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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

‚

NAVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEL‘STVA

zo dňa 24. 10. 2019 číslo /2019

K bodu: Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

1. Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina prevádzkovateíovi Skládky TKO Veterná

Poruba, tj. Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš. rozhodnutím č. 1593-

30176J2019/Chy/770140103JZ15-SP zo dňa 16.08. 2019:

• udelila súhlas na prepracovanie uzaWorenia predmetnej skládky a vykonanie opátovanej

rekultivácie,

• vydala stavebné povolenie na stavbu .50-04 Zakrytie a rekultivácia Skládky Veterná Poruba

— Prepracovanie. ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.09.2019.

2. Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina pri vydávaní stavebného povolenia na stavbu:

.S0-04 Zakrytie a rekultivácia Skládky Veterná Poruba — Prepracovanie vychádzala:

• z výsledkov kontrol a meraní uskutočnených za účelom overenia dodržania zákonných

szavebnotechnických podmier.ok na uzatvorenie skládok odpadov — overenia kvality

použtých materiálov. dcdržania parametrov jednotlivých tesniacich vrstiev.

• Z vyhodnotenia nápravných opatreni uložených prevádzkovate[ovi skládky odpadov.
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• Zo záverov Závázného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR Č. 17212019-

1.7/mo41396/2019 zo dňa 07.08.2019 a jeho rozhodnutia Č. 570/2018-17/hp zo dňa

17.12.2018 vydaným v zisťovacom konaní,

• Z predložených požiadaviek úČastnikov správneho konania a dotknutých orgánov štátnej

správy.

3. Stavba: .50-04 Zakrytie a rekultivácia Skládky Veterná Poruba — Prepracovanie bude

realizovaná v areáli prevádzky ‚Skládky TKO Veterná Poruba, na povrchu uzatvoreného telesa

skládky odpadov podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným stavebným

inžinierom Ing. Vladimirom Ďurišom, CSc.

4. Predpokladaná výška investiČných nákladov je 1 600 000 Eur.

5. Zhotoviteľom stavby: 1S0-04 Zakrytie a rekultivácia Skládky Veterná Poruba — Prepracovanie

bude viťaz verejného obstarávania vykonaného v súlade So zákonom Č. 343/2015 Z.z. o verejnom

obstarávani a O Zmene S doplneni niektorých zákonov v platnom zneni.

6. Mesto Liptovský Mikuláš plánuje Financovať realizáciu stavby.,, S0-04 Zakrytie a rekultivácia

Skládky Veterná Poruba — Prepracovanie z úverových prostriedkov.

7. Stavba: S0-04 Zakrytie a rekultivácia Skládky Veterná Poruba — Prepracovanie podia

stavebného povolenia musi byť ukončená do 12/2021.

II. berle na vedomie

Rozhodnutie SlŽP Č. 1593-30176/2019/Chy/770140103/Z15-SP ZO dňa 16.08. 2019

III. schvaľuje

postup výberu dodávateia stavby S0-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba —

Prepracovanie verejným obstarávanim v súlade s platnou legislativou v oblasti verejného

obstarávania.

IV. odporúča

primátorovi mesta Liptovský Mikuláš investiciu financovaf prostrednictvom úveru, vybrať

úverujúcu banku a predložit na najbližšie rokovanie mestského zastupitelstva v Liptovskom

Mikuláši návrh ůveru na schválenie.

Ing. Ján Blcháč. PhD.

primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2019
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Dävodová správa

Slovenská inšpekcia životného prostredia. lnšpektorát životného prostredia Žilina, rozhodla o realizácii

stavby SO04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba — Prepracovaniď na základe výsledkov

prieskumov, kontrol a opatreni na nápravu vykonaných na SkIádke TKO Veterná Poruba po jej

uzaworeni ukončené kolaudačným rozhodnutím Č. 1075-17984/201 5/ChyPatP7Ol4Ol 03/Z14-KR Zo

dňa 22.06.2015.

Výsledky poukazovafl, že pri realizácii stavby Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná

Poruba — Zakrytie a rekultivácia neboli dodržané:

• postupy uzaWárania skládky odpadov stanovených v 37 vyhlášky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

• stavebné povolenie na stavbu Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba —

Zakrytie a rekultivácia vydaného pod č. 6579-2l935120121Chy/7701041031Z7-SP3 dňa

10.08.2012,

• projektová dokumentácia vypracovaná spoločnosťou VHS-SK PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3,

Žilina, doplnená dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby Ukončenie skíádkovania

odpadov na skládke Veterná Poruba — Zakrytie a rekultivácia vypracovanou spoloČnosťou

Deponia systém aro., Bratislava,

Čo správny orgán štátnej správy vyhodnotil ako správny delikt a prevádzkovateíovi skládky odpadov

uložil pokutu.

Z vyššie uvedených d6vodov Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina rozhodnutím č. 1593-

30176/201 9/Chy/7701 401 03/Z1 5-SP Zo dňa 16.08. 2019 pre prevádzkovateía skládky odpadov vydala:

• sůhlas na prepracovanie uzatvorenia ‚Skládky TKO Veterná Poruba a vykonanie jej opätovnej

reku ltivácie,

• stavebné povolenie na stavbu ‚SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba —

Prepracovanie.

Projektovú dokumentáciu na nové uzatvorenie predmetnej skládky odpadov vypracoval Ing. Vladimir

Ďuriš. CSc. — Pozemné a ekologické stavby. Šenkárovská ul. 267/16, Žilina.

Účelom stavby je nové uzatvorenie skládky odpadov na ptoche 43 400 m3 vybudovanie tesniacej vrstvy,

odvodnenie uzatvoreného povrchu skládky a rekultivačnej vrstvy na celom povrchu skládky odpadov,

navýšenie odplyňovacích šácht na úroveň nového povrchu rekultivácie. Projektované práce musia byť

podía povolenia na stavbu ukončené v mesiaci december 2021.

Stavebné práce mesto Liptovský Mikuláš plánuje flnancovať z úverových prostriedkov.
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SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
lnšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5.012 05 Zilina

Cislo: I 593-30176 2019 Ch 770140103 LI 5-SP ?ilina 16. 08. 2019

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia ži orného prostredia. lnšpektorát životného prostredia Žilina. odbor
integrovaného pooloania a kontrol (ďalej len ..inšpekcial. ako príslušn orgán štátnej správy
podía 9 a 10 zákona č.525!2003 Z.z. o štňtncj spráe starostlivosti o žiorné prostredie
a o zmene a doplneni niektorch iákonov v zneni neskorších predpisov a podía 32 ods. I písm.
a) zákona č. 3912013 Li. o inteuroanej pre eneii a kontrole znečisťovania ži orného prostredia
a o zmene a doplneni niektorch zákono zneni neskorších predpiso (ďalej len ..zákon
o lPKZ) a špeciáln stachn‘ úrad podľa 120 zákona č. 50:1976 lb. o ů;emnom plánovaní
a stavehnom ponadku v znení neskoršich predpisov (ďalej len ..staehn‘ ;ákonj. na základe
konania vkonaného podFa 3 ods. 3 písm. a) hod I.. 3 ods. 3 písni. e) hod 5.. 3 ods. 4
a podľa * 19 ods. I zákona o IPKZ. podľa 66 stachného zákona. na základe konania
konaného podía zákona Č. 71/i 967 Zh. o sprá nom konaní v zneni neskoršíeh predpiso (ďalej

len ..zákon o sprá nom konaní)

vvdáva zmenu

integrovaného povolenia

Č. 449‘770140103 105-GLMt. zo dňa 21.04.2005. ydané inšpekciou na ykonávanie Činnosti ‘

pre ádzke skládky odpadov

..Skládka TKO Veterná Porubr,

pvc prcádzkoatcFa \‘erejnoprospešné služby. Družstevná 1. 031 80 Liptovský Mikuláš.
ICO: 183636. ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.07.2005. v zneni jeho zmien Č.
2526770140103-Z1-SP1 672-Ow. zo dňa 20.07.2006. Č. 2596-182922007Clw170l40103-Z2-
KRI. zo dňa 13.06.2007. Č. 8046-34170 2009 Mar 770140103 Z3. zo dňa 22.10.2009. Č. 7887-
28472 2010 Uhy 770140103-Z4. zo dňa 02.12.2010. Č. 7042-27676 2011 Uhy 770140103 ZS
SP2. zo dňa 05.10.2011. Č. 4271-8227 2012 Uhy 770140103 Z6-KRZS. zo dňa 19.03.2012. Č.
6579-21935 2W2 Uhy 770l10W3 Z7-SP3. to dňa 10.08.2012. Č. 8193-31714 2012 Uhy
770140103 ZS. zo dňa 09.11.2012. Č. l09-5847..2013 Uhy 770140103 Z9-KRZS. Zo dňa

0103.2013, Č. 6116-282912013 Koz 770140103 ZlO. dňa 28.10.2013. Č. 1330-177112014
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Cin 770140103 Zil. ze dňa 01.07.2011. Č. 5582-23407 2014 Koz 770140103 Z12. zo dňa
02.09.2014. Č. 6845-35673 2014 Civ ‘70140103 713-SPI. zo dňa 15.12.2014 ač. iírs
17984 2015 Chv.Pat 7‘0140103 Z14-KR. ze dňa 2206.2015 (ďalej len ..jeho zmen\“). podFa 3
ods. 2 zákona o IPKZ, naslcdovne:

1.)

(a s
I. Základné informácie o prevádzke
Súčasťou integrovaného por olenia činnosti prcúdzkv ..Skládka 1KG Veterná Poruba“ je:
(stranu 2 4! ro7hodnuia 499 7701401031 ()5-Gl Nit. 7° dňa 21.04.2005,

doplňa takto

a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- sáhlas na vdanie rozhodnutia O O\ olení stavh ..SO-04 Zakrytie a rekuIti ácia skládk

Vctemá Poruba — Prepraco unie“ - zmeny malého zdroja znečisťovania O\ idušia podía 3
ods. 3 písma) bod I. zákona o IPKZ. ‘ súlade s 17 ods. I písm. a) zákona Č. 1372Ol0 Li.
o ozduši (ďalej len ..zákon oozduši 1.

b) v oblasti odpado:
- súhlas na prepraco anie uzaxretia Skládky Tk() \Teterná Poruba a vvkonanie jej opätoxnej

rckultivácie podľa 3 ods. 3 písm. cl hod 5. zákona o IPKZ. ‘ súlade s 97 ods. I písmeno j)
zákona č. 79ĺ2015 7.z.. o odpadech a o zmene a doplnení niektorch zákonov v melu
neskorších predpiso (dalej len ..zákon o odpadech“).

