
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05 Zilina

Číslo: 1593-30176/201 9/Chy/7701401 03/Z1 5-SP Žilina 16. 08. 2019

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, lnšpektorát životného prostredia Žilina. odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len ..inšpekcia“). ako príslušn 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 neskoršich predpisov a podľa 32 ods. I písm.
a) zákona Č. 39/20 13 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zneČisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej len ..zákon
o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa * 120 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom podadku v znení neskorších predpisov (ďalej Jen ..stavebný zákon“). na základe
konania vykonaného podfa 3 ods. 3 písm. a) bod 1.. 3 ods. 3 písm. c) bod 5., 3 ods. 4
a podľa 19 ods. I zákona o IPKZ, podľa * 66 stavebného zákona, na základe konania
vykonaného podFa zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskoršich predpisov (ďalej
len „zákon o správnom konaní“)

vydáva zmenu

integrovaného povolenia

Č. 449/770140103/105-G1,Mt, zo dňa 21.04.2005. vydané inšpekciou na vykonávanie činnosti v
prevádzke skládky odpadov

„Skládka TKO Veterná Poruba“,

pre prevádzkovateľa Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš,
ICO: 183636, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.07.2005, v znení jeho zmien Č.
2526/7701401 03-Z1-SP 1/672-Chy, zo dňa 20.07.2006, Č. 2596-1 8292/2007/Chy/770140103-Z2-
KRI, zo dňa 13.06.2007, Č. 8046-34170/2009/Mar/770140103/Z3, zo dňa 22.10.2009, Č. 7887-
28472/201 0/Chy/770 1401 03-Z4, zo dňa 02.12.2010, Č. 7042-27676/2011 /Chy/7701401 03/ZS-
SP2, Zo dňa 05.10.2011, Č. 4271-8227/2012/Chy/770140103/Z6-KRZS, zo dňa 19.03.2012, Č.
6579-21935/20 12/Chy/770140 1 03/Z7-SP3, zo dňa 10.08.2012, Č. 8194-31744/201 2/Chy
/770140103/Z8, zo dňa 09.11.2012, Č. 109-5847/2013/Chy/770140103/Z9-KRZ5, zo dňa
01.03.2013, Č. 6l16-28291/2013/Koz/770140103/Z10, dňa 28.10.2013, Č. 4330-17741/2014/
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Chy/770140103/Z11, za dňa 04.07.2014, Č. 5382-23407/2014!Koz/770140103/Z12, zo dňa
02.09.2014, Č. 6845-35673/2014/Chy/770140103/Z13-SP4, Zo dňa 15.12.2014 ač. 1075-
17984/2015/Chy,Pat/770140103/Z14-KR, Zo dňa 22.06.2015 (d‘alej len ‚.jeho zmeny“), podľa 3
ods. 2 zákona o IPKZ, nasledovne:

1.)

Časť:
I. Základné informácie o prevádzke
Súěast‘ou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka TKO Veterná Poruba“ je:
(strana 2/41 rozhodnutia 499/770140103/105-G1,Mt. Zo dňa 21.04.2005)

dopÍňa takto:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- súhlas na vydanic rozhodnutia o povolení stavby ‚.50-04 Zakrytie a rekultivácia skládky

Veterná Poruba — Prepracovanie“ - zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa 3
ods. 3 písm. a) bod 1. Zákona O IPKZ, v súlade s 17 ods. I písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší (ďalej len ‚.zákon o ovzduší ‘

b) v oblasti odpadov:
- súhlas na prepracovanie uzavretia Skládky TKO Veterná Poruba a vykonanie jej opätovnej

rekultivácie podľa 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s * 97 ods. I písmenoj)
zákona Č. 79/20 15 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (d‘alej len ‚.zákon o odpadoch“).

lnšpekcia udeľuje súhlas podl‘a 97 ods. I písm. j) zákona o odpadoch na prepracovanie
uzavretia Skládky TKO Veterná Poruba a vykonanie jej opätovnej rekultivácie. Súhlas na
uzavretie skládky odpadov je platný s nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia. Súhlas je
v zmysle ustanovenia * 97 ods. 17 zákona o odpadoch platný do 31.12.2021.

2.)
Vydáva

stavebné povolenie

na stavbu „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba — Prepracovanie“
pozemkoch parcelně čísla KNE 683, 201, 202/501, 203, 204, 205 a 206v k.ú. Veterná Poruba a
na pozemkoch parcelně č. KNE 1586, 1102, 1105, 1106, 1109 a 1110v k.ú. Smrečany podľa * 3
ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s * 66 stavebného zákona.

Udaje o stavbe:

Stavba (d‘alej len „nové uzatvorenie skládky odpadov“) sa bude realizovať v areáli prevádzky
.Skládka TKO Veterná Poruba“. na povrchu uzatvoreného telesa skládky odpadov, umiestnenej
na pozemkoch parcelně čísla KNE 683, 201, 202/50 1, 203, 204, 205 a 206v k.ú. Veterná Poruba
a na pozemkoch parcelně č. KNE 1586, 1102, 1105, 1106, 1109 a 1110 v k.ů. Smrečany, ku
ktorým má stavebník uzatvorené zmluvy o prenájme pozemkov za účeIom realizácie stavby.

Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie ‚.SO-04 Zakrytie a rekultivácia
skládky Veterná Poruba — Prepracovanie“, ktorú vypracoval Ing. Vladimír Duriš, CSc. —
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Pozemné a ekologické stavby. Šenkárovská ul.267/l6 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing.
Vladimír Ďuriš, CSc.. autorizovaný stavebný inžinier, Č. o. 0866*Z*A2_2, v auguste 2017.

Účelom stavby je nové uzatvorenie skládky odpadov na ploche 43400 rn2, vybudovanie tesniacej
vrstvy, odvodnenia uzatvoreného povrchu skládky odpadov a rekuitivačnej vrstvy na celom
povrchu skládky odpadov a navýšenie odplyňovacích šácht v počte 17 ks nad ůroveň nového
povrchu rekultivácie.

Podl‘a projektovej dokumentácie ‚.SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba —

Prepracovanir je stavba navrhnutá ako jeden stavebný objekt:

50-04 - Zakrytie a rekultivácia skládky.

Opis stavby:
Prípravné práce budú pozostávať z odstránenia rekultivačnej zeminy až po drenážny
geokompozit. ktorý sa pritom móže poškodiť. Zemina sa bude presúvať na dočasné miesto
uloženia postupne, v štyroch etapách. Na záver sa spätne použije na vytvorenie novej
rekultivačnej vrstvy.

Zloženie krvcej a rekultivačncj vrstvy:
- tesniaci systém — na póvodné nevyhovujúce rninerálne tesnenie. resp. drenážny geokompozit

sa položí geosyntetická rohož s parametrami:
- plošná hmotnosť rohože 4.6 kg/ni2,
- plošná hmotnosť bentonitu 4,0 kg
- obsah montmorilonitu minimálne 65 %‚

- plošná hmotnosť nosnej geotextílie 300 g/rn2,
- plošná hmotnosť krycej geotextílie 300 gJm2,

- drenáž na odvúdzanie zrážkovej vody - drenážny geokompozit,
- rekultivačná vrstva - zemina celkovcj hrúbky 1 000 mm, pričom vrchných 200 mm bude

humózna zemina,
- vegetačný kryt — zatrávnenie.

Odplynenie skládky odpadov - nová odplyňovacia drenáž sa nebude pokladať. Na odplynenie
skládky odpadov bola pri póvodnom uzatváraní skládky odpadov vybudovaná drenáž,
z drenážneho geokompozitu na odvádzanie skládkového plynu, na celej ploche skládkového
telesa, ktorá je uložená pod tesniacou vrstvou. Nakoľko sa póvodná tesniaca vrstva nebude
odstraňovaL nedójde kjej poškodeniu. Na odplynenie skládky odpadov sa budú využívať
původné plynové studne v počte 17 ks, ktoré budú navýšené tak betónovými skružami, aby
vyČnievali nad uzatvorený terén cca I rn. Xásledne sa studňa prekryje póvodnýrn betónovýrn
poklopom a označí sa výstražnou tabuľkou.

