. 1184/770240104/273-Gl, zo dňa 08.04.2005 pre prevádzku
„Združená skládka odpadov Horná Štubňa“, ktorého súčasťou je stavebné konanie pre stavbu
„Združená skládka odpadov Horná Štubňa, II. etapa- 1. časť rozšírenie skládky odpadov“ a určila
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lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.
Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila účastníkom konania, okrem
prevádzkovateľa a dotknutým orgánom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti
poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť
z nej kópie, odpisy alebo výpisy. Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej
lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa
§ 11 ods. 10 zákona o IPKZ.
V lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, ktorá
uplynula 19.08.2019, boli inšpekcii doručené nasledovné stanoviská:
Okresný úrad Turčianske Teplice, OSoŽP (vyjadrenie č. OU-TR-OSZP-2019/000539-002-Ku,
zo dňa 29. 07. 2019:
- Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia:
- ku konaniu o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Združená
skládka odpadov Horná Štubňa, II. etapa- 1. časť rozšírenie skládky odpadov“ malého
zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s §
17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov nemá
pripomienky.
- Úsek štátnej vodnej správy:
- k udeleniu súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je
potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a
podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1
písm. c) 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“) nemá pripomienky,
- k udeleniu povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa
§ 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona
nemá pripomienky.
- Úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve:
- ku konaniu o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov I.
etapa skládky odpadov Združená skládka odpadov Horná Štubňa – predĺženie platnosti
súhlasu, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 97 ods. 1 písm.
a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) nemá pripomienky.
- Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny:
- k vyjadreniu k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Združená skládka odpadov Horná
Štubňa, II. etapa- 1. časť rozšírenie skládky odpadov“ podľa § 3 ods.3 písm. g) zákona o
IPKZ, v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov nemá pripomienky.
Okresný úrad Turčianske Teplice, OSoŽP, úsek ochrany ovzd., EIA, priem. havárie, záväzné
stanovisko č. OU-TR-OSZP-2019/000538-002-Ku, zo dňa 25. 07. 2019:
- Porovnaním údajov stanovených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania Okresného úradu
Turčianske Teplice, odbor starostlivosti o životné prostredie, pod č. j. OU-TR-OSZP2016/
000113-010 Ku zo dňa 11.02.2016 s údajmi uvedenými v dokumentácii pre zmenu
integrovaného povolenia je možné konštatovať, že projektová dokumentácia pre stavbu
„Združená skládka odpadov Horná Štubňa, II. etapa- 1. časť rozšírenie skládky odpadov“ v
stupni stavebného konania je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a rozhodnutím zo zisťovacieho konania a jeho podmienkami.
Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina (stanovisko č. 4600053564 zo dňa 30.08.2019):
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1. V predmetnej lokalite katastra Turčianske Teplice, časť Horná Štubňa, KNC 1780/32,55,56
sa v blízkosti nachádzajú VN a NN vedenia.
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona
251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné
vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od
krajného vodiča na každú stranu l meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu
l meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej
sústavy.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie
presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky
legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa
bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov
a križovaní.
5. V prípade poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný
neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky
smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link:
https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv vytýči určený pracovník SSD.
7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať
zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď
v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
8. V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. l meter
na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné
vedenia tretích osôb.
10. Platnosť tohto vyjadrenia je 6 mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri
zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov,
súvisiacej legislatívy a pod.).
Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme uvádzať našu značku, resp. fotokópiu
tohto vyjadrenia.
Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli akceptované a zapracované do podmienky č. 53. tohto
rozhodnutia.
Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že
v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadal o nariadenie ústneho pojednávania.
Súčasťou integrovaného povoľovania je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ:
- stavebné konanie o povolení stavby „Združená skládka odpadov Horná Štubňa, II. etapa- 1.
časť rozšírenie skládky odpadov“ v areáli prevádzky „Združená skládka odpadov Horná
Štubňa“, umiestnenej na pozemkoch parcelné číslo KN-C č. 1780/32, 1780/55 a 1780/56
v k.ú. Horná Štubňa, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,
- v oblasti odpadového hospodárstva:
- konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov I. etapa
skládky odpadov Združená skládka odpadov Horná Štubňa – predĺženie platnosti súhlasu,
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 97 ods. 1 písm. a) zákona
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
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predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
- v oblasti ochrany ovzdušia:
- konanie o súhlase na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Združená skládka odpadov
Horná Štubňa, II. etapa- 1. časť rozšírenie skládky odpadov“ malého zdroja znečisťovania
ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a)
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,
- v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
- konanie o súhlase na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je
potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a
podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm.
c) 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“),
- udelenie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 3
ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona,
- v oblasti ochrany prírody a krajiny:
- konanie o vyjadrení k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Združená skládka odpadov
Horná Štubňa, II. etapa- 1. časť rozšírenie skládky odpadov“ podľa § 3 ods.3 písm. g) zákona
o IPKZ, v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov.