Inšpekcia udeľuje sáhlas podVa 97 ods.l písni. jI zákona o odpadech na prepraco unie
uiavretia Skládk TKO Vetemá Poruba a \ konanie jej op1ito nej rckulti ácie. Sáhlas na
uzavretie skládk odpado je platn‘ s nadohudnutím právoplatnosti teko roAuodnutia. Sáhlas je
v ‚mysle ustano enia 97 ods. 17 zákona o odpadoch platn do 31.12.2021.

2.)
Vvdúva

stavebné povolcnie

na stavbu ‚.SO-04 Zakntie a rekultivácia skládky Veterná Poruba — Prepracovanie“
pomemkoch parcelné čísla [(NE 683. 201. 20250]. 203. 204. 205 a 206 v k.ú. Veterná Poruba a
na pozemkoch parcelné Č. [(NE 1586. 1102. 1105. 1106. 11093 1110v k.ú. Smrečan podFa 3
ods. 4 zákona o IPKZ. v úIade s 66 sta ebného zákona.

Udaje o stabe:

Sta ha (ďalej len .. no é uzat\orcnie skládk odpado “I sa hude realizo ať areáli prevádzkv
..Skládka TKO Vetemá Poruba“. na povrchu uzatorenélio te!esa skIádk odpado. umiestneneŤ
na pozemkoch parcelné čísla [(NE 683. 201. 202501. 205. 204. 205 a 206v kú. \‘etemá Poruba
a na pozemkoch parcelné Č. KNE 1586. 1102. 1105. 1106. 1109 a IllO kú. Smrečanv. ku
ktorm má stavebník u7atoreně zmlu o prenájrne pozemko za účelem reali,ácie sta b.

Staha sa hude realizoať podla projcktoei dokumentácie ..SO-04 Zakrtie a rekultivácia
skIádk \etemá Poruba — Prepracoanie“. ktorú pracoal lnQ. Vladimir Ďuriš. CSc. —
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Pozemné a ekolo2ické stab. Šenkároská ul.267 16010 01 Žilina. zodpoedw projektant Ing.
\.rladimír Duriš. Csc.. autorizo an‘ sta ehn inžinier. Č. o. 0866*Z*A2_2. v auguste 2017.

Ůčelom sta h je no é uzat\ orenie skIádk odpado\ na ploche 43 400 m. vvbudovanie tesniaccj
rst\ . od‘ odnenia uzatx oreného po\ rchu skládk odpadov a rekulti ačnei rst‘ na celom
povrchu skládk odpadov a na ‘3enie odplĎo acích šácht v počte 17 ks nad ůroveň noého
po\ rchu rekuIti ácie.

PodFa projektoi ej dokumentácie ..SO-04 Zakrvtie a rekulti áda skládk Veterná Poruba —

Prepracovanie“ je sta ha navrhnutá ako jeden sun ehný objekt:

SO-04 - Zakrytie a rekulti ácia sklůdk.

Opis stavby:
Pripra ně práce hudú pozostá‘ ať z odstránenia rekultivačnej zeminy až po drenážny
geokompozit. ktor sa pritom může poškodíť. Zemina sa bude presúvaf na dočasné miesto
uloženia postupne. v štroch etapách. Na záer sa spätne použije na ytvorenie novej
rekuIti ačnj \rst\).

Zloženie kncej a rekultivačnej vrstvy:
- tesniaci systém — na póvodné ne ho ujúee minerálne tesnenie. resp. drenážnv ueokompozit

sa položí geosntetická rohož s parametrami:
— plošná hmotnosť rohože 4.6 kgĺm.
- plošná hmotnosť bentonitu 4.0 kg
— obsah montmori Ion itu min imál ne 65 %.
— plošná hmotnosf nosnej geotextilie 300 gĺm1.

— plošná hmotnosť kry cej geotextilie 300 g‘m.
- drenáž na odvádzanie zrážkovej vody - drenážny geokompozit.
- rekultivačná ‘.rst a - zemina celkovej hrúhk I 000 mm. pričom rchných 200 nim bude

hurnózna zemina.
- egetačn kru — zatrá nenie.

Odplnenic skládky odpadov - no‘á odphňoacia drenáž sa nehude pokladať. Na odplyiienie
skládk odpadov hola pri původnorn uzatvárani skládky odpadov yhudovaná drenáž.
z drenážneho geokompoziw na odádzanie skládkoého plynu, na celej ploche skládkového
telesa, ktorá je uložená pod tesniacou rstvou. NakoUko sa p6odná tesniaca vrstva nebude
odstraňovať. nedůjde k jej poškodeniu. Na odpknenie skládky odpadov sa budú využívať
p6‘ odné ply no é studne v počte 17 ks. ktoré budú na ‘šené tak betóno ‘mi skrtižami. aby
yčnie\ ali nad uzat oren terén cca I m. Následne sa studňa prekrje p6vodnm hetónovým
poklopom a označí sa ýstražnou tahuFkou.

Rekultivačná vrst a — ako rekultivačnů zeminu je možné použif zeminu. ktorá je zaradená ako
odpad podFa katalógu odpadov. musí však splňať požiada ky na inenn‘ odpad. l1umóznu rst\ u
Zeminy může sta ehník ziskaC zmiešaním kompostu s ohy čajnou zeminou v pomere 5:1. pri
použiti kompostu z vlastnej kompostárne.

Pricsaková kvapalina — od ádzanie priesako ej kvapaliny z uzat\ áraného telesa skládk
odpadov zostáva nezmenené. nic je možné prečerpá anie priesako ej k apaliny na uzatvorený
po\ rch telesa skládky odpado.
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\Ionitoro aei systém skládky odpadov — zo.tá‘ a ne/Inenen.

Ůčastníkmi stavebného konania sú:
- ľC\ ádzko ateí. sta ehník: Verejnoprospené služh. Družsttn ná 1. 03] 80 Lipto sk

Nl iku I áš
— invetor: Mesto Lipto sk N1ikulá

Obec \eterná Poruba
Obec Smrečany

Vlastnici sta ehnch pozemkov:
- SR Iovensk‘ pozemko‘ fond. Búdkoá 36. 817 15 Bratkla a
- .\mhrózová Božena r. Dzurošková
- Ántokoá Vlastimila r. Tornkoá.
- -\ntoškoá Zdena r. Sromkoá.
— Barániová Emilia r. Nllvnirča-n
- Bartoněk Miloš.
- Droppo á Jana r. Jančuško á.
— Dzuruško á Viera r. Dzuroško á.
- tujko á Viera.
- I brdová Alena r. Nlako á. Mgr.art.. - —

- lludecoá Milena r. Hudecová.
- llanovsk-á Zuzana r. Surnioá.
- Jančuška Daniel. -

- Jančuka Marian.
- Jančušková Anna r. JaníčeLná.
— Jančuško á Anna.
- Janovčiko á Marta r. Cerstx iko á.
- Kolláro á Emília r. Janíčeková.
- Komendák Vladimír. ‘‘ -

- Ko áčo á Drahosla a r.
- Križianová Anna.
— Kubičino á Renata r. Ml narčíková.
- Kuchárik Ján.
- Kucháriková Lenka.
— Lizúch Ján.

- Maličká Ludmila r. Jančuškoa. N‘I!1r..

- N1lnarčík Vladimir. -

- \Ioračík Juraj.
- Oravcová K etuia\ ar. i-Iudcco á. I‘
- Repček Stanisla.
- Rigová Zlatiea r. Siamiko á.
- Salaj Eduard. Ing..
- Stromko Ladisla. -

- Stromko Vladimir.
- Stromko á Zuzana.
- Stromko á Lolia.
- Siamik Michal.
- iarnik Pavel. lne..
- Štit]jako á Želmíra r. I omko á.
- Trizno á Ludmila r. Cupko á.
- Zemko Ladisla.

Vlastnici susednch ozemkov:
— :\ntoško á Vlastimila (rc — . -
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- Baránioá Emilia r. Ml\narčíko\ á.
- Bešina Ján. M.
— Bešina Pa el. -

- Bešinová Anna.
— Cirkevn zbor Eanjelickej cirk i A.V. (na Sloensku so sídlom SmrečanochL Veterná

Poruba. č. 122
- Č ižiko á Katarina r. Jančuško á.
- Droppová Jana r. Jančuško á.
- Gajdošo á Lihuša r. .\gneto\ ú

......... *

- Gaidarica Peter. lna. ‘ —

- Gloneková Jana r. Kráľo á.
- Hardo‘á Alena r. Maková. \lar.aii..
— Hasajová Anna r Kri)i2nn i ‚

— Hudec Dušan.
- l-ludec Jarosla.
— l-ludec Lubomír. —

- I Iudec Pa ul.
- hudec Vladimir.
- Hudecová Milena r. h{udecoá.
- I ludeco‘ á Viera r.
- Jančuška Anna.
- Jančuška Daniel. -

— Jančuška Marian.
- Jančušková Eniilia r. I ludeco á.
- Janičeková Marta (rod.Tomková).
- Kanderoá MirosIaa r. Salajoá. \lar.Bc.. . -.

— Klimanto áTatiana.
- Kollárová Eniília r. JanírL‘rw:í I

- Komendák Ján. s.č. 23
- Komendák Jozef.
- Koniendák Vladimir.
- Kordošová Milena r.
- Kováčo á Drahos1a a r. Sirko á.
— Križian Drahoslav.
— Križianová Anna r. Jančuško á. s
- Kuhičinová Renata r. Ml> narčíková. -

- Kuchárik Ján.
- Kucháriková Lenka r. Kucháriko
- Kucháriková Oľa r. Stromková.
- Lánio á h eta r. S ando á.
- Lániová Zuzana r. Stromko á.
- Machaj Ján. Ing.
- Maličká Ludmila r. Jančuškoá. Mur..

