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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

Slovenská inšpekcia ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Ţilina, odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy 

podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o ţivotné prostredie 

a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 

písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), 

podľa § 8 ods.3 a podľa § 8 ods.2 písm. a)1., § 8 ods. 2 písm. b)2., písm. b)3., písm. b)5., písm. 

b)6., § 8 ods. 2 písm. c)10., písm. c)6., písm. c)7., písm. c)8., písm. c)10., § 8 ods. 2 písm. h)1., 

v súlade s § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, a na základe konania 

vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva 

 

 

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e 
 

ktorým 

 

 

a) vydáva stavebné povolenie  

 

na stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ podľa predloţenej a 

schválenej projektovej dokumentácie, stavebníkovi Zdruţenie TKO Semeteš n.o., Semeteš č. 

439, 023 54 Turzovka, podľa § 8 ods.3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného 

zákona.  

 

Údaje o stavbe: 

 

Stavba „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ (ďalej len 

„skládka odpadov “) sa bude realizovať v nadväznosti na uţ existujúci areál zariadenia na zber 

a dotrieďovanie odpadov a bude vyuţívať infraštruktúru vybudovanú v zariadení.  
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Účelom stavby je vybudovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov - skládky odpadov 

na odpady, ktoré nie sú nebezpečné, pre zvozovú oblasť obcí, ktoré za týmto účelom vytvorili 

neziskovú organizáciu TKO Semeteš.  

 

Navrhovaná stavba sa bude realizovať postupne v piatich etapách: 

 navrhované stavebné objekty SO 004 Prekládka potoka, SO 005 Teleso skládky, SO 006 

Hlavný zberač, SO 007 Prepúšťacie šachty, SO 013 Odplynenie skládky, SO 015 Oplotenie 

skládky a SO 016 Záchytná priekopa sa budú realizovať postupne v piatich etapách, 

v závislosti od budovanej etapy telesa skládky odpadov,  

- v prvej etape budú vybudované aj všetky stavebné objekty potrebné pre prevádzkovanie 

skládky odpadov, 

- stavebný objekt SO 019 Rekultivácia sa bude realizovať aţ po skončení prevádzkovania 

postupne v piatich etapách, v závislosti od ukončenia skládkovania v jednotlivých etapách 

telesa skládky odpadov  

 

Navrhovaná stavba je umiestnená na pozemkoch parcelné č. KN 5431/28, 5431/32, v 

k.ú. Turzovka, ku ktorým má Zdruţenie TKO Semeteš n. o. vlastnícky vzťah a pozemkoch 

parcelné č. KN 5431/25, 5431/34, 5431/35, 5431/36, 5431/37, 5431/38, 5428/2, 5428/3, 5428/4, 

5428/5, 5428/6, 5432/2, 5432/3, 5432/4, 5432/5, 5432/6, 5432/7 v k.ú. Turzovka ([KN 5431/1, 

5432] totoţné s parcelami KNE 33479/2, 4487, 4489, 4490, 4499/2), ku ktorým má Zdruţenie 

TKO Semeteš n. o. uzatvorenú zmluvu o prenájme pozemkov za účelom výstavby. 

 

Parametre skládky odpadov: 

celková plocha areálu skládky odpadov:       40 753   m
2
, 

plocha navrhovaného telesa skládky odpadov:       29 807.6 m
2
,  

celková projektovaná kapacita skládky odpadov:     198 445  m
3
, z toho: 

kapacita navrhovanej kazety  1. etapy: 31 184  m
3
, 

2. etapy 36 689  m
3
, 

3. etapy 43 658  m
3
, 

4. etapy 48 509  m
3
, 

5. etapy 35 720  m
3
, 

celková ţivotnosť skládky odpadov: cca do 12/2053, z toho: 

ţivotnosť navrhovanej kazety 1. etapy:   7   rokov, 

2. etapy   9   rokov, 

3. etapy 10   rokov, 

4. etapy 11   rokov, 

5. etapy   8   rokov, 

 

Vplyv činnosti na ţivotné prostredie bol posudzovaný podľa zákona NR SR 4. 127/1994 

Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie. MŢP SR vydalo dňa 29.11.2000 záverečné 

stanovisko, v ktorom odporúča realizáciu navrhovanej činnosti.  

 

Pre stavbu vydalo Mesto Turzovka rozhodnutie o umiestnení stavby  č.j. Výst-3-TA-Tk-

105/2008-Jt, zo dňa 10.06.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.07.2008. 

 

 

Podľa predloţenej projektovej dokumentácie „Integrované zariadenie na nakladanie 

s odpadmi Turzovka“, vypracovanej v októbri 2008 spoločnosťou REMAS Servis, Bratislava, 

stavba je členená na stavebné objekty (ďalej len „SO“): 

 

SO 001  Prípojka NN 
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SO 002  Komunikačné zariadenia a úprava pozdĺţneho diaľkového telefónu 

SO 003  Spevnené plochy v areáli a zjazd 

SO 004  Prekládka potoka – (vodná stavba) 

SO 005  Teleso skládky 

SO 006  Hlavný zberač 

SO 007  Prepúšťacie šachty 

SO 008  Zberná nádrţ infiltrovaných vôd-(vodná stavba) 

SO 009  Poţiarna nádrţ 

SO 010  Prevádzkový objekt – nie je predmetom stavebného povolenia 

SO 011  Prípojka vody – nie je predmetom stavebného povolenia 

SO 012  Prípojka kanalizácie – nie je predmetom stavebného povolenia 

SO 013  Odplynenie skládky 

SO 014  Cestná váha 

SO 015  Oplotenie skládky 

SO 016  Záchytná priekopa-(vodná stavba) 

SO 017  Rozvody NN, osvetlenie 

SO 018  KTÚ a sadové úpravy 

SO 019  Rekultivácia – nie je predmetom stavebného povolenia 

SO 020  Monitoring 

 

 

Opis stavby:  

SO 001  Prípojka NN 

SO 017  Rozvody NN, osvetlenie 

Napojenie na jestvujúci zdroj – transformátor 22/0,4 kV 250 kVA, NN prívod do hlavného 

rozvádzača areálu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“, napájacie 

rozvody NN v areáli, vonkajšie osvetlenie areálu a vývody z HR pre NN rozvody (čerpadlá, 

mostová váha, konvertory...) v kontajnerovej zostave.    

 

SO 002  Komunikačné zariadenia a úprava pozdĺţneho diaľkového telefónu 

Uloţenie 4 ks káblov diaľkového telefónu do betónových chráničov v mieste prejazdu 

v objekte zjazd. 

 

SO 003  Spevnené plochy v areáli a zjazd 

Zjazd je členený do dvoch častí,  

- prvý – napojenie na prevádzkovú budovu, váhu, nádrţ priesakových kvapalín, spevnená 

plocha bude zhotovená s ABS povrchom   

- druhý - zjazd do úloţiska a napojenie na štátnu cestu, vnútroareálová komunikácia bude 

zhotovená z cestných panelov uloţených na štrkovom dréne frakcie 16 – 32 mm, hrúbky 35 

cm a pieskovom podsype frakcie 4 – 8 mm, hrúbky 15 cm,  

 

SO 004  Prekládka potoka 

Prekládka potoka kopíruje dolnú opornú hrádzku, je navrhnutá na maximálny vodný prietok 

Qmax = 32 m
3
 . s

-1
. Dolná oporná hrádza bude opevnená lomovým kameňom hr. 50 cm do 

výšky 50 cm  nad max. prietok potoka. V toku budú na štyroch miestach osadené voľne 

poloţené kamene na vytvorenie meandrov Ds 50 – 100 cm v dĺţke 6 m, v šírke cca 4,5 m na 

výšku cca 0,90 m nad dnom, pomedzi ne budú na dno voľne osadené kamene Ds 50 – 100 cm, 

pre trenie rýb. Potok bude budovaný na etapy v závislosti od výstavby jednotlivých kaziet.  

