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R O Z H O D N U T I E 

 

 

Slovenská inšpekcia ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Banská 

Bystrica, 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 ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona číslo 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania ţivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a  § 120 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „stavebný zákon“), posúdila návrh stavebníka ZSNP SPO, s.r.o., Priemyselná 12, 

965 63 Ţiar nad Hronom v zastúpení ZSNP, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Ţiar nad Hronom     

zo dňa  11. 03. 2011 na vydanie  kolaudačného rozhodnutia  stavby „Prvá etapa uzatvorenia 

kazety K2 pre nebezpečný odpad skládky priemyselného odpadu ZSNP SPO Ţiar nad 

Hronom a jej ďalšie vyuţitie na ukladanie nie nebezpečného odpadu, SO-01 Úprava 

kazety na ukladanie nie nebezpečného odpadu“ v katastrálnom území Horné Opatovce a 

podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona  a  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov  

                                         

povoľuje  uţívanie  stavby 
 

„Prvá etapa uzatvorenia kazety K2 pre nebezpečný odpad skládky priemyselného 

odpadu ZSNP SPO Ţiar nad Hronom a jej ďalšie vyuţitie na ukladanie nie 

nebezpečného odpadu, SO-01 Úprava kazety na ukladanie nie nebezpečného odpadu“  

na pozemkoch  parc.  č.  167/18, 167/19, 167/20, 167/21 v katastrálnom území Horné 

Opatovce podľa projektovej dokumentácie stavby, ktorú vypracoval Ing. Miroslav Čunderlík, 

autorizovaný stavebný inţinier zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inţinierov 

pod registračným číslom 1534 *A* 2-2. 
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Stavba bola povolená za účelom uzavretia kazety K2, ktorá bola vybudovaná                         

na zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Po zrealizovaní objektu SO-01 bude kazeta K2 

technicky upravená tak, aby bola ďalej vyuţívaná na zneškodňovanie ostatných odpadov      

do naplnenia projektovanej kapacity, kedy bude kazeta K2 zrealizovaním objektu „SO-02 

Rekultivácia kazety na ukladanie nie nebezpečného odpadu“ definitívne uzatvorená.    

 

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydala inšpekcia zmenou č. 5 integrovaného 

povolenia pod číslom rozhodnutia 8499-40522/2009/Kas/470330306/Z5 zo dňa  14. 12. 2009.    

  

Pre uţívanie stavby určuje inšpekcia podľa § 82 ods. 3 stavebného zákona tieto 

podmienky: 

1.  Stavbu uţívať na účel povolený v tomto rozhodnutí. 

2.  Pri uţívaní stavby dodrţiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy. 

3. Stavbu udrţiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické    

poţiadavky a poţiadavky poţiarnej bezpečnosti.  

4.  Dodrţiavať poţiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a viesť evidenciu 

o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia vydaného inšpekciou pre túto 

prevádzku. 

5.  Stavebník je povinný poţiadať RÚVZ so sídlom v Ţiari nad Hronom o vydanie záväzného 

stanoviska ku kolaudácii predmetnej stavby z hľadiska moţného negatívneho vplyvu            

na verejné zdravie.       

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

             Stavebník  ZSNP SPO, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Ţiar nad Hronom v zastúpení 

ZSNP, a.s. Priemyselná 12, 965 63 Ţiar nad Hronom  na základe splnomocnenia zo dňa       

20. 01. 2011  podal dňa 11. 03. 2011 inšpekcii návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

stavby „Prvá etapa uzatvorenia kazety K2 pre nebezpečný odpad skládky priemyselného 

odpadu ZSNP SPO Ţiar nad Hronom a jej ďalšie vyuţitie na ukladanie nie 

nebezpečného odpadu, SO-01 Úprava kazety na ukladanie nie nebezpečného odpadu“  

na pozemkoch  parc.  č.  167/18, 167/19, 167/20, 167/21  katastrálne  územie Horné Opatovce 

podľa § 17 ods. 2 vyhlášky 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona. Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila účastníkom konania, 

obci a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 4597-9614/47/2011/Kas zo dňa               

30. 03. 2011 začatie kolaudačného konania a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním na deň 12. 04. 2011 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na konanie aj 

projektanta.                        

Vlastníkom predmetných pozemkov, na ktorých je stavba postavená, je stavebník.  

 

            Inšpekcia preskúmala návrh pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním 

a zistila, ţe pri realizácii stavby boli dodrţané podmienky pre uskutočnenie stavby určené 

v stavebnom povolení.  

Skutočným zrealizovaním stavby došlo k nasledovným zmenám oproti schválenej projektovej 

dokumentácii:  

1. Pôvodné 3 trasy odplyňovacích drenáţnych hadíc boli doplnené o ďalšie 2 trasy hadíc 

umiestnené v polovici plochy navrhnutých trás s uloţením  do štrkového lôţka.    
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2. Z dôvodu tvarovania uloţených odpadov a dosiahnutí pevnostných parametrov podloţia 

bolo oproti projektovej dokumentácii (8 700 m
3
)  premiestnených o 3500 m

3
 viac odpadov.    

3. Na nebezpečný odpad bola  navezená 0,5 m vrstva zeminy, t. j. 11 000 m
3
, čím bolo 

zabezpečené dostatočné spádovanie a odvádzanie vôd z povrchového odtoku.  

4. Na prednej strane hrádze bola na drenáţny geokompozit navezená vrstva štrku o hrúbke 

250 mm a krycia vrstva zeminy.   

Uvedené zmeny si nevyţadovali osobitné konanie podľa stavebného zákona. 

 

Stavebník v konaní predloţil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, 

doklady o overení poţadovaných vlastností výrobkov a stavebný denník. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Ţiari nad Hronom predloţil  na ústnom 

pojednávaní písomné stanovisko, v  ktorom zaviazal stavebníka poţiadať o vydanie 

záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby.  

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Ţiari nad Hronom dňa 21. 04. 2011               

vydalo súhlasné stanovisko bez pripomienok pre účely kolaudácie predmetnej stavby.                 

 

            Na základe predloţených dokladov, ústneho pojednávania a ohliadky stavby  

inšpekcia konštatuje, ţe stavba spĺňa všeobecné technické poţiadavky na výstavbu, uţívanie 

stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené ţivoty a zdravie osôb, 

ţivotné prostredie a iné právom chránené záujmy účastníkov konania, preto bolo rozhodnuté 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

             

            Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým 

nákladom nad 331 939 eur do 3 319 391, 50 eura vrátane bolo spoplatnené poplatkom           

vo výške 66 eur formou kolkovej známky, v súlade s poloţkou 62a písm. a) sadzobníka 

správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov. 

 

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov moţné podať odvolanie 

v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu 

ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Banská Bystrica, 

odbor integrovaného povoľovania a  kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 

Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych 

opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môţe 

byť preskúmaná súdom.    

    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

                                                                                           Ing. Dominik Garaj     

                                                                                    vymenovaný na zastupovanie  

                                                                                          riaditeľa inšpektorátu 
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Doručuje sa:  

1.   ZSNP, a.s. Priemyselná 12, 965 63 Ţiar nad Hronom  

2.   Mesto Ţiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 63 Ţiar nad Hronom 

 

Na vedomie: (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti) 

1.   Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Ţiari nad Hronom, Sládkovičova 484/9,     

      965 24 Ţiar nad Hronom 

2.   Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Ţiari nad Hronom, SNP 127,              

      965 01 Ţiar nad Hronom 

 

 

 