*

- Nlesto Liptosk Nlikuláš. Stůrova 1989 41. Liptosk Mikuláš. PSC 031 42
— NIlnarčík Jarosla. ‘‘ ——

- \Ihnarčík Vladimň
- Mlvnarčiková Mária. .č. -t-t.

- Obec Smrečan. 032 05. Smrečan. Č. 4
- PoFnohospodárske družstvo so sidlnrn v mn‘čnnoeh 032 05. Smrečan
- Rádyo á Viera (rod.Hudeco á). ui una
- Rakvta Ján. —

- Rakvta Luhomir. s.
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- Salai Daniel.
- Salaj Eduard. Ing..
- Salaj Drahomír.
- Salaj Peter.
- Slo ensk pozemko fond Bratisla\ a.
- Socháň Pael.
— Staroňo á Jarmila r. Staroňo á.
— Stromko LadisIa
- Strornko \Iiroshn.
- Stromko Paei. ‘

- Stromko‘á Lolia.
- Suská Ludmila.
- Širicoá .\lena r. Kraľoá.
— Smilnila S Iavom ír. I
- Šuchtár Pewr. -

- Sutliakoá Zelmira (rod.Tomkoá).
- Fornko Daniel. - -

- Uličná Božena. č .—. -‘

- Verejnoprospešné slu?h Lipto sk Mikuláš. Dru?ste ná L Lhnc sk Mikuláš. PSU 031 O
- Vránsk Ján. Ing..
- Zemko Igor.

- Zernko Martin.
- Lemba Milan.
Projektant:
- Ing. Vladimír Ďuriš. CSc. — Pozemné a ekologické sta\ by.

Na uskutočncnie stavby sa určujú ticto podmienkv:
1. Staba bude uskutočnená podľa projekto oj dokumentácie ..SO-04 Lakr tie a rekuIti ácia

skládk Veterná Poruba — Prcpracoanic. ktorú pracoval Ing. Vladimir Duriš. CSc. —

Pozemné a ekologické stahv. Šenkároská ul.267/16 010 01 Luma. iodpoedn projektant
Ing. \‘Iadimir Duriš. CSc.. autorizo an staehn‘ inžinier. Č. o. O66*Z*A2_2. ‘auguste
2017. ktorá je súčasťou tohw rozhodnutia.

2. Prípadné zmen‘ sta\ h . ktoré h sa ukázali priehehu ‘stavb ako ne hnutné a op1vvni1i
h technické riešenic stab. nesmú byť uskutočnené bez predchádajúceho povolenia
inšpekcie. Sta ehník je po inn požiadať inšpekciu o zmenu sta by pred dokončením
a predložiť uprav enú projekto ú dokurnentáciu.

3. In‘estičné náklady stak: 1 329 540.36 Eur.

4. Sta‘ ha bude dokončená: do 12 2021.

5. Stavba nesmie byť začatá skór. k‘m toto ro,hodnutie nenadobudne prá\ oplatnosť. Toto
rozhodnutie stráca platnoť. ak sa so stak hou nezačne do d och rokov odo dňa. ked
nadohudlo právoplamosť.

6. Sta ha bude reaIi,o aná dodá ateľsk. Staebnik je po inn do 15 dní po uskutočnení
v‘heru dodá\ awla sta h oznámíť inšpekcii názo a adresu dodáateFa sta\ h a predložiť
doklad ojeho odhornej spňsohilosti zmsle zákona č. 2372000 Z. z.. ktorm sa není
a doplňa sta‘ ehný zákon. La odborné \ edenie sta‘ h zodpo edá dodá ateVská organizácia.

7. Rešpekto ať skuiočnosť. že reali,ácia sta h sa hude koná ať na jest\ ujúcom zanadení
prevádzko ateFa.
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8. Dodržaf podmienk\ zákona č. 355 2007 Z.i. o oclwane. podpore a rozoji ercjného zdravia
a o zmene a doplnení niektorch zákono v zneni neskorších predpiso a zákona č. 124 2006
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdra ia pri práci a o zmene a doplncní niekiorých zákona‘
\ ‘není neskoršich predpiso

9. Pri rcalizácii sta h je stavehnĺk pcn inn dodržia ať príslušné ustano enia staehného
zákona. upravujúce \ šeobccné technické požiadavk na sunbu. prístušnc uslano\enia

\ hiášk‘ Č. 532 2002 Z.z.. ktorou sa ustano ujú podrobnosti o šcoheených tcchnickch
požiadavkách na vsta ho a o šeohccnch rechnickch požiadavkách na stahy uži ané
osobami s obmedzenou schopnosťou poln bu a oricntácie a ustano enia prísIun‘cli
techníckch nodem sú isiacich so sta bou skládk odpado.

10. Podľa uswnovenia 43i ods. 3 písm. b staehnéIio ‚ákona sta‘ enisko musi h}f označeni ako
staenisko.s uedenirn potrehn‘ch údajo o stavbe a účasmíkoch \‘sh\b} uiaio sta b>.
staehník. dodá aLeL staehn5 dozor. termín začatia a ukončcnia prác. ktor orgán stavbu
povolil. číslo a dáwm staehnébo pooIenia.

11. \a sta he musí byť po ceK čas jej ukutoČňo ania K dispozícii dokumernácia (zhodná
s dokumentáciou oerenou inšpekciou v sta‘.ehnom konaní) a šetky dokIad tkajúcc sa
uskutočňo anej sta h.

12. Rozsah sUn ehnch prác reali,o ať podľa sclnálenej pwjektin ej dokumcntácie.

13. Počas v‘sta b je stavebník po inn iesť záziiann O stavbe v stavebnom denníku \ zmvsle
ustano enia 46d sta ebného zákona.

14. Sta ebník musí na \ 5stavbu použiť v‘rohk). kwré majú také vlastnosti. ab} po dobu
predpokladanej existencie stavh hola pri hežncj údržhe zaručená požadoaná mechanická
pevnosť a stabilita. požiarna bezpcčnosť. h gienické požiadavk>. ochrana zdra ia a životného
prostredia. hezpečnosť pri uží ani. ochrana proti hluku a úspora energie.

15. Sta ehník je po inn‘ umožniť poverenm oruánom stup na sta‘ ho za účelom \ konania
štátneho sta ehného dohfadu.

16. Stavebník písomne (e—mailom) oznámi inšpekcii termín) kontro1nch dní. minimálne 7 dní
prcd ich konaním.

17. Sta ehník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavh. štádium dokončcnia ‘‘stavhv
tesnenia skládk odpado‘.. drenážncho systému a ukončenie sta ehných prác na stavbe. Po
ukončení sta ehnch prác na stavhe požiada inšpckciu o kolaudáciu St3\ by.

18. Dokončenú sta hu. prípadne jej časť spásohilú na samostatně uzí anie. možno užkať len na
základe rojhcdnutia o uži ani sta b.

Podrobnejšic podmienk na zabezpečenic ochrany záujmov spoločnosti. najmä z hl‘adika
životného prostredia. na kornplcxnosť ‘.Sstavbv:

19. Pri realizácii navrhovanej sun hyje potrehné dodržať požiada ky na uzatváranie
a rekulti áciu skládok odpadov. v súlade s platn‘m1 predpismi na úseku odpado ého
hospodárst a.

20. Po rcho é tesnenie skládk odpado musí zodpo edať požiada káni ustano cných ‘ $ ods.
I písm. c) ‘hlášk Č. 382 2018 Li.. o skládka ani odpado a uskladneni odpadoej onou
íďalej len ..‘.‘hláška č.3$2 2018 Zr).

21. Pri budovaní tesniaccj \rst\\ musí bť dbsledne zabezpečené požado ané prckľ) Lic
jednotIi ch napájamcli páso geosntetickch rohoži v pozdlžnom smere 300 mm a
v prieČnom smere 150 mm.
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22. Micsto spojenia paso geosnwtickch rohoži musí h\ť pospané práško ni hentonitcm.
resp. podFa aplikačného manuálu ľC rohok.

23. Gcos\ nteticků rohož ukot iť ‘ kot‘ iacej priekope o rozmeroch 400x600 mm po relem
obvode skládk‘ odpado a spätne zas paf kopaným mawriálom.

24. Tesnenie vhudo ané ‘ jednotli ch etapách napájať na tesnenie predchádzajúccj etap
uzat árania skládko ého telesa tak. ah hala zabezpečená celist osť a požadovaná
nepriepustnosť teSlii3cčj \ rst\\ po celom obvode hudo aného tesnenia.

25. Drenážna vrst a musí spÍňať požiada k‘ 8 ods. I písni. d) hlášky Č .382 2018 Z.z..
súlade s 5 ods. 2 ‘htášk‘ Č 382 2018 Z.z. Drenážna vrsta musí mať ľO\ nakt

hvdľauliekĽ ‘. lastnosti ako štrk frakcie 16 32 mm s hrúhkou 0.5 rn,

26. Odvádzanie priesako čj kapalin z telesa skládky odpado zostá a nezmcnené. nieje možné
prečerpávanie priesako čj k apaIin na uzatvoren po rch telesa skládk odpado.

27. \a odádzanie skládko‘ch pIvno z telesa skládk odpado musia byť dobudo ané
odpl ňo‘ acie studne. podVa projekw ej dokumentácie tak. aby boto možné zneškodňo anie
znikajúeeho skládkového plnu.

28. Zabezpečíť. ah počas celcj doh t orh skIádko ého pl nu. v technick spraco\ atelnoiii
rnnožste. boto vkonáané jeho zach\tá\anie a spraco anw.

29. \lonitoro arí systém skládk odpado zostá\a nezmenen.