 

SO 005  Teleso skládky 

Prípravné práce budú pozostávať z odstránenia jestvujúceho porastu, humóznej vrstvy zeminy, 

úpravy terénu základovej škáry a vysvahovanie do poţadovaného tvaru pre uloţenia tesniaceho 
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a drenáţneho systému. Súčasťou je aj odvodnenie podloţia. Po obvode hornej päty úloţiska 

bude v štrkovom lôţku širokom 400 mm, fr. 4 v hrúbke 50 – 100 mm a fr. 16 - 32 mm v 

hrúbke 300 mm, uloţené PEHD potrubie DN 110, PN 10 s perforáciou 10 %.   

Tesniaci a drenáţny systém pozostáva z vrstiev: 

- upravená základová škára 

- tesniaca vrstva ílu v hrúbke 2 x 250 mm  

- geomembrána fólia HDPE hrúbky 1,5 mm 

- geotextília 800 g/m
2
   

- drenáţny vrstva – štrkový drén fr 16 – 32 mm v hrúbke 500 mm 

Tesniaca vrstva ílu sa poloţí v dvoch vrstvách po 250 mm a kaţdá sa zhutní samostatne,  

koeficient filtrácie kf <= 1 x 10
-9

 m.s
-1

. Fólia bude poloţená aţ na bočné svahy a zváraná bude 

extrudovaným zvarom s kontrolným kanálikom. Na ochranu fólie bude pouţitá geotextília, 

ktorá ju bude oddeľovať od štrkovej drenáţnej vrstvy. Teleso skládky odpadov bude členené 

na polia, ktoré sa budú budovať postupne v 5 etapách (v kaţdej etape dve polia). Kaţdé pole 

bude mať vybudovaný samostatný drén zberača priesakovej kvapaliny.   

 

SO 006  Hlavný zberač 

Na odvádzanie priesakovej kvapaliny bude v kaţdom poli poloţená drenáţna perforovaná rúra 

PEHD DN 250, PN 10, s perforáciou 10 – 15 %, uloţená v štrkovom lôţku frakcie 16-32 mm.  

Drenáţne rúry budú pod dolnou opornou hrádzkou napojené na plné rúry, zaústené do 

prepúšťacích čerpacích šachiet PČŠ 1 - 10, odkiaľ bude PK prečerpávaná potrubným 

systémom do akumulačnej nádrţe na priesakovú kvapalinu. Potrubie zvodu priesakovej 

kvapaliny bude zhotovené z plných rúr PEHD DN 355 mm, PN 6.  

 

SO 007  Prepúšťacie šachty (čerpacie šachty) 

V kaţdej etape výstavby budú vybudované dve šachty navzájom prepojené potrubím zvodu 

priesakovej kvapaliny PEHD DN 355 mm.. Prefabrikované šachty budú z betónu odolného 

voči agresívnym vodám, zakryté betónovým poklopom. Maximálny objem šachty bude 1,236 

m
3
. V druhej šachte bude osadené čerpadlo s výkonom Q = 9 l/s, s automatickým aj ručným 

ovládaním spínania s kontrolkou v prevádzkovom objekte. Výtlačné potrubie bude zaústené do 

zbernej akumulačnej nádrţe.  

 

SO 008  Zberná nádrţ infiltrovaných vôd 

Nepriepustná nádrţ z monolitického betónu s vnútornou izoláciou fóliou HDPE do betónu hr. 

= 2 mm. Súčasťou je aj spätný výtlak priesakovej kvapaliny k hydrantom na rozlievanie 

priesakovej kvapaliny do telesa skládky odpadov. V nádrţi bude osadené čerpadlo s ručným aj 

automatickým ovládaním s hladinovým spínačom. Prebytky priesakovej kvapaliny budú 

odváţané na čistenie do vyhovujúcej čistiarne odpadových vôd. 

 

SO 009  Poţiarna nádrţ 

Prefabrikovaná, ţelezobetónová, otvorená poţiarna nádrţ s objemom 15 m
3
 bude umiestnená 

v priestore prevádzkového objektu. Plnená bude dovozom vody prípadne z potoka Semeteš. 

Okraje nádrţe budú opatrené reťazovým zábradlím po celom obvode.   

 

SO 010  Prevádzkový objekt 

Navrhovaný prevádzkový objekt nie je predmetom stavebného povolenia. Ako prevádzkový 

objekt sa bude vyuţívať prevádzkový objekt, ktorý bol realizovaný a skolaudovaný v rámci 

výstavby zariadenia na zber a triedenie odpadov.  

 

SO 011  Prípojka vody 
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Napojenie prevádzkového objektu na úţitkovú vodu bolo realizované a skolaudované v rámci 

výstavby prevádzkového objektu, preto nie je predmetom stavebného povolenia. Zásobovanie 

pitnou vodou bude riešené dovozom pitnej balenej vody.  

 

SO 012  Prípojka kanalizácie 

Prípojka kanalizácie bola vybudovaná v rámci výstavby prevádzkového objektu, preto nie je 

predmetom stavebného povolenia 

 

SO 013  Odplynenie skládky 

Plynové studne sú navrhnuté betónovej skruţe DN 1000 s betónovým dnom hrúbky 200 mm, 

do ktorej bude osadená oceľová paţnica ø 600, mm dĺţky 400 mm zafixovaná štrkom. V strede 

paţnice bude uloţené perforované PEHD potrubie ø 110 x 6,3 mm obsypané štrkom frakcie 20 

- 40 mm. V etape budovania studní sa vybudujú studne do výšky 4000 mm, navyšovanie do 

konečnej výšky sa bude realizovať počas prevádzky v závislosti od výšky uloţeného odpadu. 

V kaţdom poli telesa skládky odpadov bude vybudovaná 1 odplyňovacia studňa, čiţe v kaţdej 

etape budú postupne budované 2 studne. V prípade tvorby technicky vyuţiteľného mnoţstva 

skládkoveho plynu bude zabezpečené jeho spracovanie v kokso-kompostovom filtri. 

 

SO 014  Cestná váha 

Mostová váha s tenszometrickým snímačom, s prenosom údajov do počítača v prevádzkovom 

objekte.  Váha bude uloţená na pätkách z betónu B 25, preloţených zváranou sieťou.   

 

SO 015  Oplotenie skládky 

Zo strany od štátnej cesty bude oplotenie vyhotovené z vlnitého plechu výšky 2m upevnené na 

oceľových stĺpikoch osadených v betónových pätkách. Ostatná časť oplotenia bude zhotovená 

z oceľového pletiva napnutého na oceľových stĺpikoch osadených v betónových pätkách. V 

hornej časti oplotenia budú po celom obvode oplotenia natiahnuté tri rady ostnatého drôtu. 

Vstup do areálu bude cez kovovú uzamykateľnú bránu šírky 6,2 m.  

 

SO 016  Záchytná priekopa 

Obvodová otvorená priekopa lichobeţníkového tvaru spevnená betónovými prefabrikovanými 

ţľabmi, vybudovaná po celej dĺţke skládky odpadov zo strany od štátnej cesty. Zachytené 

vody budú priepustom odvedené do potoka. Súčasťou SO je aj zatrubnenie priepustu spod 

štátnej cesty popod skládku odpadov a odvedenie do presmerovaného potoka. Zatrubnenie 

bude prevedené z PVC rúr DN 500, ktoré budú uloţené na štrkovom lôţku a podkladovom 

betóne a obetónované na hrúbku 150 mm.    