Rekultivačná vrstva — ako rekultivačnú zeminu je možné použiť zeminu. kiorá je zaradená ako
odpad podľa katalógu odpadov. musí však splňať požiadavky na inertný odpad. Humóznu vrstvu
zeminy může stavebník získať zrniešanírn kompostu s obyčajnou zeminou v pomere 5:1, pri
použití kompostu z vlastnej kompostárne.

Priesaková kvapalina — odvádzanie priesakovej kvapaliny z uzatváraného telesa skládky
odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený
povrch telesa skládky odpadov.
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Monitorovací systém skládky odpadov — zostáva nezmenený.

Účastníkmi stavebného konania sú:
- prevádzkovateľ, stavebník: Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 80 Liptovský

Mikuláš
- investor; Mesto Liptovský Mikuláš
- Obec Vetemá Poruba
- Obec Smrečany
Vlastníci stavebných pozemkov:

- SR Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
- Ambrózyová Božena r. Dzurošková, Ziar. Č. 12
- Antošková Vlastimila r. Tomková, Moyzesova 193/14, Liptovský Hrádok. PSC 033 01
- Antošková Zdena r. Stromková. Veterná Poruba 15. 031 04 Liptovský Mikuláš
- Barániová Emilia r, Mlynarčíková, Alexyho 1825/30, Lipt.Mikuláš
- Bartončk Miloš, Morušová 523/4. 03] 04 Liptovský Mikuláš -Podbreziny
- Droppová Jana r. Jančušková. Svätý Kríž 146, Svätý Kríž, PSC 031 0!
- Dzurošková Viera r. Dzurošková, Ziar, Č. 7k SR 1/16
- Fujková Viera. Kuzmányho 526/38, Martin
- Hardová Alena r. Maková. Mgr.art.. Poloreckého 9. Bratislava
- Hudecová Milena r. Hudecová. Vitálišovce 343/18. Liptovský Mikuláš-Vitálišovce
- Hanovská Zuzana r. Surmová. s.č. 92. Smrečany
- Jančuška Daniel. Belanská 559/58, Liptovský Hrádok, PSC 033 01
- Jančuška Marian, 031 04. Vetemá Poruba. č. 35
- Jančušková Anna r. Janíčeková. 031 04. Veterná Poruba. č. 110
- Jančušková Anna. s.č. 127. Veterná Poruba. PSC 031 04
- Janovčíková Marta r. Cerstvíková. Smrečany, Č. 56
- Kollárová Emília r. Janíčeková. Pod Slivkou 520/9. Liptovský Mikuláš - Podbreziny
- Komendák Vladimír. Veterná Poruba I 7. Liptovský Mikuláš. PSC 031 04
- Kováčová Drahoslava r. Siricová. 032 05. Smrečany. Č. 59
- Križianová Anna. Jančušková 65. Veterná Poruba, PSČ 031 04
- Kubičinová Renata r. Mlynarčiková. Padlých Hrdinov 102 19/14, Bratislava, PSC 821 06
- Kuchárik Ján, s.č. 9. Vetemá Poruba
- Kucháriková Lenka. s.č. 135. Veterná Poruba. PSC 031 04
- Lizúch Ján, Vetemá Poruba. č. 4
- Maličká Ľudmila r. Jančušková, Mgr.. Vitálišovská 451/26, Liptovský‘ Mikuláš-Vitálišovce
- Mlynarčík Vladimír. s.č. 14. Veterná Poruba. PSC 031 04
- Moravčík Juraj. Ziarska 636/3. Liptovský Mikuláš - Podbreziny. PSC 031 04
- Oravcová Kvetoslava r. Hudecová, Komenského 498/28A. Liptovský‘ Hrádok
- Repček Stanislav. Ondrašovská 95/54. Liptovský Mikuláš-Liptovská Ondrašová
- Rigová Zlatica r. Siarniková, 032 05. Smrečany, č. 160
- Salaj Eduard, Ing., Lipová 52 1/3, Liptovský Mikuláš - Podbreziny, PSC 031 04
- Stromko Ladislav. s.č. 9. Liptovský Peter, PSC 033 01
- Stromko Vladimir, 031 04, Vetemá Poruba, č. 3!
- Stromková Zuzana. s.č. 66. Vetemá Poruba, PSC 031 04
- Stromková Zořia. s.č. 16. Ve(emá Poruba. PSC 031 04
- Siamik Michal. 032 05. Smrečany, Č. 4, SR, (mal.) 8/19
- Siamik Pavel, Ing., s.č. 166, Smrečany. SR 3/19
- Sutliaková Zelmíra r. Tomková, s.Č. 317, Liptovský Ján, PSC 032 03
- Triznová Ludmila r. Cupková, 032 05, Smrečany, Č. 68
- Zemko Ladislav. Veterná Poruba 93, Liptovský Mikuláš, PSC 031 04

Vlastníci susedných pozemkov:
- Antošková Vlastimila (rod.Tomková), Moyzesova 193/14, 033 01 Liptovský Hrádok



strana 5 z 19, rozhodnut/a Č 1593-301 76!2019/Chy/770140103ĺZ15-SP

- Barániová Emília r. Mlynarčíková, Alexyho 1825/30, Lipt.Mikuláš
- Bešina Ján, M. Bela 3. Zvolen, PSČ 960 01
- Bešina Pavel, Karpatská 1, Banská Bystrica, PSC 97401
- Bešinová Anna. Lihoveckého 5, Zvolen
- Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi A.V. (na Slovensku so sídlom v Smrečanoch), Veterná

