Adresát (uviesť názov stavebného úradu):
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B
974 01 Banská Bystrica

VEC: Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

I. Meno, priezvisko /názov/ a adresa /sídlo/ stavebníka:
Skládka odpadov TKO Vyšehradné – záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec,
Kľačno, Malinová, Poluvsie a Chvojnica, Námestie SNP1/1, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 31 913
954
II. Označenie stavby a časti, ktorej sa zmena týka:
Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Vyšehradné
III. Číslo a dátum vydania stavebného povolenia, názov stavebného úradu, ktorý vydal stavebné
povolenie:
Číslo:
6232-43591/2018/Kas/470390106/Z4
Dátum:
10.12.2018 (právoplatné 11.1.2019)
Stavebný úrad: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská
Bystrica
IV. Opis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou projektovou dokumentáciou:
Zmeny sú nasledovné:
a) zmena skladby konštrukčných rekultivačných vrstiev,
b) zmena počtu vybudovaných odplyňovacích šácht, počtu pozorovacích bodov,
c) vybudovanie prístupovej rampy ako prístupu ku zrekultivovanému telesu skládky za účelom
údržby v rozsahu
d) predĺženie platnosti stavebného povolenia (integrovaného povolenia), nakoľko sa nezačne do
dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti pôvodného stavebného povolenia (integrovaného
povolenia)
e) predĺženie lehoty výstavby o dva roky.
V. Dôvody zmeny stavby pred jej dokončením:
Rozpočtový náklad na uzatvorenie skládky pri pôvodne navrhovanom technickom riešení
niekoľkonásobne prekročil finančné možnosti stavebníka. Vzhľadom na právnu formu stavebníka bolo
veľmi obtiažne na pôvodnú rozpočtovanú sumu nájsť úverové zdroje. Združenie preto pristúpilo
k prehodnoteniu technického riešenia uzatvorenia skládky, pričom nové technické riešenie, navrhnuté
autorizovaným projektanom, premietnuté do novovypracovanej projektovej dokumentácie, znížilo
rozpočtovú cenu o viac ako polovicu.
Dôvodom žiadosti o predĺženie lehoty výstavby je príprava súťažných podkladov pre výber
zhotoviteľa stavby a samotný proces verejného obstarávania. Snaha o odstránenie nejednoznačnosti
a zmätočnosti v súťažných podkladoch ako aj snaha o zníženie finančnej náročnosti navrhnutého
technického riešenia, vyústila do návrhu vyhotovenia nového technického riešenia uzatvorenia skládky
v zmysle novovypracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou H.E.E. CONSULT, s.r.o.
VI. Rozsah prác potrebných na dokončenie celej stavby:
So stavbou sa pre vyššie uvedené dôvody ešte nezačalo.

2

VII. Termín predĺženia dokončenia stavby v rokoch alebo v mesiacoch:
24 mesiacov
VIII. Účastníci konania /uviesť prípadné zmeny mien a adries oproti údajom v stavebnom povolení/:
Ako sú uvedení na rozhodnutí zo dňa10.12.2018, číslo: 6232-43591/2018/Kas/470390106/Z4 a Ing.
Jozef Breznický, autorizovaný stavebný inžinier.

V: Pravenci, Dňa: 6.11.2020

........................................................................
Podpis stavebníkov
právnických osôb aj meno oprávnenej osoby a pečiatka/

Prílohy:
1.
2.

Fotokópia stavebného povolenia resp. iných rozhodnutí, týkajúcich sa predmetu povoľovania
Projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach vypracovaná v súlade s § 11 ods.2 písm. a) vyhlášky MŽP
SR č. 453/2000 Z.z.
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