30. Používaná automohilo á technika musí b ť pred v‘iazdom na pristupo\ ú komunikáciu
zbaená iwčistňt. aby počas v‘sta\ h\ nedochádzalo k znečisťovaniu ozovk sta\ ehnou
činnosťou a tm K zv\šovaniu prašnosti. V pripade znečistenia ozok staebník zabezpečí
jej bezodkladné Čistenic na vlastné náklady.

31. V priestoroch staeniska e zakázané ‚akladanie otvorench ohňov. pálenic odpado a látok.
ktoré spósobujú znečistenic o zdušia.

32.Zaheipečiť. ah pri hudo ani uzatárania skládky odpado nedošlo k zhtočnm škodám na
priľahl‘ch pozemkoeh.

33. V prípade poškodenia priľahl‘ch pozernko je sta ehnik po inn‘ urobíť nápravu. prípadne
nahradíť vzniknutú škodu podVa plauicb predpisov.

Podrnienky na zabezpečenie pripojcnia na rozvodné slete. pozemné komunikácie. dráhy.

od‘ádzanie povrehovch i (hl. úpravy okolia:

34. Pri realizácii uzatárania a rekultiácie skládk odpadov sa bude vvužíať vybudovaná
infraštruktúra \ esl\ujúcej skládke odpado. priswp pre stavebné mechanizm hude
zabezpečen‘ len L‘Cí existujúci vstup a ohslužnú komunikáciu.

35. \a zriadenie sta eniska hudú použité pozemk oplotenorn areáli jest‘ ujúccj skládky
odpado.

36. Pri realizácii sta by chľániť budo ané zariadenia a staehné časti skládkoého telesa.
‘.‘.hudované v predchádiajúccj etape hudo ania a uzatvárania skládk\ odpado. proti
poškodeniu staehnými a dopra n‘rni mechanizrnami.

37. Vody z pO\ rcho ého odtoku z uzatvorenej skládky odpadov musia h ť od ádnné
ohvodo‘ni rigolom mínia uzatvorené teleso skládky odpadov.

Dodržanie požiadaviek účastníko konania a dotknut{eh orgáno štátnej správY:
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38. Počas realizácie staehn‘Cch prác dodržiaať ustanovenia zákona «364/2004 Z.z. o odách
a o zmene zákona S\R Č. 372. 1990 Zh. o pricswpkoch zneni neskoršich predpiso (ďalej
len ..vodný zákon. ‘.šeohccne platné právne predpis na ochranu vád a ustano enía
príslušn‘ch technickeh norieni vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.

39. Stavebník je po inn počas \‘sta\ b} nakladať s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom
o odpadoch. Nakladanie s nehezpečnmi odpadrni priestoroch staveniska sa může
vkonáať len na základe a \ rozsahu platného súhlasu na nakladanie s nebezpečn‘nii
odpadmi. daného podVa 97 ods.J písm. g) zákona o odpadoch.

40. Stavebník je po nný zmlu ne zahezpečiť ti dodáateVa zmlunch prác doklad o množste
a druhu zniknut‘ch odpado a o spósohe ďalšieho nakladania s nimi a predložiť ich
inšpekcii pri kolaudácii sta Fn.

41. Pri kolatidácii stah hudú predložené dokIad o prezatí odpado do \)hovujúcich zariadeni
zhodnoeujúcich alebo zneškodňujúcich odpad‘.

42. Dodržať podmienk Rozhodnutia MŽP SR vydaného v zisťovacom konaní č. 570.2018-
1.7 Jip-R k na rho ancj činnosti „Skládka lEO Veterná Poruba — objekt $0104 Zakniic a
rekultiácia“. zo dňa 17.12.2018:

1. Pred ydanim stavebného po\oienia zabezpečiť či erňziou podložia alebo zosuorn svahu
nedošlo k poškodeniu tesnenia skládky odpadov. ktcré bob vhotocné pri budo ani
skládky TKO \‘etemá Poruba. aby v hudúcnosti nedochád7alo k natekaniu pod7emnch
ůd to telesa skládky.

2. Vvbudovať uzatváraciu tesniacu vrstvu pomocou tesniacej geomemhránv z
vysokohustotného polyetylénu HDPE. ktoré sa na spojoch zvárajú. aby so dosiahlo
vodotesného prekrvtia skládky.

3. Pri realizácii (esniacej vrstvy musí byť tesniaca geomemhrána vyvedená až za hranicu
ochranncj a obvodovej hrádze. L J. 73 hranicu odpadov. aby boll dažďové vody bezpečne
odedene mimo skládko é telcso.

4. Pd vsta\ 1w dodržať sklon drenážnej odvodňovacej vrstvy o povrchovej rekulti ačnej
vrstvy, ktor‘ zabezpečí plyiulé a rýchle odvedenie dažďov‘ch ůd z uzavretého povrchu
mimo telesa skládky odpadov.

5. Pri realizácií tesnenia a reku)tivačnej \rstvy prekni šachty drenážneho potruhia na čele
kazety naýšenia SO. ktoré boll počas póodného uzatorenia skládk odpado na\šené
a vyvedené až na zrekulti ovan. povrch skládko ého telesa.

6. V etape rekultivácic použíať pri sadovch úpravách iba domáce dnihv drevín a bylin.
ktoré sú stano ištne vhodné pre daná lokalitu.

43. Dodržať podmienkv vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik.
Odštepn závod Piešl‘anv (stanovisko č. CS SYP 07 PN 5173;201 802 CZ 201 62‘2 10201$.
zodňa 19.06.20(8)
- Začatie a ukončenie prác je potrehné olilásiť zástupco‘ i Sprá po odia horného Váhu

Ružomberku (p.Krakovsk‘ 0955859509) a počas průc sa riadif jeho poknmi.
- Všetk práce. pri ktorcli může dčjsť k dotku so zatruhneným vodným tokomje potrehné

opred odsúhlasiť na Spráe poodia horného Váhu v Ružomberku.
- Spráca tokti nezodpovedá za škody spůsobené účinkami vád. splaenin a Vadu ako i

zniknuté pri mimoriadnch udalostiach podfa 19 ods. 5 odného z ákona.

44. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:
projektová dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavehnom konaní.
súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v staebnom konaní
polohopisné a ‘škopisné zameranie skutočného \ y hotovenia sta‘ b.
doklad o odhornej spásohilosti zhoto iteVa stah (podVa zákona Č. 237/2000 Z.z.. ktorým sa
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meni a dopÍňa staxehn zákon).
- certiflkát použit‘ch ‘robko a rnateriálo\ (podFa zákona Č.261 1999 7.z. o tcchnickch

požiadakáeh na ‘robk a o posudzovani zhod \ zncni neskorších predpiso\ ).
- ‘sledk skúšok použit‘ch materiálo a vhotoenia uzat áracej \rst\ y podľa SIN 732031 a

podFa * 1 ods. 6 a 5 ods. 2 v\hlášk\ Č. 372 201 S Zd..
- aktuaIizo an‘ wchnologick reglement skládk odpadov. vzhl‘adom

s v‘ uží anim stavby ‚.50-01 Zakntie a rekultivácia skládk
Prepracovanie“.

Rozhodnutie o námietkach účistníko konania:
V priehehu konania o zmene integro\ anébo po oFo ania. ktoráho súčasCoti jĽ Sta‘ chné

konanie. podal účastník konania Miloš Banunčk námieku. že staehnik nemá sním. aRo
s vlastnikom ehnélio pozemku. LIzat\ orenú zmlu u o nájme. \zhľadom k tornu. že \ priebehu
konania hola zmlu a inšpekcii prediožená. uvedenů nárnietka je hezpredmemá.

Ostatně podmienk\ prc prc ád,ku ..Skládka TK() Veterná Poruba“. píe\ ádiko ateUa
\‘ercjnoprospešné služh. DružMe ná I. 051 80 Liptovsk5 Mikuláš. IČO 00 183 636. u‘ edené
V intezro‘anom ptnoleni č. 149 770140103 105-Gl.\lt. zo dňa 21.04.2005 a ‘ jeho zmenácb.
zostá ajú neimenené v platnosti.

Toto royhodnutie Ivon neoddeliteľnú súČasť integrovaného povoIenia Č. 119 770140103
l05-Gl.\lt. zo dňa 21.04.2005 ajelio zmien.

O Ü 8v o Ü ti e n i e

Ci sprá\\ podVa 9 a 10 zákona Č.525 2003 Z.z.
prostrcdie 3 O 7mCflC a doplneni niektorch zákono

32 ods. I písm. a) zákona o IPKZ a špeciáln staehn
na základe žiadosti prevádzkoateFa \‘ercnoprospešné
Mikuláš. zo dňa ll.07.20l8. zae idoanej na inšpekcii

I 2018 OIPK. predložen‘ch doklado. projektoej
konania podVa 3 ods. 3 písm. a) bod I.. 3 ods.3 písm.
podFa 61 ods. 3 a 62 stavebného zákona a zákona
ods. I zákona o lPK] a podFa * 66 sta ehného zákona.

zákona o odpadoch. zákona o ozduší. zákona o sprá\nom konaní zmenu integroaného

pooIenia Č. 449 770140103 I05-Gl.\lt. za dňa 2 1.01.2005 na vkonáanie Činnosti ‘ preádzkc
..Skládka TKO \‘ctemá Poruba“ x‘daného pre prevádzko ateľa Verejnoprospešné sIužb.
Družstená I. 031 80 Liptovsk‘ Mikuláš. pooFuje stavbu ‚.50-04 Zakniie a rekuhiácia
skládky Veterná Poruba — Prepracoanie“ na pozcinkoch parcelně Číslo KNE 683. 201, 202 501.
203. 204. 205 a 206 kú. \‘eterná Poruba a na pozemkoch parcelně Č. KNE 1586. 1102. 1105.
1106. 1109 a IllO \ kú. SmrcČany. ktorch vlastníct o je neusporiadané a ku ktorm má

na zmen v súvislosti
\eterná Poruba —

- záväzne stano i%ko orgánu tátnj sprá\ odpadového hospodárstva podUa 99 ods. I písm. h
hod 5 zákona o odpadoeh k dokumentácii kolaudačnom konaní.

- /ápisnicu o odo zdaní a pre zati stavk.
— Fotodokumentáciu z stavb jednotlivich kRcích a rekultivaČn‘ch rstie sun h\
- sta ehiv denník.