 

SO 018  KTÚ a sadové úpravy 

V rámci objektu sú riešené sadové úpravy vo vnútri areálu, ochrana terénu pozdĺţ preloţky 

potoka   

 

SO 019  Rekultivácia 

Objekt nie je predmetom tohto stavebného povolenia. Objekt bude povolený v samostatnom 

povolení stavby, po naplnení jednotlivých etáp skládky odpadov a ukončení skládkovania 

v povoľovanej časti zariadenia, na základe ţiadosti prevádzkovateľa.  

 

SO 020  Monitoring 

Monitorovací systém podzemných vôd je navrhnutý z troch vrtov. Jeden vrt referenčný, nad 

skládkou odpadov a dva pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd.  Vo vrtoch 

budú osadené oceľové rúry ø 125 mm, v dolnej časti perforované v hornej časti a nad úrovňou 

terénu plné. Na vrchu rúry bude osadený uzamykateľný poklop.  
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Stavebníkom stavby je :    Zdruţenie TKO Semeteš  n.o.  

Sídlo :    Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka  

 

Účastníkmi stavebného konania sú: 

- prevádzkovateľ: Zdruţenie TKO Semeteš n.o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka  

- Mesto Turzovka, Jašíkova č. 178, 023 54 Turzovka 

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., M. R. Štefánika 1, 010 01 Ţilina 

- Spoločenstvo bývalých urbariaristov, pozemkové spoločenstvo, 023 54 Turzovka  

- Správa ciest ŢSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Ţilina  

- REMAS Servis, zodpovedný projektant Ing. Oskar Orság, Karlová Ves, Ľ. Fullu 7, 841 05 

Bratislava  

 

 

Podmienky stavebného povolenia: 

 

1. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie „Integrované zariadenie na 

nakladanie s odpadmi Turzovka“, vypracovanej spoločnosťou REMAS Servis, Karlová Ves, 

Ľ. Fullu 7, 841 05 Bratislava, z októbra 2008, zodpovedný projektant Ing. Oskar Orság, 

autorizovaný stavebný inţinier H-0115*4-24,  ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto 

rozhodnutia.  

2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili 

by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia 

inšpekcie. Stavebník je povinný poţiadať o zmenu stavby pred dokončením a predloţiť 

upravenú projektovú dokumentáciu. 

3. Investičné náklady stavby:  1. etapa 960 666 Euro 

2. etapa 271 560 Euro 

3. etapa 254 963 Euro 

4. etapa 254 797 Euro 

5. etapa 337 914 Euro 

 

4. Stavba bude dokončená:     1. etapa do 10/2010  

2. etapa do 12/2017 

3. etapa do 12/2026 

4. etapa do 12/2036 

5. etapa do 12/2046 

5. Stavba nesmie byť začatá skôr, 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 15 dní po uskutočnení 

výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predloţiť 

doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení 

a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia. 

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. 

7. Pri realizácii stavby je potrebné dodrţiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodrţiavať úpravu 

MZ SSR č.7/78 Vestníka MZ SSR, vyhlášku SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti 

práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Zb. 
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o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na stavenisko. 

8. Dodrţať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 

Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

9. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodrţiavať príslušné ustanovenia stavebného 

zákona upravujúce všeobecné technické poţiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia 

vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

poţiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických poţiadavkách na stavby uţívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných 

technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov. 

10. Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené 

ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov 

stavby, stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán 

stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).  

11. Na stavbe musí byť k dispozícii stavebná 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 pouţiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu 

predpokladanej existencie stavby, bola pri beţnej údrţbe zaručená poţadovaná mechanická 

pevnosť a stabilita, poţiarna bezpečnosť, hygienické poţiadavky, ochrana zdravia 

a ţivotného prostredia, bezpečnosť pri uţívaní, ochrana proti hluku a úspora energie. 

15. Stavebník je povinný umoţniť 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 

povrchového tesnenia skládky odpadov, drenáţneho systému a ukončenie stavebných prác na 

stavbe. 

18. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie 

podzemných sietí u ich správcov v teréne a vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou 

osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Osadenie stavby musí 

byť v súlade s právoplatným územným rozhodnutím č. j. Výst-3-TA-Tk-105/2008-Jt, zo dňa 

10.06.2008, vydaným Mestom Turzovka. 

19. Stavebník je povinný predloţiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu 

právoplatnosti.  

20. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné uţívanie, moţno uţívať len na 

základe rozhodnutia o uţívaní stavby. 

21. Po ukončení stavebných prác na stavbe poţiada inšpekciu o kolaudáciu stavby. Súčasne 

prevádzkovateľ poţiada inšpekciu aj o zmenu integrovaného povolenia. 

 

Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska 

ţivotného prostredia, na komplexnosť výstavby: 
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22. Pri výstavbe skládky odpadov musia byť vybudované všetky technické poţiadavky 

vyplývajúce z § 28 vyhlášky MŢP SR č. 283/2001 Z.z.. o vykonaní niektorých ustanovení 

zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 283/2001 Z.z.“).  

23. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodrţať poţiadavky na výstavbu skládok 

odpadov v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva. 

24. Zhutnená minerálna tesniaca vrstva musí spĺňať poţiadavky § 26 ods. 5 vyhlášky č. 283/2001 

Z.z. 

25. Po zhutnení minerálnej tesniacej vrstvy sa vykoná atest jej vlastností. Výsledky atestu budú 

inšpekcii predloţené ku kolaudácii stavby. 

26. HDPE fólia hrúbky 1,5 mm musí byť poloţená na plochu celého dna a bočných svahov telesa 

skládky odpadov. 

27. Dodávateľ stavby je povinný vykonať skúšky všetkých zvarov HDPE fólie a o vykonaných 

skúškach vypracovať protokol. 

28. Medzi minerálnu tesniacu vrstvu a HDPE fóliu musí byť uloţený kontrolný systém 

elektrofyzikálneho merania celistvosti plochy uloţenej HDPE fólie.  

29. Na odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov musí byť vybudovaná štrková 

drenáţna vrstva. Drenáţne potrubie a štrková drenáţna vrstva musia byť chránené  

geotextíliou proti vnikaniu jemných častíc odpadu. 

30. Drenáţne potrubie na odtok priesakovej kvapaliny vybudovať tak, aby bola zabezpečená 

moţnosť jeho pravidelného prečisťovania. 

31. Na odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov do čerpacích šachiet 

a následne do nádrţe na zachytávanie priesakovej kvapaliny musí byť vybudovaná 

nepriepustná vodotesná kanalizácia. 

32. Prečerpávacie šachty na zachytávanie priesakovej kvapaliny vybudovať bez priebeţného 

potrubia, ktoré by umoţňovalo odvádzanie neznečistených daţďových vôd do povrchového 

toku.  

33. Na odvádzanie skládkových plynov z telesa skládky odpadov musia byť vybudované 

odplyňovacie studne, podľa projektovej dokumentácie, v počte 2 ks v kaţdej etape. 

34. Vjazd pre vozidlá do telesa kazety I. etapy skládky odpadov zabezpečiť vybudovaním 

priameho vstupu z priestoru váhy bez nutnosti vybudovania druhého vjazdu pre motorové 

vozidlá zo štátnej cesty.  

35. Počas realizácie stavebných prác dodrţiavať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách 

a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „vodný zákon“), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia 

príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami. 

36. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených 

plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd. 

37. Pouţívaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu 

zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou 

činnosťou. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na 

vlastné náklady. 

38. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie odpadov a látok, 

ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.  

39. Investor je povinný uzatvoriť podmienky zmluvy s dodávateľom stavby tak, aby bolo 

zabezpečené nakladanie s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o odpadoch“). Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v priestoroch staveniska sa môţe 

vykonávať len na základe a v rozsahu platného súhlasu na nakladanie s nebezpečnými 

odpadmi, vydaného podľa § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch. 

40. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o mnoţstve a druhu 

vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi a predloţiť ich inšpekcii pri 

kolaudácii stavby. 

41. Zabezpečiť, aby pri budovaní skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých 

pozemkoch. 

42. V prípade ich poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú 

škodu podľa platných predpisov. 

 

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, 

odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia: 

 

43. Pri výstavbe skládky odpadov sa bude vyuţívať infraštruktúra vybudovaná v jestvujúcom 

zariadení na zber a triedenie odpadov. Prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený 

len cez existujúci vstup zo štátnej cesty a obsluţnú komunikáciu. Napojenie Inţinierskych 

sietí na stavbu realizovať formou pretlaku popod cestnú komunikáciu II/541. 

44. Na zariadenie staveniska budú pouţité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky 

odpadov. 

45. Pri realizácii stavby skládky odpadov chrániť vybudované zariadenia proti poškodeniu 

stavebnými a dopravnými mechanizmami. 

46. Vody z povrchového odtoku z priepustu spod štátnej cesty musia byť odvedené potrubím 

popod skládku odpadov, ktoré bude zaústené do presmerovaného potoka.   

47. Vody z povrchového odtoku z bočného svahu, zo strany od štátnej cesty musia byť odvedené 

obvodovou otvorenou priekopou mimo teleso skládky odpadov. 

48. Na záchytnej priekope, ktorá bude odvádzať povrchové vody do vodného toku musí byť 

vybudované zariadenie na zachytávanie sedimentujúcich a plávajúcich látok.  

49. Pred začatím stavebných prác na objekte SO 004 Prekládka potoka je projektant povinný 

vypracovať projekt organizácie výstavby prekládky potoka a predloţiť ho inšpekcii na 

vedomie.   

 

Dodrţanie poţiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy: 

 

50. Zameranie káblov diaľkového telefónu a trubiek musí byť dodávateľom geodeticky 

zamerané v odkrytom stave pred zasypaním výkopu.  

51. Stavebník je povinný poţiadať správny orgán pre pozemné komunikácie ObÚ CD PK Čadca 

o určenie osadenia zvislého dopravného značenia a vyznačenia vodorovného dopravného 

značenia na pozemnej komunikácii II. triedy na základe projektu dopravného značenia 

odsúhlaseného ODI OR PZ Čadca resp., dodaním súhlasného stanoviska ODI OR PZ Čadca.  

52. Na zriadenie zjazdu alebo pripojenia na pozemnú komunikáciu II. triedy je stavebník 

povinný poţiadať cestný správny orgán osobitnou ţiadosťou v zmysle § 3b zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ku ktorej je potrebné predloţiť 

projektovú dokumentáciu výhľadových pomerov v zmysle STN 736 110 Projektovanie 

miestnych komunikácií a stanoviská ODI OR PZ Čadca, SC ŢSK závod Kysuce. 
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53. Prevádzkovateľ je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môţe cestný 

správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnými 

komunikáciami II. triedy v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) cestného zákona. 

54. Dodrţať odtokové pomery cesty II/541. Povrchovú vodu z vjazdu odviesť pomocou 2%-ného 

sklonu smerom od cestnej komunikácie II/541. 

55. Konštrukciu vjazdov do areálu skládky odpadov zhotoviť bezprašnou technológiou (ABS, 

betón, dlaţba).  

56. Pri výstavbe vjazdov do areálu skládky odpadov je nutné zachovať rozhľadové pomery cesty 

II/541. 

57. Stavebné práce spojené s realizáciou stavby nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej 

premávky, stavebný materiál a ostatné materiály nebudú skladované na ceste. 

58. Stavebník musí strpieť činnosť údrţby SC ŢSK, bez nároku na kompenzáciu za prípadnú 

škodu spôsobenú pri realizácii údrţby cesty II/541. 

59. V prípade, ţe vplyvom stavebnej činnosti dôjde k poškodeniu vozovky, je stavebník povinný 

zabezpečiť opravu cesty minimálne v šírke jazdného pásu so zárukou 60 mesiacov. Stavebník 

zabezpečí, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou. 

V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné 

náklady. 

60. V prípade akýchkoľvek vylepšení cesty, zvislého dopravného značenia a ostatného 

príslušenstva cesty z dôvodu realizácie stavby budú tieto činnosti realizované na náklady 

ţiadateľa.  

61. Pre práce na ceste II/541, ktorá je v správe SC ŢSK, poţiadať ObÚ pre cestnú dopravu 

a pozemné komunikácie v Čadci o povolenie pre zvláštne uţívanie cesty. 

62. Práce zasahujúce do cesty realizovať od apríla do konca októbra kalendárneho roka. 

63. Stavebník je povinný termín prác vopred oznámiť a k výkonu prác prizvať zástupcu SC ŢSK. 

64. Stavebník je povinný pred začatím prác predloţiť na odsúhlasenie na SCHKO Kysuce 

vyčíslenie hodnoty biotopu podhorského luţného lesa, vypracované odbornou organizáciou. 

Vo výške finančnej hodnoty tohto biotopu bude prevádzkovateľ povinný vykonať ako 

náhradu revitalizáciu niektorého biotopu v širšom okolí Turzovky. Revitalizácia biotopov 

bude realizovaná na etapy po dohode so S CHKO Kysuce. O tejto skutočnosti bude písomne 

informovaný Obvodný úrad ŢP v Čadci úsek OPaK. 

65. Prekládku Semetešského potoka riešiť nasledovným spôsobom: línia nového koryta má byť 

mierne zvlnená (doporučuje sa vybudovať 2 aţ 3 meandre) so zachovaním prirodzeného 

sklonu toku. Pravý breh koryta má byť spevnený lomovým kameňom alebo kamennou 

rovnaninou voľne kladenou do zeminy bez pouţitia betónu. Pri pokladaní záhozu pouţiť 

veľké kamene, aby sa vytvorilo dostatočné mnoţstvo úkrytov pre ryby. Dno koryta má byť 

ponechané prirodzené bez prahov a stupňov. Ľavý breh zostane bez úprav. Členitosť koryta 

zvýšiť osadením väčších balvanov voľne rozmiestnených v koryte toku, ktoré budú zároveň 

slúţiť aj ako úkryty pre ryby. 

66. Z dôvodu predchádzania moţného rizika vzniku škôd na rybách je stavebník povinný 

vykonávať stavebné práce v koryte toku mimo obdobia neresu rýb, ktorý sa uskutočňuje 

v daných podmienkach v období od 1. októbra do 31. decembra kalendárneho roka. Súčasne 

je potrebné pri stavebnej činnosti minimalizovať zakalenie vody a pri nízkych prietokoch 

vody stavebné práce obmedziť alebo prerušiť na nevyhnutne potrebný čas. 

67. Na brehoch poţadujeme vysadiť nový brehový porast, ktorý bude pozostávať z pôvodných 

druhov (vŕba a jelša). 
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68. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný ku kolaudácii stavby zabezpečiť monitoring 

vodnej biotopy prostredníctvom oprávnenej osoby. Na základe výsledkov monitoringu bude 

v prípade potreby moţné prijať ďalšie opatrenia. 

69. Stavebník je povinný pred začiatkom prác na preloţke potoka spracovať plán povodňových 

zabezpečovacích prác v zmysle zákona č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami. 