Vlastníkom stavebných pozemkov parcelné číslo KN-C č. 1780/32, 1780/55 a 1780/56 v k.
ú. Horná Štubňa, ako aj susedných pozemkov parcelné číslo KN-C č. 1780/33 a 1780/61 v k.ú.
Horná Štubňa je stavebník Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia,
Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 31 898 734. Vlastníctvo bolo preukázané listom
vlastníctva č. 1224.
Stavebné povolenie stavby „Združená skládka odpadov Horná Štubňa, II. etapa- 2. časť
rozšírenie skládky odpadov“ nie je predmetom tohto stavebného povolenia, ale bude predmetom
ďalšieho samostatného konania.
Stavebné povolenie časti stavby „Uzavretie a rekultivácia II. etapa- 1. časť“ nie je
predmetom tohto stavebného povolenia, ale bude predmetom samostatného konania po naplnení
jej projektovanej kapacity, resp. po ukončení jej prevádzkovania.
Navrhované riešenie stavby vypracovala spol. DEPONIA SYSTEM s.r.o., ekologické
a vodohospodárske stavby, Holíčska 13, 851 05 Bratislava, projektant Ing. M. Adris, v apríli
2019, pod archívnym číslom 28-PS-2019 a spĺňa nároky kladené na ochranu životného
prostredia, menovite odpadového hospodárstva, ochrany vôd a ochrany ovzdušia.
Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou 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.
Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti z hľadiska životného
prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného
prostredia, ako celku. Určené sú aj podmienky pre uskutočnenie stavby z hľadiska bezpečnosti
práce, ktoré je potrebné vziať do úvahy počas jej realizácie.
Inšpekcia vydala zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
„Združená skládka odpadov Horná Štubňa“ v súvislosti s predĺžením platnosti súhlasu pre I.
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etapu skládky odpadov Združená skládka odpadov Horná Štubňa.
Konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa §
3 ods. 3 písm. c bod.1 zákona o IPKZ v súlade s § 97 ods. 1 písm. a zákona o odpadoch pre 1.
časť 2. etapy skládky odpadov nebolo súčasťou tohto konania, ale bude predmetom zmeny
integrovaného povolenia v súvislosti s kolaudáciou stavby po jej dokončení.
Inšpekcia vydala povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd.
Inšpekcia na základe vykonaného konania o podstatnej zmene integrovaného povolenia č.
1184/770240104/273-Gl, zo dňa 08.04.2005, ktorej súčasťou bolo aj stavebné konanie o vydaní
stavebného povolenia na predmetnú stavbu, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ
a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o ovzduší, vodného zákona,
zákona o ochrane prírody a krajiny, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých
orgánov a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby, ani jej budúcim užívaním, nie sú ohrozené
záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené
záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu
stavebného povolenia na stavbu „Združená skládka odpadov Horná Štubňa, II. etapa- 1. časť
rozšírenie skládky odpadov“ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly,
Legionárska 5, 012 05 Žilina:
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.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka inšpektorátu
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Doručuje sa:
1. Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice
2. Obec Horná Štubňa, starosta obce, 038 46 Horná Štubňa
3. DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava
Po nadobudnutí právoplatnosti:
4. Spoločný obecný úrad Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
5. Obec Horná Štubňa – štátna správa ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania
ovzdušia, Horná Štubňa 038 46
6. Okresný úrad Turčianske Teplice, OSoŽP, štátna správa odpadového hospodárstva, Ul. SNP
514/122, 039 01 Turčianske Teplice
7. Okresný úrad Turčianske Teplice, OSoŽP, úsek ochrany ovzd., EIA, priem.havárie, Ul. SNP
514/122, 039 01 Turčianske Teplice
8. Okresný úrad Turčianske Teplice, OSoŽP, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Ul. SNP
514/122, 039 01 Turčianske Teplice
9. Okresný úrad Turčianske Teplice, OSoŽP, štátna vodná správa, Ul. SNP 514/122, 039 01
Turčianske Teplice
10. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku, 921 01 Piešťany
11. Okresné riaditeľstvo HaZZ Martin, Viliama Žingora 30, 036 01 Martin
12. SSE – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Spis