Poruba, č. 122
- Cížiková Katarína r. Jančušková. Družstevná 216, Gerlachov
- Droppová Jana r. Jančušková, Svätý Kríž 146, Svätý Kríž, PSC 031 01
- Gajdošová Libuša r. Agnetová, Morušová 524/2, 031 O4Liptovský Mikuláš - Podbreziny
- Gazdarica Peter, Ing, Vigľaš 560. Vígľaš
- Gloneková Jana r. Kráľová, Hradišská 627/6, Liptovský Mikuláš
- Hardová Alena r. Maková, Mgr.art., Poloreckého 9, Bratislava
- Hasajová Anna r. Križianová, Sokolovská 174/22, Košice, SR 15 12/36288
- Hudec Dušan, č.106, 031 04 Veterná Poruba
- Hudec Jaroslav, Kollárová 18/1946, Liptovský Mikuláš. PSC 031 01
- Hudec Ľubomír, Ovručská 698/13. Dargovských hrdinov-Košice
- Hudec Pavol, s.č. 12, Veterná Poruba
- Hudec Vladimír, s.č. 108, Veterná Poruba, PSC 031 04
- Hudecová Milena r. Hudecová, Vitálišovce 343/18, Liptovský Mikuláš-Vitálišovce
- Hudecová Viera r. Jamnická, 031 04, Veterná Poruba, č. 118
- Jančuška Anna, s.č. 127, Veterná Poruba, PSC 031 04
- Jančuška Daniel, Belanská 559/58, Liptovský Hrádok, PSC 033 01
- Jančuška Marian, 031 04, Vetemá Poruba, č. 35
- Jančušková Emília r. Hudecová, Jakubovany 149, Jakubovany, PSČ 03204
- Janičeková Marta (rod.Tomková), č.34, 031 04 Veterná Poruba
- Kanderová Miroslava r. Salajová. Mgr.Bc., Partizánska Ľupča 740, PSC 032 IS
- Klimantová Tatiana, č.257, 033 01 Liptovský Peter
- Kollárová Emília r. Janíčeková, Pod Slivkou 520/9, Liptovský Mikuláš - Podbreziny
- Komendák Ján, s.č. 23, Veterná Poruba, PSC 031 04
- Komendák Jozef, Veterná Poruba 125, Liptovský Mikuláš, PSC 031 04
- Komendák Vladimír, s.č. 17, Veterná Poruba, PSC 031 04
- Kordošová Milena r. Kacerová. 032 05, Smrečany, Č. 233
- Kováčová Drahoslava r. Siricová, 032 05, Smrečany. Č. 59
- Križian Drahoslav, Smrečany 231, Smrečany, PSC 032 05
- Križianová Anna r. Jančušková, s.č. 65, Veterná Poruba, PSC 03! 04
- Kubičinová Renata r. Mlynarčíková, Padlých Hrdinov 10219/14, Bratislava, PSC 821 06
- Kuchárik Ján, s.č. 9, Veterná Poruba
- Kucháriková Lenka r. Kucháriková, Vetemá Poruba 135, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 04
- Kucháriková Oľga r. Stromková, Stúrova 727/13, Lipt.Hrádok
- Lániová Iveta r. Svandová, Nižná Boca. Č. 165
- Lániová Zuzana r. Stromková, Nižná Boca, Č. 101
- Machaj Ján, Ing, Podtatranského 1208/16, Liptovský Mikuláš, PSC 031 01
- Maličká Ľudmila r. Jančušková, Mgr., Vitálišovská 45 1/26, Liptovský Mikuláš-Vitálišovce
- Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/4 I, Liptovský Mikuláš, PSC 031 42
- Mlynarčík Jaroslav, Hradišská 627/12, Liptovský Mikuláš, PSC 031 01
- MlynarČík Vladimír, s.Č. 14, Vetemá Poruba, PSC 031 04
- MlynarČíková Mária, s.Č. 44. Veterná Poruba, PSČ 031 04
- Obec SmreČany, 032 05, Smrečany, Č. 48
- Poľnohospodárske družstvo so sídlom v SmreČanoch, 032 05, SmreČany
- Rádyová Viera (rod.Hudecová), Č. 109, 031 04 Vetemá Poruba
- Rakyta Ján, s.č. 112, Veterná Poruba
- Rakyta Ľubomír, s.č. 2, Veterná Poruba
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- Sala] Daniel, č.82, 031 04 Veterná Poruba
- Sala] Eduard, Ing., Lipová 52 1/3, Liptovský Mikuláš, PSC 031 01
- Sala] Drahomír, Cédrová 490/3, Liptovský Mikuláš - Podbreziny, PSC 031 04
- Sala] Peter, s.č. 57. Veterná Poruba. PSC 031 04
- Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava 11
- Socháň Pavel, Veterná Poruba, č. 40
- Staroňová Jarmila r. Staroňová, Pavčina Lehota 122, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 01
- Stromko Ladislav. s.č. 66, Vetemá Poruba, PSC 031 04 -

- Stromko Miroslav, Veterná Poruba 67, Liptovský Mikuláš, PSC 031 04
- Stromko Pavel, Vetemá Poruba 1, Liptovský Mikuláš, PSC 031 04
- Stromková Zofia, s.č. 16, Vetemá Poruba. PSC 031 04
- Suská Cudmila, 032 05, Smrečany. Č. 76
- Siricová Alena r. KráI‘ová, s.č. 119, SmreČany, SR 1/8
- Smihula Slavomír, Ing, Mokrohájska cesta 3665/10, Bratislava - Karlova Ves
- Suchtár Peter, Hurbanova 218/16, Liptovský Hrádok. PSC 033 01
- Sutliaková Zelmíra (rod.Tomková), č.3 17, 032 03 Liptovský Ján
- Tomko Daniel, Vetemá Poruba, č. 130
- Uličná Božena, č.120. 03204 Liptovský Ondrej
- Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 0!
- Vránský Ján, Ing., Cédrová 490/7, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny
- Zemko Igor, Vrbická 1894/16, Liptovský Mikuláš
- Zemko Martin, s.č. 92. Veterná Poruba, PSC 031 04
- Zemba Milan. Smrečany 211, Smrečany, PSC 03205
Projektant:
- Ing. Vladimír Ďuriš, CSc. — Pozemné a ekologické stavby, Šenkárovská ul.267/16, 010 01

Zilina, - zomrel

Na uskutočnenie stavby sa určujú ticto podmienky:
1. Stavba bude uskutoČnená podl‘a projektovej dokumentácie ‚.80-04 Zakrytie a rekultivúcia

skládky Veterná Poruba — Prepracovanie“, ktorú vypracoval Ing. Vladimír Ďuriš, CSc. —

Pozemné a ekologické stavby, Senkárovská uI.267/16 010 0! Zilina, zodpovedný projektant
Ing. Vladimír Duriš, CSc., autorizovaný stavebný inžinier, Č. o. 0866*Z*A22, v auguste
2017. ktoráje súčasťou tohto rozhodnutia.

2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili
by technické riešenie stavby, nesmú byt‘ uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia
inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením
a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.

3. lnvestičné náklady stavby: I 329 540,36 Eur.

4. Stavba bude dokončená: do 12/2021.

5. Stavba nesmie byť začatá skör, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto
rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa. kedy
nadobudlo právoplatnosť.

6. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do IS dní po uskutoČnení
výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateFa stavby a predložiť
doklad ojeho odbornej spósobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení
a doplňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.

7. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať na jestvujúcom zariadení
prevádzkovatel‘a.
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8. Dodržať podmienky zákona Č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoršieh predpisov a zákona č. 124/2006
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplneni niektorých zákonov
v zneni neskoršich 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 prislušných
technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.

10. Podfa 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
povo‘il, 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. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická
pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného
prostredia. bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.

15. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
štátneho stavebného dohľadu.

16. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní, minimálne 7 dní
pred ich konaním.

17. 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.

18. Dokončenú stavbu. pripadne jej časť spósobilú na samostatné užívanie. možno užívať len na
základe rozhodnutia o užívaní stavby.

Podrobuejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hl‘adiska
životného prostrcdia, na komplexnost‘ výstavby:

19. Pri reaIizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na uzatváranie
a rekultiváciu skládok odpadov, v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového
hospodárstva.

20. Povrchové tesnenie skládky odpadov musí zodpovedať požiadavkám ustanovených v 8 ods.
I písm. c) vyhlášky Č. 382/2W 8 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
(ďalej len .,vyhláška Č. 382/20 18 Z.z.“).

21. Pri budovaní tesniacej vrstvy musí byť dósledne zabezpečené požadované prekrytie
jednotlivých napájaných pásov geosyntetických rohoží v pozdlžnom smere 300 mm a
v priečnom smere ISO mm.
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22. Miesto spojenia pásov geosyntetických rohoží musí byť posypané práškovým bentonitom,
resp. podľa aplikačného manuálu pre výrobok.

23. Geosyntetickú rohož ukotviť v kotviacej priekope o rozmeroch 400x600 mm po celom
obvode skládky odpadov a spätne zasypať vykopaným materiálom.

24. Tesnenie vybudované v jednotlivých etapách napájať na tesnenie predchádzajúcej etapy
uzatvárania skládkového telesa tak, aby bola zabezpečená celistvosť a požadovaná
nepriepustnosť tesniacej vrstvy po celom obvode budovaného tesnenia.

25. Drenážna vrstva musí splňať požiadavky 8 ods. I písm. d) vyhlášky č. 382/2018 Z.z.,
v súladc s * 5 ods. 2 vyhlášky č. 382/20 18 Z.z. Drenážna vrstva musí mať rovnaké
hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m.

26.Odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nieje možné
prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.

27.Na odvádzanie skládkových plynov z telesa skládky odpadov musia byť dobudované
odplyňovacie studne. podľa projektovej dokumentácie tak, aby bob možné zneškodňovanie
vznikajúceho skládkového plynu.

28. Zabezpečíť, aby počas celej doby tvorby skládkového plynu. v technicky spracovateľnom
množstve, bob vykonávané jeho zachytávanie a spracovanie.

29. Monitorovací systém skládky odpadov zostáva nezmenený.

30. Používaná automobilová technika musí byt‘ pred výjazdom na prístupovú komunikáciu
zbavená nečistót. 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.

31. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov. pálenie odpadov a látok,
ktoré spósobujú znečistenie ovzdušia.

32.Zabezpečiť, aby pri budovaní uzatvárania skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na
pri l‘ahlých pozemkoch.

33.V prípade poškodenia priľahlých pozemkov je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne
nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.

Podmienky na zabezpcčenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácic, dráhy,
odvádzanie povrchových vód, úpravy okolia:

34.Pri realizácii uzatvárania a rekultivácie skládky odpadov sa bude využívať vybudovaná
infraštruktúra vjestvujúcej skládke odpadov. prístup pre stavebné mechanizmy bude
zabezpečený len cez eXistujúci vstup a obslužnú komunikáciu.

35.Na zriadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky
odpadov.

36. Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia a stavebné časti skládkového telesa,
vybudované v predchádzajúcej etape budovania a uzatvárania skládky odpadov, proti
poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.

37. Vody z povrchového odtoku z uzatvorenej skládky odpadov musia byť odvádzané
obvodovým rigobom mimo uzatvorené teleso skládky odpadov.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátncj správy:
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38. 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 (d‘alej
len „vodný zákon“), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vád a ustanovenia
príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.

39. Stavebník je povinný počas výstavby nakladať s odpadrni na stavbe v súlade so zákonom
o odpadoch. Nakladanic s nebezpečnými odpadmi v priestoroch staveniska sa může
vykonávať len na základe a v rozsahu platného súhlasu na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi, vydaného podľa * 97 ods.l písm. g) zákona o odpadoch.

40. Stavebník je povinný zmluvne zabezpečit‘ u dodávatel‘a zmluvných prác doklady o množstve
a druhu vzniknutých odpadov a o spásobe ďalšieho nakladania s nimi a predložiť ich
inšpekcii pri kolaudácii stavby.

41. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o prevzatí odpadov do vyhovujúcich zariadení
zhodnocujůcich alebo zneškodňujúcich odpady.

42.Dodržať podmienky Rozhodnutia MŽP SR vydaného v zisťovacom konaní č. 570/2018-
1.7/hp-R k navrhovanej činnosti „Skládka TKO Veterná Poruba — objekt S0104 Zakrytie a
rekultivácia“, zo dňa 17.12.2018:

1. Pred vydanim stavebného povolenia zabezpečiť či eróziou podložia alebo zosuvom svahu
nedošlo k poškodeniu tesnenia skládky odpadov, ktoré bob vyhotovené pri budovaní
skládky TKO Vetemá Poruba, aby v budúcnosti nedochádzalo k natekaniu podzemných
vád to telesa skládky.

2. Vybudovať uzatváraciu tesniacu vrstvu pomocou tesniacej geomembrány z
vysokohustotného polyetylénu HDPE, ktoré sa na spojoch zvárajú, aby so dosiahlo
vodotesného prekrytia skládky.

3. Pri realizácii tesniacej vrstvy musí byt‘ tesniaca geomembrána vyvedená až za hranicu
ochrannej a obvodovej hrádze, t. j. za hranicu odpadov, aby boli dažďové vody bezpečne
odvcdcnc mimo skládkové teleso.

4. Pri výstavbe dodržaf sklon drenážnej odvodňovacej vrstvy o povrchovej rekultivačnej
vrstvy, ktorý zabezpečí plynulé a rýchle odvedenie dažd‘ových vád z uzavretého povrchu
mimo telesa skládky odpadov.

5. Pri realizácii tesnenia a rekultivačnej vrstvy prekryť šachty drenážneho potrubia na čele
kazety navýšenia SO, ktoré boli počas pávodného uzatvorenia skládky odpadov navýšené
a vyvedené až na zrekultivovaný, povrch skládkového telesa.

6. V etape rekultivácie používat‘ pri sadových úpravách iba domáce druhy drevín a bylín,
ktoré sú stanovištne vhodné pre danú lokalitu.

43. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskcho podniku, štátny podnik,
Odštepný závod Piešťany (stanovisko č. CS SVP OZ PN 5473/2018/02 CZ 20162/210/2018,
zodňa 19.06.2018)
- Začatie a ukončenie prác je potrebné ohlásif zástupcovi Správy povodia horného Váhu v

Ružomberku (p.Krakovský/0955859509) a počas prác sa riadif jeho pokynmi.
- Všetky práce, pri ktorých může důjsť k dotyku so zatrubneným vodným tokom je potrebné

vopred odsúhlasiť na Správe povodia horného Váhu v Ružomberku.
- Správca toku nezodpovedá za škody spósobené účinkami vád, splavenín a l‘adu ako i

vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa 49 ods. S vodného zákona.

44. Ku kolaudácii stavby jc potrcbné predbožit‘:
projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní
polohopisné a výškopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
doklad o odbornej spůsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa
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mení a dopÍňa stavebný zákon),
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podl‘a zákona č.264/1999 Z.z. o technických

požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
- výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia uzatváracej vrstvy podľa STN 732031 a

podľa 4 ods. 6 a 5 ods. 2 vyhlášky č. 372/20 15 Z.z.,
- aktualizovaný technologický reglement skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti

s využívaním stavby ‚.80-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Vetemá Poruba —

Prepracovanie“,
- záväzne stanovisko orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podl‘a 99 ods. I písm. b

bod 5 zákona o odpadoch k dokumentácii v kolaudačnom konaní,
- zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby,
- fotodokumentáciu z výstavby jednotlivých krycích a rekultivačných vrstiev stavby,
- stavebný denník.

Rozhodnutie o námietkach účastnikov konania:
V priebehu konania o zmene integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je stavebné

konanie, podal účastník konania Miloš Bartoněk námietku, že stavebník nemá s ním. ako
s vlastníkom stavebného pozemku, uzatvorenú zmluvu o nájme. Vzhľadom k tornu, že v priebehu
konania bola zmluva inšpekcii predložená, uvedená námietka je bezpredmetná.

Ostatné podmienky pre prevádzku ..Skládka TKO Veterná Poruba“, prevádzkovatel‘a
Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš, lCO 00 183 636, uvedené
v integrovanom povolení č. 449/770140103/ 105-Gl,Mt, zo dňa 21.04.2005 a vjeho zmenách,
zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 449/770140103/
l05-Gl,Mt, zo díla 2 1.04.2005 ajeho zmien.

Odóvodneuie

lnšpekcia, 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. I písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný
úrad podl‘a * 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa Verejnoprospešné
služby, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš, zo dňa 11.07.2018, zaevidovanej na inšpekcii
dňa 17.07.2018 pod číslom 24211/2018/OIPK, predložených dokladov, projektovej
dokumentácie a na základe vykonaného konania podľa 3 ods. 3 písm. a) bod I., * 3 ods.3 písm.
c) bod 5 a * 3 ods.4 zákona o IPKZ, podľa * 61 ods. 3 a * 62 stavebného zákona a zákona
o správnom konaní vydáva podľa * 19 ods.1 zákona o IPKZ a podl‘a 66 stavebného zákona,
zákona o odpadoch, zákona o ovzduší, zákona o správnom konaní zmenu integrovaného
povolenia č. 449/770140103/105-G1,Mt, zo dňa 21.04.2005 na vykonávanie činnosti v prevádzke
„Skládka TKO Vetemá Poruba“ vydaného pre prevádzkovatel‘a Verejnoprospešné služby,
Družstevná I, 031 80 Liptovský Mikuláš, povol‘uje stavbu „50-04 Zakrytie a rekultivácia
skládky Veterná Poruba — Prepracovanie“ na pozemkoch parcelné číslo KNE 683, 201, 202/50 1,
203, 204, 205 a 206v k.ú. Veterná Poruba a na pozemkoch parcelné Č. KNE 1586, 1102, 1105,
1106, 1109 a 11 10 v k.ú. Smrečany, ktorých vlastníctvo je neusporiadané a ku ktorým má
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stavebník uzatvorené zmluvy o prenájme pozemkov za účelom realizácie stavby. Spolu so
žiadosťou boli na inšpekciu doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov,
ktorým toto postavenie vyplýva z * 59 a * 126 stavebného zákona, t.j. Spoločného obecného
úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku Liptovský Mikuláš.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného
povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou inšpekcii doručil nasledovné stanoviská:
- Záväzné stanovisko ktoré vydal Spoločný obecný úrad územného rozhodovania

astavebného poriadku, Stúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš č. MsU/URaSP
201 8!5576-02/AMi, zo dňa 03.07.2018:
- V zmysle k nám predloženej projektovej dokumentácie tunajší úrad v súlade s 120 ods. 2

v spojení s 140b stavebného zákona súhlasí s vydaním stavebného povolenia na uvedenú
stavbu v pósobnosti špeciálneho stavebného úradu.

- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
(stanovisko č. Cs SVP OZ PN 5473/2018/02 Cz 20162/210/2018, zo dňa 19.06.2018)
- začatie a ukončenie prác je potrebné ohlásif zástupcovi Správy povodia horného Váhu

v Ružomberku (p.Krakovský/0955859509) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi.
- Všetky práce, pri ktorých móže dójsť k dotyku so zatrubneným vodným tokom je

potrebné vopred odsúhlasiť na Správe povodia horného Váhu v Ružomberku.
- Správea toku nezodpovedá za škody spósobené účinkami vód, splavenín a ľadu ako

i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa * 49 ods. 5 vodného zákona.

Požiadavky boli akceptované v podmienke č. 43 tohto rozhodnutia.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou inšpekcii doručil aj písomné vyhodnotenie podmienok
odporúčaných na stavbu — ..Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba“
uvedených v záverečnom stanovisku Ministerstva pódohospodárstva, životného prostredia
a regionálneho rozvoja SR č. 1647/2010-3.4/hp, Zo dňa 16.08.20 10. (Vyhodnotenie
prevádzko valcľa je uvedené kurzívou.)

Vyhodnotenie opatreni uložených v závercčnom stanovisku z posudzovania vplyvov na
životné prostredie týkajúcich sa uzatvárania skládky:

3.16. Uviesť a doplniť všetky predpokladané druhy odpadov, podľa Vyhlášky MŽP SR č.
284/2001 z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ktoré sa budú na zariadení na
zneškodňovanie odpadov trvale ukladaf. Spresniť druhy odpadov (odpady, ktoré obsahujú
organické látky a podliehajú anaeróbnym a aeróbnym procesom) s ohľadom plnenia 18 ods. 3
písm. m) zákona č. 223/2001 z.z., nakoľko zákon zakazuje skládkovanie biologicky
rozložiteľných odpadov zo zelene. Uprednostniť najmä materiálové využitie zložiek
komunálneho odpadu a až potom odpad, ktorý d‘alej nemožno využit‘, zneškodnif na predmetnej
skládke.

Projektová dokumcnžáeia „ Zakryžie a rekzdtivácia skládky Veterná Poruba“ je spracovaná
v súlade s vyhláškou č. 3 72/2015 Z. z. v platnou; znení.

3.19. Dodržiavať povinnosti stanovené prevádzkovatel‘ovi v zmysle zákona č. 137/20 10 z.z.
o ovzduší a príslušné vykonávacie predpisy a nariadenia.

Pred;ne;ná skládka TKOje podľa vyhlášky č. 410/2012 Z. z. malým zdrojom znečisťovania
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ovzdušia, re ktorý nic sú stavené emisné limity.

3.21. Vypracovať vyhodnotenie zloženia podzemných vůd v zmysle požiadaviek
schvaľovacích orgánov a príslušnej vodnej správy.

Hodnotenic zloženia podzemných vád sa vykonáva dvakrát ročne. Výsledky jednotlivých
analýz ak-o i ryčná záverečná správa z tneraní skládkových plynov sú zasielané na SJZP Zilina
ana Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie.

3.25. Použiť na vysadenie drevmn na povrchu telesa skládky odpadov po uzatvorení len
krovité dreviny s plytkým koreňovým systémom, aby nedošlo k poškodeniu tesniacej vrstvy.

Na povrchu skládky odpadov Veterná Poruba nic sú vysadené žiadne dreviny. Skládka je len
zažrávnená.

3.28. Vykonaf pre každú monitorovaciu sondu v stanovených terminoch pozorovanie tvorby
množstva a zloženie plynov na skládke (CH3, CO2, 02) a stanoviť či sa tvorí skládkový plyn, aké
je jeho zloženie, prípadne aký je jeho tlak a teplota. či dochádza k migrácií plynu do okolia, či sú
vykonané tesniace práce dostatočne účinné, či je potrebné vykonať opatrenia na uzavretie
skládky, charakterizovať stav slabilizácie skládky.

Pozorovanie tvorby‘ tnnožstva a zloženia plvnov na skládke sa iykonáva v sálat/e
s rozhodnutím SJŽP Žilina a to dvakrát mčne. 5ledkv jednotlin1clz ;neraní ako i ročná
záverečná správa z meraní skládkových plvnov sú zasielané na SJZP Zilina a na OÁTesný úrad
LiptovsIn Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie.

3.29. Sledovat‘. v rámci existujúceho monitorovacieho systému. kvalitu odobratých vzoriek
v rozsahu stanovenom príslušnými orgánmi štátnej správy a podľa prevádzkového poriadku
skládky.

Monitorovank‘ sklát/ln‘ ot/padov sa vykonáva 1‘ sálat/e s rozhodnutím SIZP Zilina vydaným
pod č. 1075-] 7984I20]5!Ch‘,Pat,‘770140103IZ]4-KR zo c/fia 22.06.2015.

3.30. Dodržiavať oslatné opatrenia na elimináciu negativnych vplyvov. napr. vyplývajúce
z platných rozhodnutí orgánov štátnej správy. alebo zmenou súčasnej legislatívy. uvedené
v správe o hodnotení.

Všetky opatrenia uplatnené do; knutými orgánnÝ štátnej spráiy sú zahrnuté do
integrovaného povolenia, ktoré sa pravit/cIne vyhodnocu/ú v rozhodnutí stanovených termínoch.

3.31. Vykonať v stanovených termínech topograflu sadania skládky.
Topografia sadania skládky‘ c‘geometrické zameranie) sa iykonáva raz ročne a iýsledky sú

zaslané na SJŽP Zilina a na Qkresný úrad LiptovskÝ Mikuláš, odbor starostlivosti o životné
prostredie.

3.34. Realizovať uzatvorenie skládky odpadov a rekultivačné práce po zaplnení plochy
skládkovania nie nebezpečným odpadem. podľa odsúhlaseného projektu.

Súčast‘ou projektu“ Ukončenic skládkovania na skládke ot/padov Veterná Poruba“ bol
stavebný objekt SO — 104 Zahytie a rekultivácia.

lnšpekcia v súlade s * II ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ a podl‘a * 6! stavebného zákona
písomne upovedomila listom Č. 6618-24937/201 8/Chy/770 1401 03/Z1 5-SP ze dňa 26.07.2018
účastníkov konania a dotknuté orgány o začati správneho konania ve veci zmeny integrovaného
povolenia pre prevádzku ..Skládka TKO Veterná Poruba“, kterého súčasfou je stavebné konanie
pre stavbu ‚.S0-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Vetemá Poruba — Prepracovanie“ a určila
lehotu na vyjadrenie 30 dní odo di‘ia doručenia oznámenia.
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Podľa II ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom 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.

Upovedomenie o začatí konania a doručenie potrebných písomností bob vykonané aj
formou verejnej vyhlášky, z dóvodu. že niektorí účastníci konania — vlastníci pozemkov a ich
pobyt nic sú správnemu orgánu známe a počet známych účastníkov konaniaje vyšší ako 50.