70. Stavebník je povinný termín začatia prác na preloţke potoka ohlásiť Správe povodia 

stredného Váhu I v Púchove. 

71. Výmenu istiaceho prvku z existujúcich 20 kW na 60 kW môţe realizovať v súlade 

s Vyhláškou 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 

technických zariadení odborne spôsobilá osoba, ktorá poţiada po úhrade pripojovacieho 

poplatku o súhlas na rozplombovanie krytov elektromerového rozvádzača na príslušnej OK, 

resp. TZC. Elektrická NN prípojka a meranie spotrebovanej elektrickej energie musí byť 

upravené v zmysle platnej STN a v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej 

sústavy elektrickej energie. 

72. Hlavný istič pred elektromerom musí byť plombovateľný a označený nezameniteľným 

označením jeho prúdovej hodnoty v ampéroch (A). 

73. V prípade potreby blokovania elektrospotrebičov, musia byť splnené technické a obchodné 

podmienky v zmysle platného cenníka v čase ţiadosti pripojenia týchto elektrospotrebičov. 

74. Po úprave odberného miesta je potrebné SSE-D, a.s. predloţiť: 

- protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača (správu o kusovej skúške), 

- správu o vykonanej odbornej prehliadke a skúške prívodu do elektromerového rozvádzača, 

- doklad o úhrade pripojovacieho poplatku v zmysle platného rozhodnutia ÚRSO, 

- jestvujúce MTP 100/5 navýšenej elektrickej kapacite vyhovujú. 

75. Odberné elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu dodávanej 

elektrickej energie v neprospech ostatných odberateľov, inak môţe dodávateľ elektrickej 

energie v zmysle § 22 písm. g) ods. 8 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nevyhnutnom rozsahu obmedziť, alebo 

prerušiť dodávku elektrickej energie. 

76. Pred výmenou istiaceho prvku (ističa) pred elektromerom v prípade navyšovania výkonu, 

musí odberateľ uzatvoriť na distribučných zákazníckych sluţbách SSE-D, a.s. zmluvu 

o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy. Predmetom zmluvy bude určenie 

pripojovacieho poplatku v zmysle platného rozhodnutia ÚRSO, odvodeného z rozdielu 

jestvujúcej a poţadovanej prúdovej hodnoty ističa pred elektromerom. 

77. Dodrţať podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy, za ktorých je moţné 

vykonávať nepoľnohospodársku činnosť na uvedených pozemkoch, uloţené v rozhodnutí 

Obvodného pozemkového úradu v Čadci, č. ObPÚ-2008/01271-002/04, zo dňa 30.12.2008 o 

trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy.  

 

78. Ku kolaudácii stavby je potrebné predloţiť: 
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, 

- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného 

vyhotovenia stavby,  

- certifikáty pouţitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických 

poţiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),  

- výsledky skúšok pouţitých materiálov a vyhotovenia tesniacej vrstvy podľa STN 732031 a 

podľa § 34, v súlade s § 26 vyhlášky č. 283/2001 Z.z. (zhutnenie, priepustnosť, pomer 

organických látok,.....), 

- výsledky kontroly pouţitého materiálu a skúšok vyhotovenia fóliového tesnenia podľa STN 
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83 8106 a doklad o vykonaní opráv prípadne zistených netesností, alebo deštrukcii,  

- doklady o výsledkoch predpísaných funkčných skúšok zariadení podľa platných STN 

a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa 

platných technických noriem,  

- tesnosť kanalizačnej siete, tesnosť akumulačnej nádrţe na priesakovú kvapalinu a potrubných 

rozvodov na priesakovú kvapalinu, 

- vstupné hodnoty kvality podzemných a povrchových vôd  kvality - výsledky monitoringu 

podzemných a povrchových vôd pred začatím skládkovania,  

- plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných 

látok do ţivotného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), schválený 

Slovenskou inšpekciou ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Ţilina, odbor 

inšpekcie ochrany vôd, 

- 2x prevádzkový poriadok skládky odpadov,  

- technologický reglement skládky odpadov, 

- kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva, 

- zmluvné zabezpečenie zneškodňovania prebytkov priesakovej kvapaliny vo vyhovujúcom 

zariadení na čistenie odpadových vôd 

- zmluvné zabezpečenie zneškodňovania odpadových splaškových vôd vo vyhovujúcom 

zariadení na čistenie odpadových vôd 

- stavebný denník. 

 

 

b)  

povoľuje vykonávanie činností v prevádzke: 

 

„Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“ 
 

 

pre prevádzkovateľa:  

 

obchodné meno   Zdruţenie TKO Semeteš  n.o. 

sídlo:    Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka 

IČO:    36 137 952 

 

 

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“ 

podľa § 8 zákona IPKZ je:  

a) v oblasti ochrany ovzdušia: 

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania, 

podľa § 8 ods. 2 písm. a)1 zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) zákona č. 

478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) pre 

stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“, 

- určenie všeobecných podmienok prevádzkovania prevádzky „Skládka odpadov Turzovka – 

Semeteš“, podľa § 8 ods. 2 písm. a)7. zákona o IPKZ, v súlade s § 33 ods. 3. písm. l)  zákona 

o ovzduší, 

 

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd : 

- povolenie uskutočniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b)2. zákona o IPKZ, v súlade s § 

26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),  
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- súhlas na vykonávanie činností, ktoré môţu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd 

podľa § 8 ods. 2 písm. b)3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, 

- povolenie na odber povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b)5. zákona 

o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. b)1 vodného zákona, 

- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku podľa § 8 ods. 2 písm. b)6. zákona 

o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona, 

 

c) v oblasti odpadov: 

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa § 8 ods. 2 písm. c)8. zákona 

o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch,  

 

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí : 

- rozhodnutie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa § 8 ods. 2 písm. f)4. zákona 

o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 4 písm. l) zák. č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 

zdravotníctve“),, 

 

Prevádzka bude umiestnená v Turzovke na pozemkoch parcelné číslo č. KN 5431/28, 5431/32, v 

k.ú. Turzovka, ku ktorým má Zdruţenie TKO Semeteš n. o. vlastnícky vzťah a pozemkoch 

parcelné č. KN 5431/25, 5431/34, 5431/35, 5431/36, 5431/37, 5431/38, 5428/2, 5428/3, 5428/4, 

5428/5, 5428/6, 5432/2, 5432/3, 5432/4, 5432/5, 5432/6, 5432/7 v k.ú. Turzovka ([KN 5431/1, 

5432] totoţné s parcelami KNE 33479/2, 4487, 4489, 4490, 4499/2), ku ktorým má Zdruţenie 

TKO Semeteš n. o. uzatvorenú zmluvu o prenájme pozemkov za účelom výstavby skládky 

odpadov.  

I. Údaje o prevádzke 
 

 

A. Zaradenie prevádzky 
 

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti: 

 

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ zaradená do kategórie 

priemyselnej činnosti: 

5. Nakladanie s odpadmi  

5.4.) Skládky odpadov, ktoré môţu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú 

kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady. 

NOSE-P:  109.06 

 

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti 

vykonávané v tom istom mieste, ktoré môţu mať vplyv na znečisťovanie ţivotného 

prostredia.  

 

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia: 

Skládka odpadov je v zmysle zákona o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŢP č.706/2002 Z.z. 

v znení neskorších predpisov malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.  

 

3. Zaradenie skládky odpadov: 

Skládka odpadov je zaradená podľa § 25 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 283/2001 Z.z. do triedy: 

- skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. 