Inšpekcia. aRo prislušin orgán štátn
O štátnej správe starostin osti O Ži\ utné
v zneni neskoršíeh prcdpisov a podFa
úrad podFa 120 sta ehného zákona.
služb. Družste ná I. 05 I 80 Lipto sk‘
dňa 17.07.2018 pod Čislom 2421
dokumentácie ana základe konanéhu
c) bod 5 a 3 ods.4 zákona o lPK].
o sprá nom konaní vydáva podia * IQ
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sta ebnik uzat orené zmlti o prenájme pozemko za účetom ľealiZácle sta by. Spolu so
žiadosťou holi na inšpckciu doručené \\jadrenia účastníko konania a dotknutych orgáno.
ktorm toto posun enic vpIS a z 59 a $ 126 staebného zákona. tj. Spoločného obecného
úradu územného rozhodoania a stavebného poriadku Liptosk‘ Mikuláš.

Sprá\n\ poplatok podVa sadzohníka spránch poplatko zákona č. l45;l995 Z.z. o
sprá nch poplatkoch \ znení neskoršich predpiso sa ncukladá. nakoVko zmena integro aného
pO\ olenia nemá charakter podstatnej zmen

Prevádzko\ ateV poIu so žiadosťou nšpekcii doručil nas1edo né stano\ ská:
- ZáUzné stanoisko ktoré \\dal SpoIočn obecný úrad územného rozhodovania

a stinebného poriadku. Štúrova 1989 11. 03112 Liptovsk Mikuláš č. MsĹ !RaSP
20185576-02 ANu. to dĎaO3.07.201$:

V zmysle k nám predkoženej projekto ej dokLlrnentácie tunajši úrad v súlade s 120 ods. 2
v spojeni s 140b stavebného zákona súhlasi s danim stavebného po olenia na U\ edenú
siavhu v pósohnosti špeciálneho sta ehného úradu.

- Slovensk vodohospodárskv podnik, štátnv podnik, Odštepný závod Piešťany
(stanovisko č. CS 5V? OZ PN 5173:2018 02CL 20162210:2018. to dňa 19.06.2018)
- Iačatie a ukončenie prác je potrehné ohlásif záswpco I Sprá povodia horného Váhu

v Ružomberku (p.Krakovsk X955859509) a počas prác sa riadiť jeho poknmi.
- \‘šetky práce. pri ktorých móže důjsť k dotyku so zatruhnenm odn‘m tokom je

potrehné opred odsúhlasiť na Spfl C O\ odia horného Váhu Ružomberku.
- Sprá ca toku nezodpovedá za škod spůsobené účinkami vád . splavenin a Vadu ako

I ‘zniknuté pri mimoriadnvch udaiostiach podľa * 49 ods. S odného zákona.

Požiadavky holi akceptoané v podmienke Č. 13 tohto rozhodnutia.

PreádzkoateV spolu so žiadosťou inšpekcii doručil aj pisomné yhodnotenie podmienok
odporúčan‘ch na sta hu — .tkončenie skládko ania odpado na skládke Veterná Poruba
u eden‘ch v záverečnorn stanovisku Ministerst a pódohospodárstva. životného prostredia
a reuionálneho rozoja SR Č. 16172010-3.4/hp. to dňa 16.08.2010. (l\hodnotťnie

‚‘PC iu /.ko iaW Ü, je uvccknú kur:ň‘ou.

\‘vhodnotcnie opatrení uložených v záverečnom stanovisku z posudzovania vplnov na
životné prostrcdie týkajúcich sa uzahárania sklúdkv;

3.16. Uiesf a doplniť šetk predpokladané druh odpadox. podľa Vvhlášk MŽP SR Č.
284 2001 Li... ktorou sa ustanovuje Katalúg odpado. ktoré sa budú na zariadení na
zneškodňo anie odpadov tnale ukladať. Spresniť druh‘ odpado (odpad‘. ktoré ohsahujú
organické Iátk a podliehajú anaerábnm a aerúhnvrn procesonu s ohVadom plnenia 18 ods. 3
písm. m) zákona č. 223 2001 Li.. nakoíko zákon zakazuje skládkovanie biologick
rozložiteVnch odpadov zo zelene. i.prednostniť najmä materiálo é užitie zložiek
komunálneho odpadu a až potom odpad. ktor ďalcj nemožno ‘ užiť. zneškodniť na predmetnej
skládke.

Projekiová dokzonenraia .. Zakniie a reku/t/vótřc, sklátila F‘wr;,á Ponihu je spmco‘wua
V %Zihl(k‘ S lihlakozI Č. 3 2 2015 Z. v fl/Union? :l?eflL

3.19. Dodržiaať povinnosti stanovené pre ádzkoateVovi v zmvsle zákona č. 137 2010 Li.
o o Muší a prislušné vy koná acie predpis a nariadenia,

Prednzcnzá .vk/ádka TKO je [‘Ot//CI it/z/á/n c 410 2012 Z. :. ma/ťm :dro/onz :;‚eČ/1oiyuj/c,
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oy;tfz,.jti, »re kion iiw . Ú Íiveřw enz, ‚iý [witti.

3.21. V\praco\ ať \ hodnotenie zloženia podzcmncli ůd ‘ zrn sic požiudavick
sch\ aFo acich oreáno a prisluši-wj odnej sprá\ .

Hothzore;ue :lo±enhi flot/fl111171eh ráci sci ikontác, tňt,krcu iyične í le/4i /LtblotlflTch
t,,itýy: CÍkO Ĺ ioena :gheieů,á pnhu : i;zen;ji; \ kb;/kr ‘vi c/z p/i izoi Ú :É;vwlwzc tlu S/P Zil/nu
U /7(1 ()k,cs,« Úrad L ii!onkÝ .\ hk,,[čr. ot/hor s1tUoMbxa f/ ŽIlO/Oú »?Y) r;ehc,

3.25. Použiť na \%adcnie dre in na po rchu tclesa skládky odpado p uzatvoreni len

kro ité drevin s pl tkni koreňo m sy stémom. ah nedošlo k pokodeniu teniaccj \rst\ \.

Vc, poiiehzi sklát/In ot/pat/ov Í cici;iu f);ijhu i/fc Ii tzdcizc :nithzc t/re ion . Skbklktí je [cti

3.2%. Vkonaf pvc každú n,onitoro‘ acm sondu suno\ cnch temiínoch pozoro anie torh
množsta a i]oŽenlL‘ ph no na skládkc (CH. CO:. 0:) U stanoviť či sa tori sk?ádko plyn. aké
je jeho zloženic. pripadnc ak‘ je jeho tlak a teplou. či dochádza k migrácii plynu do okolia. či sú
konané tesniaee práce dostatočne účinné. či je potrebné vkonať opatrcnia na uza retie

8kládk\. charakterizoať sUn stahiliiácie sk!ádk.
Po:o;oiwi/e tvorby nniožsfl ti a :lo±eiiu: p1i vor řiti skláť/ke stí ii koř zůru v sn/ode

S n):/it)thzzit mi SIZP Zi//izc; u to tňuk,Út počne. Í ýslet/ki /et/izotl/iic/i řncrcnÝ uko / točná
:ave;eůncz správa : mertu,! skládkových p/inov sú :usi‘Iwze řiti SlZ]‘ Z//iizz ti tiu Qkresř« ‚‘,,./

L/ptovslď .Vhkn/tzs. ot/hor .%íurosíl/iost/ O ±110/1w pro voedw,

3.29. Sledovať. rámci existujúceho monitorovacieho s\stélml. kvalitu odohrateh v,orick
rozsahu stano\ enom príslušnnii orgúnmi štátnej sprá a podFa pre ádzko ého poriadku

%kldk\.
I hnmomvunw skIcu/h ot/puc/ov stí nko;ztno v sidtu/e s ro:hoclizz,iíni SlZÍ‘ 2/biju vrt/an;ii

potí Č. 105-17953 2015 Ch.Pat 770140103 ZI4—K11? :o tiňc, 2206.2015.

3.30. Dodržiavaf ostLltné opatrenia na elimináciu negatí nvch \pl\\o\ . napr. pl‘vajúce
z piatn5ch roLhodnuti orgánov štátnci sprá‘.‘. aleho zmenou súčnsncj legislati. u edené
v správe o hodnotení.

I :tÁ, opuircn/a np/atnenú domk;zniýz;i/ orgá;znzr šrc‘unej správi Ú :t,hn unc t/o
iii/e gToltuwho »oro/cim:. ktorú sa proru/ehw niot/izoczqů i ;o:hochi,ai sttn,ovciiýc/m teflnuioch.

3.31. V konať v stano ench tcrmínoch toporatiu sadanía skládky.
Toj;ogrt:tki sat/asi/ci sklát/ln (geomen ekv :onie,cniie) stí nkonáva ta: ročtie či rťslet/hi sá

:czslané ;zu SlZ]‘ Zil/ut, ti na Vkrc‘mÝ úrad Lip;oiski .IikidáŠ, ot/hor stc:;oíliios// O živo/uk
‚srosť fl.‘dze.

3.31. Realizovať u/iu orenie skládk odpadov a rekuIti ačné piáce po zaplneni pioch
skiádko ania nic nebezpečn‘m odpadom. podFa odsúhlaseného projektu.