Inšpekcia v zmysbe ustanovenia *140c ods. 2 stavebného zákona spolu s bistom,
„Oznámenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č.
449/770140103/105-Gl,Mt, zo dňa 2 1.04.2005 pre prevádzku „Skládka TKO Vetemá Poruba“,
prevádzkovatel‘ovi Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš, verejná
vyhláška“, č. 6618-25415/201 8/Chy/770 1401 03/Z1 5-SP, zo dňa 26.07.2018, doručila
Ministerstvu životného prostredia SR, Sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového
hospodárstva (ďalej len MZP SR“) projekt povoľovanej stavby a vyhodnotenie podmienok
záverečného stanoviska ElA, ktoré vypracoval prevádzkovatel‘.

V lehote určenej na vyjadrcnie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia boto inšpekcii
doručené stanovisko Miloša Bartoněka. bytom Morušová 523/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, zo
dňa 06.08.2018, v ktorom je uvedené:

- V prvom rade vznášam námietku k vášmu tvrdeniu, že stavebník má k predmetným ‚ teda aj
mójmu uvedenému pozemku uzatvorenú zmluvu o prenájme pozemku. Faktom je, že som
SO stavebníkom žiadnu zmluvu o prenájme, či odkúpení pozemku p.č. II 10 nepodpisoval.
Stavebníka som osobne informoval o podmienkach uzatvorenia zmtuvy o prenájme
pozemku, pnp. odkúpenia pozemku. Stavebník sa však do dnešného dňa nevyjadril
a žiadnu zmluvu sme doposiaF neuzavreli. Súčasne teda žiadam o zastavenie konania
v zmysle *16, ods. I, písm. d zákona o IPKZ, keďže žiadateľ neprcdložil úplnú príbohu
k žiadosti. podľa *7 ods. 2, písm. b, ktorou má preukázať, že má k pozemku (p.č. 1110),
abebo k stavbe právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť, abebo prevádzkovat‘ na pozemku
požadovanú stavbu.

V stanovenej lehote bob inšpekcii doručené záväzné stanovisko MŽP SR č. 570/2018-
1.7/hp-dopl., zo dňa 13.08.2018, ktoré bob na inšpekcii zaevidované pod č. 28242/2018/OIPK
dňa 21.08.20 18, v ktorom je uvedené, že návrh zmeny činnosti predbožený prevádzkovateľom
skládky odpadov VPS L. Mikuláš na stavebné povobenie v integrovanom konaní nie je v súlade
so zákonom o posudzovaní a so záverečným stanoviskom MZP SR . I 647/2010-3.4/hp zo dňa
16.08.2010 a sjeho podmienkami.

Z uvedeného záväzného stanoviska vyplynuto, že prevádzkovateľ je povinný predbožiť
MZP SR oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a vykonať proces zisťovacieho konania podb‘a
zákona o posudzovaní. Podľa vyjadrenia MZP SR, prevádzkovateľ bol už o tejto skutočnosti
informovaný bistom MZP SR č. 8537/2017-1.7/hp zo dňa 05.10.2017, ale pri podaní žiadosti o
zmenu integrovaného povobenia dňa 17.07.20 18 inšpekciu o tejto skutočnosti neupovedomib.

lnšpekcia po preštudovaní doručeného záviizného stanoviska MŽP SR, v ktorom sa
vyjadruje nesúbad návrhu na začatie stavebného konania, zistiba, že v stavebnom konaní nie je
možné pokračovať, preto v zmysle ustanovenia 140c ods. 3 stavebného zákona, v súbade s * 29
ods. I zákona o správnom konaní, rozhodnutím č. 6618-28360/2018/Chy/770140103/Z15-SP, zo
dňa 22.08.2018 konanie o zmene integrovaného povolenia, súčasťou ktorého je vydanie
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stavebného povolenia pre stavbu „50-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba —

Prepracovanie“ prerušila a určila lehotu 120 dní na zosúladenie návrhu na začatie konania So
zákonom o posudzovaní.

Dňa 15.01.2019 holo na inšpekciu doručené rozhodnutie MŽP SR „Rozhodnutie vydané
v zisťovacom konaní“ č. 570/2018-1.7/hp-R, zo dňa 17.12.2018, z posudzovania vplyvov na
životné prostredie, z ktorého vyplývajú podmienky, ktoré je prevádzkovateľ povinný splnif pred
vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu. Prevádzkovateľ je povinný inšpekcii
predložiť vysporiadanie sa s podmienkami predmetného rozhodnutia MZP SR v písomnej aj
v elektronickej podobe. Prevádzkovatel‘ tiež inšpekcii nepredložil majetkovo právne usporiadanie
stavebných pozemkov, respektíve nepreukázal mé právo podľa * 58 ods. 2 stavebného zákona,
ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu, preto inšpekcia konanie opäť
prerušila rozhodnutím č. 1593-5833/201 9/Chy/770 1401 03/Z1 5-SP, zo dňa 15.02.2019 a určila
lehotu 90 dni na doplnenie podania.

Dňa 01.03.2019 hola inšpekcii doručená žiadosť prevádzkovateľa o informáciu. akým
spósobom je potrebné preukázať splnenie podmienok Rozhodnutia MZP SR vydaného v
zisťovacom konaní č. 570/2018-1.7/hp-R k navrhovanej činnosti ..Skládka TKO Vetemá Poruba
— objekt SO 104 Zakrytie a rekultivácia navrhovatel‘a VPS Liptovský Mikuláš.

Listom č. 4705-10829/Chy/2019. zo dňa 22.03.2019 inšpekcia zvolala pracovné stretnutie
na deň 26.03.20 19, kde belo s prevádzkovateľom a s RNDr. Zdeňkom Potyšom - HUS
hvdrogeoservk dohodnuté, že k posúdeniu. či eróziou podložia alebo zosuvom svahu pod
skládkou nedošlo k poškodeniu tesnenia skládky odpadov a následnému natekaniu podzemných
vád do skládkového telesa je potrebné vypracovať vodnú bilanciu skládky. ktorú na základe
nameraného množstva skutočne vytvorenej priesakovej kvapaliny a množstva drenážnych vád
spod skládky odpadov vypracuje odborne spůsobilá osoba RNDr. Zdeněk Potyš - HUS
hydrogeosen‘is.

Listom Woloženie dokladov k zmene lP Skládka TKO Vetemá Poruba objekt SO 104
Zakrytie a rekultivácia a žiadosť o predlženie prerušenia konania“ zo dňa 14.05.2019.
zaevidovanom na inšpekcii dňa 16.05.2019 pod č. 18200/2019/OIPK. prevádzkovateľ inšpekcii
predložil chýbajúce majetkovo právne usporiadanie stavebných pozemkov. vyhodnotenie
niektorých podmienok predmetného rozhodnutia MZP SR a zároveň požiadal o predlženie
prewšenia konania z důvodu nutnosti vypracovania vodnej bilancie skládky odpadov, kiorú má
vypracovať odborne spósobilá osoba.

lnšpekcia skonštatovala, že bez vypracovania vodnej bilancie skládky odpadov nie je
možné preukázať splnenie všetkých podmienok Rozhodnutia MŽP SR vydaného v zisťovacom
konaní č. 570/2018-1.7/hp-R k navrhovanej činnosti ..Skládka TKO Vetemá Poruba — objekt
SO 104 Zakryiie a rekuhivácia“, preto za účelom doplnenia chýbajúcich podkladov v súlade s
29 ods. I zákona o správnom konaní rozhodnutím č. 1593-18671/2019/Chy/770140103/Z15-SP,
ze dtm 22.05.2019 konanie o zmene integrovaného povolenia, súčasťou ktorého je vydanie
stavebného povolenia pre stavbu ..SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba —

Prepracovanic prerušila a podľa II ods. 7 zákona o IPKZ, určila lehotu na doplnenie vodncj
bilancie skládky odpadov do 3 1.12.2019.