 

4. Zaradenie do systému environmentálneho manaţérstva : 
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Prevádzka nie je zaradená do systému environmentálneho manaţérstva. Prevádzkovateľ nie 

je drţiteľom certifikátu ISO 9001, ani ISO 14 001. 

 

5. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa zákona o odpadoch: 

- zhromaţďovanie ostatných odpadov, 

- zhromaţďovanie nebezpečných odpadov. 

 

6. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa vodného zákona:  

- v prevádzke sa zaobchádza s nebezpečnými látkami v zmysle vodného zákona, 

- vypúšťanie vôd z povrchového odtoku a drenáţnych vôd do povrchových vôd. 

 
B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy 

v prevádzke : 
 

1. Charakteristika prevádzky 

- dátum začatia činnosti prevádzky: r. 2006, 

- predpoklad ukončenia činnosti:  r 12.2053, 

- umiestnenie prevádzky: kraj Ţilinský, okres Čadca, Mesto Turzovka, k.ú. Turzovka,  

- projektovaná kapacita prevádzky : 198 445 m
3
 uloţeného odpadu,  

- v prevádzke bude vykonávaná činnosť podľa prílohy č.3 k zákonu o odpadoch:  

– D1 – uloţenie do zeme alebo na povrchu zeme,  

- podľa § 2 ods. 5 zákona o IPKZ je skládka odpadov posudzovaná ako nová prevádzka. 

 

2. Opis prevádzky 

Členenie prevádzky: 

Členenie prevádzky bude uvedené podľa skutočnosti po kolaudácii stavby pri zmene 

integrovaného povolenia. 

 
Vstupy do prevádzky:  

- odpady určené na zneškodnenie skládkovaním, inertné materiály alebo stavebný odpad 
na prekrývanie odpadu, pitná voda, úţitková, elektrická energia, pohonné hmoty, oleje 
a mazadlá, deratizačné prípravky. 

  
Výstupy z prevádzky:  

- odpady vyprodukované pri prevádzkovaní zariadenia, vody z povrchového odtoku, 
priesaková kvapalina, splaškové odpadové vody. 

 

 

II. Podmienky povolenia 
 

 

A. Podmienky prevádzkovania 
 

 

1. Všeobecné podmienky: 

 

A.1.1. Skládka odpadov bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto 

povolení. 

A.1.2. Všetky plánované zmeny v prevádzke, budú podliehať integrovanému povoľovaniu 

a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.  

A.1.3. V prípade zmeny prevádzkovateľa skládky odpadov práva a povinnosti prevádzkovateľa 

prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť 



Strana 15 z 36  rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108  

inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv 

a povinností. 

A.1.4. Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových 

predpisov v lehote do 2 mesiacov od právoplatnosti tohto povolenia. 

A.1.5. Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do Prevádzkového 

poriadku skládky odpadov a poţiadať inšpekciu o jeho schválenie ku kolaudácii stavby. 

A.1.6. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je 

v integrovanom povolení určený termín splnenia. 

A.1.7. Všetkým zamestnancom, ktorí vykonávajú práce v súlade s poţiadavkami tohto 

povolenia, bude vţdy k dispozícií kópia tohto povolenia. 

A.1.8. Podmienky uloţené v tomto integrovanom povolení sú pre prevádzkovateľa záväzné. Ak 

integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky 

a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných zloţkových právnych predpisov na 

jednotlivých úsekoch ţivotného prostredia. 

A.1.9. Prevádzkovateľ je v zmysle § 20 ods. 3 zákona o IPKZ povinný umoţniť orgánu štátneho 

dozoru kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie 

kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, 

zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné 

informácie a vysvetlenia a platné karty bezpečnostných údajov pre všetky chemické 

látky. 

A.1.10. Prevádzkovateľ je povinný ku kolaudácii stavby poţiadať inšpekciu o zmenu 

integrovaného povolenia, súčasťou ktorej bude vydanie súhlasu na prevádzkovanie 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov a schválenie prevádzkového poriadku skládky 

odpadov. 

 

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania 

 

A.2.1. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný zabezpečiť nepretrţitú kontrolu prevádzky. 

 

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie 

A.3.1. Prevádzkovateľ na skládke odpadov nakladá s nebezpečnými odpadmi, v rozsahu tabuľky 

č.2, uvedenými v bode D.7., ktoré vznikajú činnosťou zariadenia.  

A.3.2. V prevádzke je povolené pouţívanie nasledovných látok: 

Suroviny: 

 úţitková voda, 

 balená pitná voda, 

 

Nebezpečné látky: 

 motorová nafta -  v mnoţstve podľa potrieb vozového parku, v rozsahu činnosti 

povolenej prevádzky, 

 motorové, prevodové, hydraulické a mazacie oleje, 

 nebezpečné odpady vzniknuté pri činnosti prevádzky v celkovom mnoţstve 

nebezpečných odpadov, cca 300 kg za rok.  

 

Pomocné látky: 

 absorbenty (podľa potreby), 
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 čistiace, dezinfekčné a deratizačné prostriedky. 

 

Energie: 

 elektrická energia. 

A.3.3. Okrem uvedených nebezpečných látok nie je bez povolenia inšpekcie dovolené v 

prevádzke pouţívať ţiadne iné nebezpečné látky. 

A.3.4. Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o kaţdom plánovanom pouţití nových 

nebezpečných látok. K oznámeniu musí byť priloţená kópia karty bezpečnostných údajov 

nebezpečnej látky. 

 

4. Podmienky pre odber vody 

 

Odber vody za účelom prevádzkovania skládky odpadov sa v čase vydávania 

integrovaného povolenia na skládke odpadov nevykonáva, preto sa podmienky neurčujú. 

Povolenie na odber podzemných vôd nie je predmetom integrovaného povolenia. 

 

5. Technicko-prevádzkové podmienky 

 

Technicko-prevádzkové podmienky budú určené v súhlase na prevádzkovanie skládky 

odpadov pri kolaudácii stavby. 

 

 

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami 

 

A.6.1. Čerpanie PHM do mechanizmov, parkovanie a vykonávanie údrţby mechanizmov 

vykonávať na zastrešenej a havarijne zabezpečenej ploche, aby nedošlo k úniku 

nebezpečných látok do pôdy, do podzemných a povrchových vôd.  

A.6.2. Pri mimoriadnom čerpaní PHM a vykonávaní nepredvídanej údrţby dodrţiavať 

poţiadavky na havarijné zabezpečenie tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látok.   

A.6.3. Pre manipuláciu s nebezpečnými látkami určiť zodpovednú osobu, ktorá bude poučená 

o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami. 

A.6.4. Vydávať a prijímať nebezpečné látky môţe len zodpovedný pracovník, ktorý zároveň 

vedie aj evidenciu týchto látok. 

A.6.5. Nakladať s nebezpečnými látkami sa môţe len vtedy, keď je zabezpečený stály dozor, ak 

sú obaly nepoškodené, zabezpečené proti pádu, úniku, rozbitiu a pod. 

A.6.6. S nebezpečnými látkami, vrátane nebezpečných odpadov manipulovať tak, aby nedošlo 

k úniku týchto látok do podzemných a povrchových vôd. 

A.6.7. Prevádzkovateľ je povinný zaobchádzať s nebezpečnými látkami a vykonať v stavbách 

a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, opatrenia v zmysle 

záväzných právnych predpisov na úseku vodného hospodárstva. 

A.6.8. Prevádzkovať skládku odpadov a vykonávať údrţbu všetkých zariadení podľa 

prevádzkových predpisov a pokynov od výrobcu tak, aby nedošlo k mimoriadnemu 

zhoršeniu kvality podzemných a povrchových vôd a k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality 

ovzdušia, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia. 