Sáčusm on pro/ckm mi Č končenie sk/t it/koicnnt, řiti sk/tk/ke oc/ptu/ov Í etciiiá Ron iht: bol
snn‘ehný objekt SO — 104 Zakrví/e a rekidmivát;ti.

lnšpckcia ‘ súlade s Ii ods. 5 písm. hl zákona o IPKZ a podVa 6! stavebného zákona
pisomne upoedomiía Iistom Č. 66S-24937 2018 Chy T‘0140l03 Zl5-SP 70 dfia 26.07.2018
účastníko konania a dotknuté orgány o začatí sprá nelic konania o ‘beci zmcn Integro‘ aného
povolenia pvc prc ádzku ..Skládka TKO \‘eterná Poruha. ktorého súčasťou je sta‘ chné konanie
pvc stavbu ..SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládk Veterná Poruba — Prepraco anie a určila
lehotu na jadrenie 30 dni odo dňa doručenia onámenia.
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Podra II ods. S písm. b) zákona o IPKZ nšpckcia doručila týmto subjektom stručné
zlirnutie údajo a informácii o obsahu žiadosti poskytnuté prc ádzkoatcl‘om a oznámila, kde je
možné nahliadnuf do žiadosti. príloh a rohif / nej kópie. odpis\ aleho vCpis‘.. Zároeň oznámila.
že ak žiadn z účatníko konania v určenej eliote nepožiada o nariadenie ústneho pojedna ania.
inšpektia upustí od jeho nariadenia podFa Ii ods. 10 zákona.

Upoedomenic o začatí konania a doručenic potrehn‘ch písoňiností bob konané aj
formou erejnei hlášky. z tlÓ\ odu. že niektori účastnici konania — vlastnici pozemko a mh
polwt nic sú sprá ncmu orgánu známe a počet znamch účastniko konaniaje vyšší aRo 50.

lnšpekcia v zm sic ustanovcnia I 40c ods. 2 stavebného zákona spolu s Iistom.
..Oznámcnic o začatí konania ‘o \ cci dania zmcn integro\ aného po olenia Č.
449 770140103 105-Gl.\lt. zo dňa 21.04.2005 pre preádzku ..Skládka TKO Veterná Poruba“.
prcvádzko\atel‘o\i VCrLjnOprOSpCšné služh\. Družtená L 031 80 Lipto\sk N1ikuůš. crejná
‘hláška“. Č. 6618-25415 2018 Gw 770140103715_SP. zo dňa 26.07.2018. doručila
Ministerstvu ži otného prostredia SR. Sekcii en ironmcntálneho hodnotenia a odpadového
hospodársta (ďalcj len MZP SR“) projekt poolo anej sta by a \3hodnotenie podmienok
/á\ ercčného stanoviska ElA. ktoré v>praco al prcvádzkoateF.

\‘ Idiote určenej na vjadrenie R na rho anej zmene integro aného po oienia bob inšpckcii
doručené stanovisko Miboša Bartončka. L. _. . Zo

dňa 06.08.2018. ‘ ktorom je u‘ edené:
— V prvom rade vznášam námietku k úšmu t\ i‘dcniu. že stak ehník má k predmctnm ‚ teda aj

mójmu uvedenému pozemku uzatvorenú imtuvt, o prenájme pozemku. Faktom je, že sem
so staehníkom žiadnu zmluu o prená jme. či odkúpeni pozemku p.č. IllO nepodpisoval.
Stavebníka som osobne informo ul o podmicnkach uzatvorcnia zmiuvv o prcnájme
pozemku. pnp. odkúpcnia pozemku. Sta emíR sa však do dnešněho dňa nev\jadľil
a žiadnu zmlu u sme doposiaľ neuza rdi. Súčasne teda žiadam o zustavcnie konania
v zrnsIe 16. ods, I. písm. d zákona e lPK?. ked‘)e žiadateF nepredložil úplnú prílohu
k žiadosti. podía 7 ods. 2. písm. h. ktorou má preukázaf. že má k pozemku (p.č. II 10).
alebo k stavbc právo. ktoré ho opráňuje zriadif. alebo prcádzkovat‘ na pozemku
požado anú sta hu.

V stanocnej Idiote bob inšpekcii doručené záäzné stano isko MŽP SR Č. 570.2018-
1.7 hp-dojil.. zo dňa 13.08.2018. které boto na inšpekcii zaevidoané pod Č. 28212 20i8.OIPK
dňa 21.08.2018. ktorom je uvedeně, že ná rh zmen činnosti predloženS pre ádzko ateVom
skládk odpado \‘PS L. Mikuláš na stavebná poxolenie intcgroanom konaní nic je súlade
so zákonem o posudzoaní a so záverečn‘rn stanoviskem Nl/P SR Č. I 6472010-5.4hp zo dňa
16.08.2010 a s jeho podmienkarni.

‚ Z U\ edeného závázného stano iska ‘bptvnu1o. že prevádzko atc!‘ je po inn‘ pred!ožif
NIZP SR oznámenie o zmene narhovancj Činnosti a konaf proces zis(o aeicho konania podl‘a
zákona o posudzoaní. Podl‘a vjadrenia MZP SR. prcádzkoatcF bol už o tejto skutečnosti
infornioaný listom MZP SR Č. 8537/2017-l .7hp zo dňa 05.10.2017. ale pri podani žiadosti o
zmenu integro aného pooIenia dňa 17.07.2018 inšpekciu o tejto skutočnosti neupoedomil.

lnšpckcia po preštudo ani doručeného zá izného stano iska MŽP SR. v ktororn sa
\ ‘jadruje nesúlad ná riu na začatie sta ehného konania. zistila. že \ sta ehnom konaní nic je
možné pokračoaf. preto ‘ zmysle ustanoenia 140c ods. 3 stavebného zákona. súlade s 29
ods. I zákona o sprá\nom konaní. rozhodnutím Č. 6618-28360 208Chv770140l03ZbS-SP. zo
dňa 22.08.2018 konanie o zmene integrovaného povotenia. súčasfou ktorého je danie
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stavebného po olenia prc sta hu ..SO-04 Zakrvtie a rekultivácia skládk \‘etemá Poruba —

Prepraco anic prerušila a určila lehotu 120 dní na zosúladenie ná rhu na začatie konania so
zákonom o posudzo ani.

Dňa 15.01.2019 holo na nšpekciu doručené rozhodnutie MÝP SR Rozhodnutie \}dané
v zistovacorn konanh Č. 570 20! 8-l .7 hp-R. za dňa 17.12.2018. z posudzo ania plyvov na
ži‘ otné prostredie. z ktorého pRi ajú podrnienk. ktoré je preádzko ateF po inn splníť pred
vdaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu. Prevádzkovatel‘ je povinn inšpekcii

predložiť sporiadanie sa s podmienkarni predmetného rozhodnutia \IZP SR v písomncj aj
v elektronickei podohe. Pre ádzkovateľ tiež inšpekeii nepredložil majetkovo prá\ ne usporiadanie
stavehnch pozernko . respektk e ncpreukazal ině právo podl‘a 58 ods. 2 sta ehného zákona.
ktoré ho opni ňuje iriadiť na pozemku po?ado anů stavbu. preto nšpekeia konanie opiť
prerušila rozhodnutím č. 1593-5833 2019 Chy 770140103 Zl5-SP. zo dňa 15.02.2019 a určila

lehotu 90 dni na doplnenie podania.

Dňa 01.032019 hola inšpekcii doručená žiadosť preádzkovateFa o nformáciu. akim
p6sohom je potrehné preukázať splnenie podmienok Rozhodnutia MŽP SR daného
zist‘o‘aeom konaní č. 570 2018-L7 hp-R k na‘ rhoanej činnosti ..Skládka TI«) \‘eterná Poruba
—objekt S0104 Zakr}tie a rekukiváciar navrlio‘atcFa VPS Lipwsk \likuiáš.

Listom Č. 4705-10829 Cin 2019. to dňa 22.03.2019 inšpekcia z‘ olala praeo ně streu uLic
na deň 26.03.2019. kde holo s preádzkovatel‘om a s RNDr. Zdeňkom Potvšom - HGS
hvdro2eosen is dohodnuté. že k posůdcniu. či eróziou podložia aleho zosuom s ahu pod
skládkou nedošlo k poškodeniu teiwnia skládk\ odpadov a následnému natckaniu podzemných
6d do skládkového telesa je potrehné vpracovat‘ vodnú hilanciu skládk. ktorú na základe
nameraněho množsta skutočne vvt\orencj priesakoej kapalinv a množsta drenážnch ůd
spod skIádk odpado vpracuje odhome spčsohilá osoba RNDr. Zdeněk Potš - IIGS
h vdrogeo senis.

Listom ..Doloženie doklado k zmene W Skládka TKO Veterná Poruba objekt SO 104
Zakrvtie a rekuhi áda a žiadosť o predlženie prerušenia konania“ to dňa 14.05.2019.
zac\ idovanorn na inšpekeii dňa 16.05.2019 pod č. 18200 201 9OIPK. preádzkoateľ inšpekcii
prcdiožil chhajúee majetko o prá ne usporiadanie sta ehn‘cli pozemko. vhodnotenie
niektorch podmienok predmetného rozhodnutia \IZP SR a záru eň požiadal o predlženie
prerušenia konania z dů odu nutnosti ‘pracoania odnj hilancie skládk odpado. ktorú má
vvpracovať odhonie spósohi hl osoba.

lnšpekcia skonštatoala. že bez vpraco\ ania odncj hilancie skládk odpado nic je
možné preukázať splnenie všeLkeh podmienok Rozhodnutia MZP SR daného v zisfovaeorn
konaní č. 570/2018-1.7 hp-R k navrho anej činnosti ..Skládka TKO Veterná Poruba — objekt
SO 104 Zakntie a rekultiácia. preto za účelom dop!nenia chbajůcich podklado v súlade s
29 ods, I zákona o sprá\ non konaní ro,hodnutim Č. 1595-1 671 2019 Chy 770140103115-SP.
za dňa 22.05.2019 konanic o zmene nw1ro\ančho poolenia. súčasfou ktorého je vdanie
sta ehného po olenia pre sta ho ..SO-0l Zakntie a rekulti áda skládk Vetemá Poruba —

Prepracoanie“ prerušila a podVa * II ods. 7 zákona o lPK]. určila lehotu na doplnenie odnej
hilancie skládk odpado do 31.12.2019.

Dňa 16.05.2019 prcád,koatcl‘ inšpckcii predložil ch‘hajúce doklad} na preukázanie něho
prá\ a podľa 58 ods. 2 sta ehněho zákona. ktorě oprávňuje sta ehnika zriadiť na pozemku
požadovanú sta ho a to:
- Dodatok Č. I Č. 411 2019/ŽP K zmIue O užhaní pozemko Č. 1244 2014ZP. zo dňa

24.05.2019. ktorú uzat onI taehnik. Mesto Lipto sk Mikuláš. s Ing. Eduardom Salajom.
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pra\ nm nástupcom pů odncj vlastníčkx
pozemkov uvedených zmluve Č. 1211 2014 LP. zo dňa 07.11.2018.