Dňa 16.05.2019 prcvádzkovatel‘ inšpekcii predložil chýbajúce doklady na preukázanie mého
práva podľa * 58 ods. 2 stavebného zákona, ktoré oprávňuje stavebníka zriadiť na pozemku
požadovanú stavbu ato:
- Dodatok Č. I Č. 414/2019/ZR k zmluve o užívaní pozemkov Č. 1244/2014/ZP, zo dňa

24.05.2019, ktorú uzatvoril stavebník, Mesto Liptovský Mikuláš, s Ing. Eduardom Salajom,
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bytom Lipová 52 1/3, 031 04 Liptovský Mikuláš, právnym nástupcom póvodnej vlastníčky
pozemkov uvedených v zmluve Č. 1244/201 4/ZP, zo dňa 07.11.2018.

- Zrnluvu o užívaní pozemkov Č. 339/2019/ŽP, zo dňa 26.04.2019. ktorú uzatvoril stavebník,
Mesto Liptovský Mikuláš, s Milošom Bartoněkom, bytom Morušová 523/4, 031 04 Liptovský
Mikuláš, vlastníkom pozemku parcelné číslo KN-E 1110 v k.ú. SmreČany.

Ako účel zmluvy je v predložených zmluvách uvedené, že Mesto Liptovský Mikuláš je
oprávnené pozemok užívať za účelem realizácie projektu „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky
Veterná Poruba — Prepracovanie“ v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej v mes.
8/2017 zodpovedným projektantom Ing. Vladimírom Durišom, CSc. Vzhľadom k tornu, že
nájemná zrnluva bela inšpekcii v konaní predložená. námietka. ktorú vzniesol Miloš Bartoněk je
už bezpredrnetná.

lnšpekcia v súlade s * 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ a podľa * 61 stavebného zákona
písomne upovedomila iistom Č. 1593-23024/201 9/Chy/770 1401 03/Z1 5-SP, zo dňa 21.06.2019
nových ůčastnikov konania. ktorí nadobudli vlastnicke práva v priebehu konania, o začatí
správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku ..Skládka TKO
Veterná Poruba“. ktorého súčasťou je stavebné konanie pre stavbu ..SO-04 Zakrytie a
rekultivácia skládky Veterná Poruba — Prepracovanir a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo
dňa doručenia oznámenia.

V sanovenej lehote, ktorá uplynula 08.08.20 19 neboli inšpekcii doručené žiadne písomné
stanoviská nových účastníkov konania.

Listem ‚.Vyjadrenie k podmienkam rozhodnutia MŽP SR“ Č. 753/2019 zo dňa 18.07.2019,
který bol na inšpekcii zaevidovaný dňa 19.07.2019, pod číslom 26888/20l9!OIPK,
prevádzkovateľ inšpekcii predložil písomné vyhodnotenie podmienok Rozhodnutia MZP SR
vydaného v zisťovacom konaní č. 570/2018-1.7/hp-R k navrhovanej činnosti (Vlzodnotenie
prevádzkovateľaJe uvedené kurzívou.):
1. Pred vydaním stavebného povolenia zabezpečíť či cróziou podložia alebo zosuvom svahu
nedošlo k poškodeniu tesnenia skládky odpadov, ktoré bob vyhotovené pri budovaní skládky
TKO Vetemá Poruba, aby v budúcnosti nedochádzalo k natekaniu podzemných vód to telesa
skládky.
Nakol‘ko nic Je „ložné stiahnul‘ údaje z Jeclného inerača vád, je nutná Jeho výmena a na
vvhodnorenie údaJovJe nutné dlhšie úasové obdobýe, žiadame o predlženie termínu na doložen/e
vvhodnotenja vodnej bilancie skládky do 31.12.2019.

2. Vybudovať uzatváraciu tesniacu vrstvu pomocou tesniacej geomembráiiy z vysokohustotného
polyetylénu KDPE, ktoré sana spojoch zvárajú, aby se dosiahlo vodotesného prekrytia skládky.
VproJektovej dokwnentácU Je uvedené, že v skladbe tesnenia bude použitá - geotextUia netkaná
polypropylénová, plošná hmotnost‘ 400ghn ako ochrana geomembránv pred poškodeninz -

prerazením, — geome;nbrána z PEHD hrábLi min. I.5mm.

3. Pd rea]izácii tesniacej vrstvy musí byť tesniaca geomembrána vyvedená až za hranicu
ochrannej a obvodovej hrádze. t. J. za hranicu odpadov, aby bolí dažd‘ové vody bezpečne
odvedene mimo skládkové teleso.
V proJektoveJ dokumentácíi Je uvedené, že do kotviacej priekopv o rozmeroch 400x800 min sa
vloží geotextíha spolu s geomembránozi a pilek-opa sa zasype póvodným týkopom. Drenážny
geokonzpozit na odvod vody sa položí na geomembránu s presahom cer kotviacu priekopu mimo
plochu skládky resp. položením do obvodovej priekopv na odvod privaloveJ vody. Podrobné
riešenieJe zdokumentované vo výkrese A-Ó Vzorový priečny rez.
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4. Pri výstavbe dodržat‘ sklon drenážnej odvodňovacej vrstvy o povrchovej rekultivačnej vrstvy,
ktoiý zabezpečí plynulé a rýchle odvedenie dažďových vód z uzavretého povrchu mimo telesa
skládky odpadov.
V zmluve o dlelo na prednzetné stavebné práce sa uvedie, že zhotovitel‘ je povinný doc/ržal‘
projektová dokwnentáciu.

5. Pd realizácií tesnenia a rekultivačnej vrstvy prekiyt‘ šachty drenážneho potrubia na čele kazety
navýšenia SO, ktoré boli počas póvodného uzatvorenia skládky odpadov navýšené a vyvedené až
na zrekultivovaný, povrch skládkového telesa.
Zhotovitel‘ je povinný dodržať projektová dokumentáciu a nenavyšoval‘ šachh‘, ktoré sá tem: v
Úro viii terénu.

6. V etape rekultivácie použivať pri sadových úpravách iba domáce druhy drevín a bylin, ktoré sú
stanovištne vhodné pre danú lokalitu,
V projektovej dokurnentácÝ je uvedené, že zatrávnené plochy budú cloplnené výsadbou drevín,
ktoré hudú vvsád:ané v skupinách, ‚ p‘e lepšíc zaélenenie do okolitej krajiny sÚ navrhnuté
z miestnvch druI;ov chľadom na hlbku korefwvého systému. Súhlasbne s podmienkou, aby
i‘ integrovanom povolení bo/o uvedené, že sa neodporúča výsadba stromov resp. je možná
visadha drevín len vofonne lolku s velmi plytko koreniacim koreňovým svslémom.
Požiadavki‘ uvedené v bodoch 2.3 až 5.6sÚ vprojektoi.‘ej dokunzentácU akceptované. Kplneniu
všelkých požiadai‘iek bude :hotoviterzavia:aný v zmluvc o dlelo fonnulácio,t - pri realizácU
stavby dodržai‘projek;ovú dohiumeizláciz,.

Požiadavky bali akceptované v podmienke Č. 42 tohto rozhodnutia.

Listom ..Oznámenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č.
449/770140103/105-GI.Mt. za dňa 2 1.04.2005 pre prevádzku ..Skládka TKO Veterná Porubr.
prevádzkovateľovi Verejnoprospešné služby. Družstevná L 031 80 Liptovský Mikuláš —

doplnenie oznámenia č. 6618-25415/2018/Chy/770140103/Z15-SP za dňa 26.07.2018“ č. 1593-
27953/2019/Chy/770140l03!Z15-SP. zo dňa 29.07.2019 inšpekcia zaslala predmetné písomné
vyhodnotenie spósobu zapracovania podmienok. určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom
konaní na MZP SR Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

Dňa 13.08.2019 balo na inšpekciu doručené Záväzné stanovisko Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky č. 172/2019-1.7/mo 41396/2019 zo dňa 07.08.2019. ktoré bob
zaevidované pod č. 29648i2019/OIPK, v ktoromje uvedené:
Na základe predložených podkludov:
- listu Č. 1593-27953/20l9/Chy/770140]03/Z15-SP ..Oznámenie o začati konania vo veci vydania

zmeny integrovaného povolenia č. 449/7701401031105-Gl. Mt za dňa 21. 04. 2005 pre prevádzku
Skbádka TKO Vetemá Porubr. prevádzkovateľovi Verejnoprospešné služby, družstevná I, 031 80
Liptovský Mikuláš —doplnenie oznámenia č. 6618- 25415/2018/Chy/770b40103/Zl5-SP zo dňa 26.
07. 2018“;

- vyjadrenia k podmienkam rozhodnutia MŽP SR Č. 570/2018-17/hp zo dňa 17. 12. 2018;
- príboh Oznámenia o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povobenia Č.