 

 

B. Emisné limity 
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B.1 Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia 

Emisné limity sa neurčujú.  

 

 

B.2 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách 

a osobitných vodách 

Emisné limity pre odpadové vody sa neurčujú. 

 

Podmienky pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchový vôd 

 

Voda z povrchového odtoku : 

V zmysle § 8 ods.2 písm. b)6. zákona o IPKZ sa povoľuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku 

po predčistení v sedimentačnej nádrţi s nornou stenou, do bezmenného potoka ústiaceho do 

potoka Semeteš, za týchto podmienok: 

 

B.2.1. Povolenie je platné pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z priestorov prevádzky 

„Skládka odpadov TKO Turzovka - Semeteš“, odvádzaných a vypúšťaných do potoka 

Semeteš v nasledovnom rozsahu:   

- odvodnenie dotknutého územia drenáţou vrstvou uloţenou pod tesnením skládky 

odpadov v celom priestore telesa skládky odpadov a odvedenie zachytených 

drenáţnych vôd potrubím mimo telesa skládky odpadov a následne do potoka Semeteš,  

- daţďová kanalizáciu (zatrubnenie popod teleso skládky odpadov) na odvádzanie vôd 

z povrchového odtoku z priepuste pod štátnou cestou zaústenú do prekládky potoka,  

- odvodňovací daţďový rigol na odvádzanie vôd z povrchového odtoku zo svahu od 

štátnej cesty. 

B.2.2. Vody z povrchového odtoku, musia byť pred vypustením do povrchového toku 

predčistené vo funkčnom zariadení na zachytenie sedimentujúcich a plávajúcich látok - 

v sedimentačnej nádrţi s nornou stenou.  

B.2.3. Daţďová kanalizácia a odvodňovací daţďový rigol musia byť vybavené funkčným 

zariadením na zachytávanie sedimentujúcich a plávajúcich látok.  

B.2.4. Zariadenia na zachytávanie sedimentujúcich a plávajúcich látok musia byť 

prevádzkované v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom daţďovej kanalizácie. 

B.2.5. Pravidelne čistiť odvodňovací daţďový rigol, vrátane sedimentačného zariadenia na 

zachytávanie plávajúcich látok, najmenej však 2 x za rok. O vykonanom čistení viesť 

záznam v prevádzkovom denníku. 

B.2.6. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať rozbory vypúšťaných vôd z povrchového odtoku 

podľa bodu I.2.3.  

 

Časová platnosť povolenia : 

B.2.7. Prevádzkovateľ je povinný po desiatich rokoch od vydania integrovaného povolenia 

inšpekcii nahlásiť stav v nakladaní s  vodami z povrchového odtoku.  

 

B.3 Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie 

Limity pre hluk a vibrácie sa neurčujú. 
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C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä pouţitím najlepších 

dostupných techník 
 

Na základe posúdenia projektu skládky odpadov podľa hľadísk, uvedených v prílohe č.3 zákona 

o IPKZ, pri určovaní najlepších dostupných techník a na základe výsledkov porovnania 

prevádzky s poţiadavkami uvedenými v § 23 - § 34 vyhlášky č. 283/2001 Z. z., sa 

prevádzkovateľovi určuje vykonať k uvedeniu zariadenia do prevádzky (ku kolaudácii stavby) 

nasledovné opatrenia: 

 

C.1. Pri vstupe na skládku odpadov musí byť umiestnená informačná tabuľa, ktorá musí 

obsahovať všetky náleţitosti v súlade s § 20 ods.1 vyhlášky č. 283/2001 Z. z.. 

C.2. V areáli skládky odpadov musia byť vybudované spevnené plochy a spevnená prístupová 

komunikácia do telesa. 

C.3. Celý areál skládky odpadov musí byť oplotený súvislým oplotením s uzamykateľnou 

bránou. 

C.4. V areáli skládky odpadov musí byť umiestnená váha na váţenie prijímaných odpadov.  

C.5. V areáli skládky odpadov musí byť vybudovaný prevádzkový objekt s potrebným 

vybavením, pracovisko váhy, sociálne zariadenie atď...  

C.6. V areáli skládky odpadov musí byť k dispozícii protipoţiarne zariadenie – hasiaci prístroj, 

lopata so sypkým materiálom, protipoţiarna nádrţ.  

C.7. Teleso skládky odpadov musí mať vybudovaný tesniaci systém, ktorý vyhovuje 

poţiadavkám na tesnenie skládok odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný podľa § 26 

vyhlášky č. 283/2001 Z. z. 

C.8. Teleso skládky odpadov musí mať vybudovaný drenáţny systém priesakových kvapalín 

podľa § 27 vyhlášky č. 283/2001 Z. z.  

C.9. V telese skládky odpadov musí byť priebeţne budovaný drenáţny systém skládkových 

plynov a zariadenie na ich vyuţitie alebo zneškodnenie v závislosti od mnoţstva ich 

tvorby.  

C.10. Skládka odpadov musí mať vybudovaný monitorovací systém podzemných vôd, ktorý 

pozostáva z troch vrtov, z toho jeden ja umiestnený nad skládkou odpadov a dva sú 

umiestnené pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd v areáli skládky 

odpadov.  

C.11. V povrchovom toku musia byť určené dve odberné miesta na sledovanie kvality 

povrchových vôd, z toho jedno odberné miesto v povrchovom toku nad telesom skládky 

odpadov a jedno odberné miesto pod telesom skládky odpadov v smere toku.  

C.12. Skládka odpadov musí mať zabezpečený monitorovací systém skládkových plynov.  

C.13. Skládka odpadov musí mať vybudovaný odvodňovací systém pre povrchové vody:  

- odvodnenie dotknutého územia drenáţou vrstvou uloţenou pod tesnením skládky 

odpadov v celom priestore telesa skládky odpadov a odvedenie zachytených drenáţnych 

vôd potrubím mimo telesa skládky odpadov a následne do potoka Semeteš,  

- daţďovú kanalizáciu (zatrubnenie popod teleso skládky odpadov) na odvádzanie vôd 

z povrchového odtoku z priepustu pod štátnou cestou zaústenú do prekládky potoka,  

- odvodňovací daţďový rigol na odvádzanie vôd z povrchového odtoku zo svahu od 

štátnej cesty. 

C.14. Skládka odpadov musí mať vybudované zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov. 
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C.15. Na skládke odpadov musí byť vybudovaná manipulačná plocha na manipuláciu 

s nebezpečnými látkami a skladovanie nebezpečných odpadov zabezpečená tak, aby 

nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.  

C.16. Skládka odpadov musí mať zabezpečené zásobovanie pitnou vodou.   

C.17. Skládka odpadov musí mať zmluvne zabezpečené zneškodnenie odpadových vôd, t.j. 

prebytku priesakovej kvapaliny a splaškových odpadových vôd vo vhodnom zariadení na 

čistenie odpadových vôd. Dodávka prebytku priesakovej kvapaliny na ČOV je 

podmienená dokladovaním jej kvality a mnoţstva. 

C.18. Na skládke odpadov sa musí vykonávať pravidelné hutnenie odpadu kompaktorom.  

C.19. Na skládke odpadov sa musí dodrţiavať ukladanie odpadu po vrstvách o hrúbke 0,35 - 

0,50 m, ktoré sa zhutňujú, pracovná vrstva dosahuje po zhutnení max. 2,0 m. Komunálne 

odpady s obsahom biologicky rozloţiteľných odpadov sa musia prekrývať vhodným 

inertným materiálom napr. zeminou, alebo stavebným odpadom.   