- Zmluvu o užívaní pozemko Č. 339 20l9ĺŽP. zo dňa 26.04.2019. ktorú uzat\oril staebnik.
Mesto Lipto sk Mikuláš. s \lilošom Banoněkom. L

Ĺ lastnikom pozemku parcelné číslo KN-E I 10 v k.ú. SmreČan.
Áko ťtčeI zrnlu je predložen‘ch zmluách u‘ edené. že Mesto Liptosk‘ Mikuláš je
oprávnené poiemok uži ať za účelom realizácie projektu ..SO-04 Zakrvtie a rekuIti ácia skládk
Veterná Poruba — Prepraco anie zmvsle projektovej dokumentácie vpraco ancj mes.
82017 zodpo edn‘Jm projektantom Ing. Vladimírom Durišorn. CSc. \‘zhľadom k tornu. že
nájomná zmluva hola inšpekcii v konaní prcdložená. námietka. ktorú vzniesol Miloš Bartoněk je
už hezpredmetná.

lnšpekcia ‘ súlade s II ods. S písm. h zákona o 1PKZ a podľa 61 stavebného zákona
pisomne upoedornila listorn Č. 1593-23024 2019Chy 770140103 Z15-SP. zo dňa 21.062019
noých ůČastniko konania. ktorí nadohudli lastnicke práa v priebehu konania. o začati
sprá nebo konania ‘o veci zmen\ ‚nteuroaného po olenia pre preádzku ..Sklňdka ]KO
Vetcrná Poruha. kwrého súčasťou je staehné konanie pre stabu ..SO-04 Zakrytie a
rekultivácia skládk Vetemú Poruba — Prepracovanie a určila lehotu na }jadrenie 30 dní odo
dňa doručenia oznámenia.

V sLano\enej Idiote. ktorá uplnula 08.08.2019 neboli inšpekcii doručená žiadne písornné
stano iská flO\ ‘ch účastniko konania.

Listom ..Vyjadrenie K podrnienkam rozhodnutia MŽP SR Č. 753;2019 zo dňa 18.07.2019.
kwrý hol na inšpekcii zacidovaný dňa 19.07.2019. pod číslom 26888ĺ2019:OIPK.
prevádzkovakľ inšpekcii predložil pisornné bodnotenie podmienok Rozhodnutia NILP SR

vdaného v zisťo aeom konaní Č. 570‘20 18—1.7 hp—R K navrho anej Činnosti ( Vvzodnoreuie
;wnád:kovc;wľaje IIICcIeIIé kiutivozi. ):
1. Pred vydanim stavebného povolenia zabezpeČiť Či eróziou podložia alebo zosuvom svahu
nedošto k poškodeniu tesnenia skládky odpadov. ktoré holo vhotovené pri budovaní skládky
TKO Vetemá Poruba. aby v hudúcnosti nedochádzalo k natekaniu podzernnch vód to telesa
skládky.
.Vczko/ko II/Ľ JC iiiož;ié viiuhn ji! ik/ajc Jc‘c/lléIiu !lzĽraéa iód. je Iiu!Iiú jeho 1VDIL‘flCS U lic!

%iOdIiO!L?IW zUlU/ul ji.‘ lIii!IiC‘ cl/lišíť Ůc!SOlC UhL/O/Ut‘. žjudciiize O prcci/žen/e !Cil)Ií!ii( JUl clo/už eiiíe

ivhodnotcnia vdnej bi/uncie sklúdki do 31.12.2019.

2. Vvbudovať uzanáraeiu tcniacu vrstvu pomocou tesniacej geomernbránv z vysokohustoiného
poletv[ánu 1IDPE. ktorá sana spojoch z\araiú. aby so dosiahlo vodotesného prekrytia skládky.

pmjektoiej dokzu;zcmcwzz je ziiec/eiiú že v sk/ac/be res,ze,ziu bude použIta — geo!cs!l/w netkanci
pO/I7WO/n/CJI() Vú. Ji/Oš lic; hliic)tllO vl 100g HI tib) Oť/HUJU! geonienz/ncnn pt/ poškoc/enwz —

prerun‘ii lni. — gL‘OIJIL‘Iiihrc!IiU PEHD h;úbkv „‚liz. 1. 5nzm.

3. Pri realizácii tcsniacej \rst\ y musí byť tesniaca geomembrána yvedená až za hrantcu
ochrannej a ohvodovej hrádze. t. J. za hranicu odpadov. aby boji daždové vody hezpečne
odvedene mimo skládková teleso.
V projektovei dokumcniúcÝ je čnedeizc, že do kot‘ciacej priekopi o ‚vnncroch 400x800 »JDI SC!

reží geote.vtihcz s;;olu s geonzwnhníizozt u pnekopu sa :usipe páiochzýnz ikoponz. Drezzóž,:i‘
geokonzpo:it Jzd ot/tocl tuch scí položí iza geonzeizzbrúizzi s /;JcscIl,o;;i ce: kub/uciť priekopzi zn/nic)
ploc/iii sk/úd/n resp. po/ožením do obiodovej pnĹ‘kopv na odvod pilya/orej vodi. Podrobné
rieše;ue je clokzinze;ztoaizc o .1—6 Vzorový priečzn re:.
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4. Pri vysta\ bc dodržať sklon drenážncj od odňo accj vrstvy o puvrclovej rekulti\ ačnej vrst .
ktor zabezpečí plynuté a rchlc od edenie dažďo ‘ch öd z uzavretého po rchu mimo telesa
skládky odpadov.
Í :„zluie o tbc/o iza p;cdnzcíne stuvehlic? p!cwe SC! itedt. :e :howirc/ jť ])O%ÍI?Ifl t/odttit
ptojeklo vá t/o kin,ze,láciu.

5. Pri realizácii tcncnia a rekulti ačncj \ rst\ prekryť šacht\ drenážnclw potrubia na čele kazet
na‘šcnia SO. kioré holi počas póvodného uzatorcnia skládky odpadov na\ýšené a vvedené až
na ‚rekultivovaný, povrch skládkoého telesa.
Zboíoviícľje povinni doth:aí projekíoiú dokumeníáciu o J?eJ;tziiiovttl‘ Šach fl kío;č sá Witt: i•

ILIY) I? Í (Cle?? Ii.

6. V etape rekultii áeic použí ať pn sado ‘ch úpra\ ách lha domáce druhy dre ín a bylin. ktoré sú
stanovištne hodné pre daná lokalitu.
Í pi‘ojeklovej c/okitnieutaeu je ii%et/eJzú. ±C :attáiiieiiú /)It)Ĺ/fl Inu/ň tIop/l?elk iÝvadhou čh‘i‘ui,
k;o,č bud,‘, vvsád:wzL v skupinách, pe Iepie :adenente do oko/tlej kru/lin‘ sú ‚wi,‘hni,lé
: nuesnzvch drziho i‘:Iz I at/oJi? tni lubku koreňo eho sstenuzr SzÝz/u.vune s poc/nuie;ukoz, abi‘
1‘ i;u(eg;vninwn po iv/etu bv/o ti let/ClIL‘, ±C sa neodponktu vuc/bcz s/minor J‘CSJ). je možná
vÝsadba c/retu; len io/orine kriki, s i‘elnui p/víko kořen iacin; koreňont;; 5) v/ei;uoi;u.

Požiadcnt uiii‘tleiut‘ I bOd )Ĺh 2,3 Čir 5,6 SIL 1‘ pJ‘OjektO lej t/Okuin?eiuitěL‘I? ciktepro‘a;ue. K ph;eniui
vsel/neb požiac/avlek biu/e :hoioi iWl‘:a‘ia:anÝ v :i;z/ui‘e o c/w/o »n‘nu;Ýc;Ĺloll — při rea/i:ckü

stavby dodržaí‘projekíoi‘ú dOkiUnentC!CIIL

Požiada k holi akceptované v podmienke č. 12 Lolito rozhodnutia.

Listom ..Oznámenie O Začatí konania o ‘eei vdania zmen integroaného poolenia Č.
449770140103 l05-GI.Mt. zo dňa 21.04.2005 pre pre ádzkti „Skládka TKO Veteriá Poruba“.
prevádzkovateľo i \‘crcjnoprospešné sltižbv, Družste ná I. 031 80 Liptovsk‘ Mikuláš —

doplnenie oznárnenia Č. 6618-25415/2018Chy 770140101715-SP zo dňa 26.07.20)8“ Č. 1593-
27953/2019 Uhy 770140l03‘ZIS-SP. zo dňa 29.07.2019 inšpekcia zaslala predrnetné písornné
hodnotenie spósobu zapracovania podmienok. tirčench v rozhodnutí ndanom v zisťovacom
konaní na MŽP SR Sekcia environrnentálneho hodnotenia a odpadoéhohospodársta

Dňa 13.08.2019 holo na inšpekciu doručené Záäzné stanoisko Ministerstvo životného
prostredia Slovcnskej republiky č. I 7220l9-l Tmo 413962019 zo dňa 07.08.2019. ktoré holo
zaevidované pod Č. 29648‘2019 OIPK. v ktorom je uvedené:
Na základe predložen‘cIi podklado:
- listu č. 1593-27953/2019 Ck 77O140103Z15-SP ..Oznámenie o začatí konania ‘o ‘beci danja

zmenv integroaného pooIenia Č. 149770110I03.l05-GI. Mt zo dňa 21. 04. 2005 pre preádzku
..Skládka TKO Vetemá Poruba“. preádzko ateľo i Verejnoprospešné služby. družste ná I. 031 80
Liptovský Mikuláš—doplnenie oznámenia Č. 6618-25415 2018 Chy770140103 Z15-SP zodňa 26.
07. 2018“:

- vvjadrenia k podrnienkam rozhodnutia MŽP SR Č. 570 2Ol8-I7hp zo dfia 17. 12. 2018:
- príloh Oznamenia o začati konania \O ved \)dania znien\ intearoanúho pooIcnia č.