449/770l40l03/105-Gl. Mt zo dňa 2!. 04. 2005 pre prevádzku „Skládka TKO Veterná Poruba“ za
dňa 26. 07. 2018 — projektovej dokumentácie

je možné konštatovať, že žiadosť je z koncepčného hl‘adiska v súlade so zákonom. s rozhodnutím
vydaným v zisťovacom konaní MZP SR č. 570/2018-17/hp za dňa 17.12.2018 ajeho podmienkami.

lnšpekcia podľa II ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dóvodu, že
v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadal o nariadenie ústneho pojednávania.
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Súčasťou interovaného povoľovania podľa 3 ods. 3 a 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ je:

- stavebné konanie o povolení stavby „50-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba
— Prepracovanie“ v areáli prevádzky ‚.Skládka TKO Veterná Poruba“, umiestnenej na
pozemkoch parcelně čísla KNE 683, 201, 202/501, 203, 204, 205 a 206 v k.ú. Veterná
Poruba a na pozemkoch parcelně č. KNE 1586, 1102, 1105, 1106, 1109 a 1110 v k.ú.
Smrečany, ku ktorým má stavebník uzatvorené zmluvy o prenájme pozemkov za účelom
realizácie stavby, v zmysle 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s 66 stavebného zákona,

- v oblasti odpadov:
- konanie o udelení súhlasu na prepracovanie uzavretia Skládky TKO Vetemá Poruba a

vykonanie jej opätovnej rekultivácie podľa 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ,
v súlade s 97 ods. I písmeno j) zákona o odpadoch,

- v oblasti ochrany ovzdušia:
- kominic o súhlase na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „S0-04 Zakrytie a rekultivácia

skládky Vetemá Poruba — Prepracovanie“ malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa 3
ods. 3 písm. a) bod I. zákona o IPKZ.

lnšpekcia udelila súhlas podľa 97 ods.1 písm. j) zákona o odpadoch na uzavretie skládky
odpadov „Skládka TKO Veterná Poruba“ podľa projektu ‚.SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky
Veterná Poruba — Prepracovanie“, ktorý je platný do 31.12.2021.

Vlastníctvo pozemkov, na ktorých je stavba umiestnená, je neusporiadané. Stavebník má
uzatvorené zmluvy o prenájme pozemkov za účelom realizácie stavby prepracovania uzavretia
a opátovnej rekultivácie skládky odpadov.

Vlastníctvo stavebných pozcmkov:
- KN-E 683, 201, 202/501, 203, 204, 205 a 206 v k.ů. Veterná Poruba bob preukázané listami

vlastníctva Č. 714, 683, 661, 701, 874, 308, 410,
- KN-E 1586, 1102, 1105, 1106, 1109 a 1110 v k.ů. Smrečany boto preukázané listami

vlastníctva Č. 713, 633, 553, 634, 1083 a 636,
podľa ktorých bol určený okruh účastníkov konania, vlastnikov stavebných pozemkov.

Vlastníctvo susedných pozemkov:
- KN-E 3192, 202/502, 198 a 207, v k.ů. Veterná Poruba boto preukázané listami vlastníctva Č.

306, 717, 714 a 368,
- KN-E 1101, 1113 a 1565 v k.ú. Smrečany bob preukázané listami vlastníctva Č. 632, 609 a 713,
podľa ktorých bol určený okruh účastníkov konania, vlastníkov susedných pozemkov.
Predložená boba aj kópia z katastrálnej mapy.

Stavba pozostáva z odstránenia nevyhovujúcej rekultivačnej vrstvy a z vybudovania novej
uzatváracej, odvodňovacej a rekultivačnej vrstvy na ploche 43 400 rn2, podľa projektovej
dokumentácie „SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba — Prepracovanie“ ktorú
vypracoval Ing. Vladimír Duriš, CSc. — Pozemné a ekologické stavby, Senkárovská ul.267/16
010 01 Zitina, zodpovedný projektant Ing. Vladimir Ďuriš, CSc., autorizovaný stavebný inžinier,
Č. o. 0866*Z*A2_2, v auguste 2017 a splňa nároky kladené na ochranu životného prostredia a
hľadiská pri určovaní najlepších dostupných technik (BAT) - podľa prílohy č.3 k zákonu o IPKZ.

Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spobočnosti z hľadiska životného
prostredia, preto sú v povoleni uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia
ako celku. Určené sú aj podmienky pre uskutočnenie stavby z hľadiska bezpečnosti práce, ktoré
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je potrebné vziaf do úvahy počas jej realizácie.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia Č.
449/770140103/105-G1,Mt. zo dňa 21.04.2005, ktorého súčasťou bob aj stavebné konanie,
preskúmala žiadosť v zmysle Zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach 62
stavebného Zákona a zistila, že uskutočnenim predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy
spoločnosti. ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy
účastníkov konania. Stavba ‚.SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Vetemá Poruba —

Prepracovanie“ sa bude realizovať v areáli prevádzky ..Skládka TKO Vetemá Porubr. Vo
vyjadrení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku. Liptovský
Mikuláš je uvedené, že súhlasia s vydanim stavebného povolenia.

V priebehu konania neboli zistené dóvody. ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na
stavbu ‚.SO-04 Zakrytie a rekultivácia skládky Vetemá Poruba — Prepracova.nie“.

lnšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti. vyjadrení účastnikov
konania. dotknutých orgánov zistila. že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona
o ovzduši. zákona o odpadoch, stavebného zákona a podmienkv podľa zákona o správnom
konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povol‘ovunia a preto rozhodla tak. ako sa uvádza vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu móže podat‘ odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného
prostredia, lnšpektorát životného prostredia Zilina, odbor integrovaného povob‘ovania a kontroly,
Legionárska 5,01205 Zilina:
a) účastník konania podľa 53 a * 54 správneho zákona do IS 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 IS pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnost‘, jeho zákonnosť může byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka
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Doručuje sa:
1. Verejnoprospešné služby, Liptovský Mikuláš, Družstevná I 031 80 Liptovský Mikuláš
2. Obec Smrečany, starosta obce, 032 05 Smrečany + vereiná vyhláška
3. Obec Vetemá Poruba, starosta obce, 031 04 Liptovský Mikuláš 4 + vereiná vyhláška
4. Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš

Po nadobudnutí právoplatnosti:
5. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/4, 921 80 Piešťany
6. Okresný úrad životného prostredia Liptovský Mikuláš, štátna správa odpadového

hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
7. Okresný úrad životného prostredia Liptovský Mikuláš, štátna správa ochrany prirody

akrajiny, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
8. Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom

Mikuláši, Stúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš
9. MZP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. Stúra

1, 81235 Bratislava
10. Spis

Toto rozhodnutie má z dňvodu veľkého počtu účastníkov konania, v súlade s ustanovením 61
ods. 4 stavebného zákona, povahu verejnej vyhlášky a podľa ustanovenia 26 ods. 2 zákona
o správnom konaní musí byť vyvesené podobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, alebo
mým spósobom v mieste obvyklým. Za deň doručenia sa považuje IS deň vyvesenia
a zverejnenia.

21082019 05 og 2019
Vyvesené dí‘ia Zvesené dňa

MESTO LýÝ MIKUŠ
4Sflv“Ů RAD

031 42J41bvsxý MIKULÁŠ
Q.,.2

odtlačok pečiatky, podpis