449 770140103 105-Gl. Nit zo dňa 21. 01. 2005 pre preádzku ‚Skládka TI«) Vetcniá Poruba“ zo
dňa 26. 07. 2018— pmjekto ej dokumcntácie

je možné konštato ať. že žiadosť je z konccpčného hľadiska súladc so zákonom. s ľozhodnutím

vdanm ‘ zisťoacom konaní MŽP SR Č. 5702018-l 7 hp zo dúa 17.12.2018 ajcho podmienkarni.

Inšpckcia podl‘a 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila oJ ústneho pojednávania z důvodu, že
v určenej lehote žiadn Z účasti íkov konania nepožiadal o nariadenie ústneho pojednáania.
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SÚCasťoLI inteeroaného po\oľo\arna podl‘a 3 ods. 3 a 3 ods. 4 zákona č. 392013 Z. z.
o IPKZ je;

- sta\ebné konanie o poolení stavby ..SO-04 Zakryiie a rekultiácia skládky \teterná Poruba
— Prepraco anie“ v areáli pre‘ ádzk ..Skládka TKO \7etemá Poruba“. wniestnenej na
pozemkoch parcelně čísla KNE 683. 201. 202 501. 203. 204. 205 a 206 kú. Veterná
Poruba a na pozemkocb parcelne Č. KNE 1586. 1102. 1105. 1106. 1109 a IllO ‘ k.ú.
Srnrečain. ku ktorm má staebník uzatxorené zmluv o prenájme pozemko za účelom
realizácie stavh, v zmvsle * 3 ods. 4 zákona o IPKL. súlade s 66 stavebného zákona.

- oblasti odpadov;
- konanie o udelení súhlasu na prepracovanie uza retia Skládk TKO Veterná Poruba a

vvkonanie jej opäto\ne) rekultivácie podFa 3 ods. 3 písm. c hod 5. zákona o IPKZ.
v súlade s 97 ods. I písmeno j) zákona o odpadoch.

- v oblasti ochran ovzdt,šia:
- konanie o súhlase na vydanie rozhodnutia o pooleni stab ..SO-04 Zakrvtie a rekultiácia

skládky Veterná Poruba — Prepracoanie‘ malého zdroja znečist‘o\ania ozdušia podl‘a * 3
ods. 3 písm. a) hod 1. zákona o IPKZ.

Inšpekcia udelila súhlas podl‘a 97 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch na uza‘.retie skládky
odpadov ..Skládka TKO Veterná Poruba“ podl‘a projektu ..SO-04 Zakntie a rekultivácia skládky
Veterná Poruba — Prepracoanic. ktorý je platn do 31.12.2021.

Vlastnícto poiemko . na ktorch je stavba umiestnená. je neusporiadané. Staehník má
uzat ireně zmluvy O preiiájme pozemko za účelom realizácie stavby prepracovania uzavretia
a opäto nej rekultivácie skládky odpado.

Vlastníctvo stavebných pozemko:
- KN-E 683. 201. 202/Sol. 203. 204, 205 a 206 v kú. Veterná Poruba holo preukázané Iistami

vlastnict‘.a Č. 714. 683. 661, 701. 874. 30%. 410,
- KN-E 1586. 1102, 1105, 1106. 1109 a 1110 v kú. Smrečan holo preukázané listami

vlastníctva Č. 713. 633. 553. 634. 1083 a 636.
podi‘a ktorých bol určený okruh účastnikov konania. Iastniko stavebt«ch pozemkov.

Vlastníctvo susednýeh pozemko:
- KN-E 3192. 202502. 198 a 207. v k.ú. Veterná Poruba holo preukázané listami lastníctva Č.

306, 717. 714 a 368.
- KN-E I JOl, 1113 a 1565v kú. SmreČanv holo preukázané listarni vlastníctva Č. 632.6093 713.
podFa kwrých bol určený okruh účastniko konania. Iastnikov susedných pozernko.
Predložená hola aj kópia z katastrálnuj mapy.

Sta ha pozostá a z odstránenia ne ho ujúcuj rekulti ačnej rsh v a z vyhudo ania no ej
uzatáracej. odvodňoaccj a rekultivačnej ‘rst na ploche 43400 [W. podfa projektoej
dokumentácie ..SO-01 Zakrvtie a rekuhiácia skládky Veterná Poruba — Prepracoanie“ ktorú
vypracoval Ing. Vladimír Duriš. CSc. — Pozemné a ekologické stah. Šenkároská uI.267116
010 01 Zilina. zodpo edný projektant Ing. V adimír Ďuriš. CSc.. autorizovaný sta ehný inžinier.
Č. o. 0866*Z*A2_2. v auguste 201 7 a splňa nárok kladené na ochranu životného prostredia a
hľadiská pri určovaní najlepšich dostupných techník (BAJ ) - podl‘a prílohv č.3 k zákonu o IPKZ.

Predmetná sta ba hude maf ply na ochranu záujrno\ spoločnosti z hľadiska životného
prostredia. preto sÚ\ po\ oleni uvedené podmienkv na zahezpeČenie ochran živ orného prostredia
ako celku. Určené sú aj podmienk\ pre uskutočnenic stavby z hFadiska bezpečnosti práce. ktoré
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je potrehné ziať do ú\ah) počas jej reali,ácie.

Inšpekcia na základe konaného konania o zmene integroaného pooIenia Č.
449 770140103 105-OhNit. zo dňa 21.04.2005. ktorého súčasťou holo aj sta\ ebné konanie.
preskúmala žiadosť v zrny sic zákona o IPKZ a hFadísk ueden‘eh v ustanoeniach 62
staebného zákona a zkUla. že uskutočnenim predrnetnej stavh nic sú obrozené záujnn
spoločnosti. ani neprimerane nic sú ohrnedzené alebo obrozené prá\ a a opra\ nené záujrn}
účasrníkov konania. Stavba ..SO-04 Zakntie a rekulthácia skIádk Veterná Poruba —

Prepracovanie“ a hude reaIi,o ať areáli pre ádzk\ .. Skládka TKO Veterná Poruba“. Vo
jadreni Spoločného obecného úradu úzernného rozhodo ania a sta ehného poriadku. Lipto sk

Mikuláš c ut cdené. 2e úh1asia s daním sta ehného povolenia.

V prichehu konania neboli uistené dá‘ odx. ktcré b bránili ydaniu sta ehného po olenia na
siabu SO-04 Zakniic a rckultiácia skládk Veierná Poruba — Prepracovanie“.

lnšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti. vjadrení účastniko
konania. dotknut‘eh oráno zkUla, že sú %plnené podrnienk\ podľa zákona o IPKZ. zákona
o o\ ‚duši. zákona o odpadoch. sta chného zákona a podrnienk podFa zákona o sprá nom

konaní, které boll súčasťou inteĽro\ anébo po oFo‘ ania a preto rozhodla tak. ako sa U\ ádza o
‘ ‘rokuvej Časti tohto rozhodnutia.

Poučen je

Proti tomuto rozhodnutiu mák podať od olanie na Slovenskú inšpekciu životného
prostredia. lnšpektorát žiotnČho prostredia Žilina. odbor integrovaného po oíovania a kontroly.
Legionárska 5.01205 Lilina:
a) účastník konania podl‘a 53 a 51 sprá neho zákona do IS dni odo dňa doručenia pisomného

\ vhotoVenta rozhodnutia.
b) aj ten. km nebol účastníkorn konania. ale len rozsahu. v akom sa namieta nesúlad poolenia

s obsahom ro,hodnutia podl‘a zákona o posudzo ani plvov na ži orné prostredie. podl‘a
POe ods. 9 staehného zákona do IS pracon‘eh dni odo dňa z\erejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po ‘Čerpani pripustn‘ch riadnch opravnch prostriedko nadohudne
prá oplau osť. jeho zákonnost‘ jnáže bť preskúmaná súdorn.

Ing. \lariana Martinkot á
riaditel‘ka
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Doručuje Sa:
1. Verejnoprospešné služby. Liptosk Mikuláš. Družstcná I 031 80 Liposk Mikuláš
2. Obec Smrečan. starosta obce. 032 05 SmrečLIn\ — \ erejná \ hláška
3. Obce Vcterná Poruba. starosta obce. 031 04 Upto sk Mikuláš 1 — \crciflá ‘ hláška
4. \Ieto Lipto sk Mikuláš. Stúro a I 989. 03 I 01 Liptovsk‘ Mikuláš

Po nadobudnuti právoplatnosti:
5. SVP š.p.. 07 Poodie Váhu Piešťan. \áhrežie I. kraku 8344.921 80 Piešťan
6. 0kresn‘ úrad žix otného prostredia Lipto sk Mkuláš. štáma spra a odpado ého

hospodarst w \:ľC 1993. 031 Ul LipW sk Mikuláš
7. (Jkresn úrad životného prostredia Lipto sk Mikuláš. štátna sprá a ochran prirod

a krajin. Vrbická 1993. 051 Ot Lipwsk5 \likuláš
X. SpoIočn ohecn‘ úrad úzernného ro,hodoania a staehného poriadku \ Liptovskom

Mikuláši. Stúro a 1989. 031 01 Lipto sk‘ \likuláš
Y. MŽP SR. Sekeia en ironmentálneho hodnotcnia a odpadového hospodárst a. \ánL ľ. Stúra

1. X 12 35 Bratislava
10. Spis

Toto rozhodnutie má z dóvodu veľkého počtu účastnikov konania. v súlade s ustano cnim * 61
ods. 4 stavebného zákona, povahu \ ercjnej ‘ hlášk a podl‘a ustano enia * 26 ods. 2 zákona
o správnom konaní musí byť vvesené po dobu IS dni na úradnej ahuli sprá nebo orgánu. alebo
iin‘m spůsohom v micste obvykIni. Za deň doručenia sa poažuje IS deň \v\esenia
a zverejlwnia.

Vescné dňa Zcsené dňa

odtlačok pečiatk. podpis