C.20. Skládka odpadov musí mať zabezpečené zariadenie na zachytávanie vetrom unášaných 

odpadov.    

C.21. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť deratizáciu skládky odpadov v spolupráci s 

odbornou organizáciou, podľa potreby minimálne 1 x ročne. 

C.22. Skladovanie ropných produktov, PHM a nebezpečných odpadov sa musí vykonávať vo 

vyhovujúcom  sklade nebezpečných látok. 

C.23. Na zabezpečenie riadneho chodu skládky odpadov a minimalizáciu vplyvu zariadenia na 

ţivotné prostredie musí byť pre skládku odpadov vypracovaný technologický reglement, 

prevádzkový poriadok, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania 

s odpadmi, havarijný plán, plán opatrení pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi  

C.24. Skládku odpadov moţno prevádzkovať len na základe platného súhlasu na 

prevádzkovanie zariadenia vydaného zmenou integrovaného povolenia a podľa 

prevádzkového poriadku schváleného v integrovanom konaní.  

 

 

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie a zneškodnenie odpadov 
 

1.) Podmienky pre nakladanie s nebezpečným odpadom: 

 

D.1.1. Povolenie sa vzťahuje na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vyprodukovanými pri 

stavebnej činnosti v rámci realizácie stavby prevádzke „Integrované zariadenie na 

nakladanie s odpadmi Turzovka“. 

D.1.2. Prevádzkovateľ v prevádzke nakladá s týmito druhmi nebezpečných odpadov, 

zaradených podľa vyhlášky MŢP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), v celkovom 

mnoţstve nebezpečných odpadov cca 300 kg za rok: 

Tabuľka č.2 

Kód 

od

pa

du 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu  Kategória 

odpadu 

08 03 13 Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N 

13 02 05  Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N 

13 02 08  Iné motorové, prevodové a mazacie oleje  
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15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami 

N 

15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak 

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 

kontaminované nebezpečnými látkami 

N 

16 01 07 Olejové filtre N 

16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené 

v 16 02 09 aţ 16 02 12 (ţiarivky) 

N 

16 06 01  Olovené batérie N 

 

 

D.1.3. Špecifikácia nakladania s nebezpečnými odpadmi: 

- v prevádzke sa povoľuje vykonávať zhromaţďovanie nebezpečných odpadov. 

D.1.4. Nakladať s nebezpečnými odpadmi môţe prevádzkovateľ len na základe integrovaného 

povolenia a musí dodrţiavať podmienky uvedené v tomto povolení. 

D.1.5. Pri vzniku nového druhu nebezpečného odpadu, alebo pri zmene v nakladaní s 

nebezpečnými odpadmi, je prevádzkovateľ povinný poţiadať o zmenu integrovaného 

povolenia, ktorého súčasťou bude zmena podmienok na nakladanie s nebezpečným 

odpadom.  

D.1.6. Prevádzkovateľ musí pri nakladaní s nebezpečným odpadom plniť povinnosti drţiteľa 

odpadov, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom 

hospodárstve. 

D.1.7. Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať vznik nebezpečných odpadov. 

D.1.8. Všetky miesta zhromaţďovania, manipulačné plochy, nádoby a kontajnery na 

nebezpečné odpady je prevádzkovateľ povinný označiť varovnými symbolmi a 

identifikačným listom nebezpečných odpadov. 

D.1.9. Prevádzkovateľ je povinný kaţdý nový vzniknutý druh odpadu okamţite zaradiť podľa 

katalógu odpadov.  

D.1.10. Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len oprávnenej 

osobe na nakladanie s odpadmi, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 

v odpadovom hospodárstve. 

D.1.11. Prepravu nebezpečných odpadov je moţné vykonávať len na základe povolenia 

príslušného obvodného úradu ţivotného prostredia, prostredníctvom oprávnenej osoby. 

D.1.12. Pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom, musia byť oboznámení s postupom 

nakladania s nebezpečným odpadom v zmysle podmienok integrovaného povolenia 

a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.  

D.1.13. Plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom musí byť 

umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromaţďovania nebezpečných 

odpadov. 

D.1.14. Povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa udeľuje na 3 roky od dátumu 

právoplatnosti tohto integrovaného povolenia. Platnosť povolenia inšpekcia predĺţi, a to 

aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto 

povolenia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto 

skutočnosť inšpekcii. 

 

Všeobecné podmienky pre nakladanie s odpadmi 
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D.2.1. Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní zariadenia vznikajú, prípadne môţu vznikať ako 

pôvodcovi nasledovné druhy odpadov: 

tabuľka č.3  

Označenie 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

17 04 05 Ţelezo a oceľ  O 

19 12 01 Papier a lepenka   O 

15 01 02 Obaly z plastov O 

20 03 01  Zmesový komunálny odpad O 

 

D.2.2. Špecifikácia nakladania s ostatnými odpadmi: 

- v prevádzke sa vykonáva zhromaţďovanie ostatných odpadov. 

D.2.3. Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik 

vlastného odpadu.  

D.2.4. Vzniknuté odpady je prevádzkovateľ povinný prednostne materiálovo alebo energeticky 

zhodnocovať.  

D.2.5. Prevádzkovateľ je povinný kaţdý nový vzniknutý druh odpadu okamţite zaradiť podľa 

Katalógu odpadov.  

D.2.6. Prevádzkovateľ je povinný odpady vznikajúce pri prevádzke triediť podľa druhov, 

zhromaţďovať ich do určených obalov a kontajnerov podľa spôsobu zhodnotenia, resp. 

zneškodnenia.  

D.2.7. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenčné listy odpadov vzniknutých pri 

činnosti skládky odpadov, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti 

odpadového hospodárstva. 

D.2.8. Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. 

D.2.9. Prevádzkovateľ je povinný dodrţiavať záväzné opatrenia uvedené v platnom „Programe 

odpadového hospodárstva“, schválenom príslušným správnym orgánom.  

 

 

E. Podmienky hospodárenia s energiami 
 

Vzhľadom na charakter prevádzky a na jej relatívne nízke nároky na spotrebu energií, opatrenia 

nie sú navrhované. 

 

 

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade 

havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok beţnej 

prevádzky  
 

F.1 Dodrţiavať podmienky a poţiadavky na prevádzku zariadenia, uvedené v schválenom 

aktuálnom „Havarijnom pláne“. 

F.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosť tak, aby predišiel moţným haváriám na 

skládke odpadov.  

F.3 Všetky úkony spojené s údrţbou a kontrolou prevádzky musí obsluha zaznamenávať do 

prevádzkovej evidencie. 
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F.4 Zabezpečovať pravidelné školenia zamestnancov (poţiarne, BOZP, havarijný plán) a viesť 

o nich evidenciu.  

F.5 Prevádzkovateľ, v prípade havárie v prevádzke, je povinný dodrţiavať opatrenia uvedené 

v „Havarijnom pláne“. 

F.6 V prípade, ţe dochádza k úniku nebezpečnej látky (motorová nafta, oleje) na nespevnený 

terén, v dôsledku poruchy na zariadení, zamedziť ďalšiemu úniku látky, oznámiť únik 

nadriadenému pracovníkovi, zistiť poruchu na zariadení, opraviť poruchu. 

F.7 Všetky vzniknuté havárie a nebezpečné stavy ohrozujúce ţivotné prostredie musia byť 

zaznamenané v prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných 

inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia a prijatých opatreniach na 

predchádzanie takých stavov. 

F.8 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať inšpekcii vzniknuté havárie a iné mimoriadne 

udalosti, pri váţnom  a bezprostrednom ohrození normy kvality ţivotného prostredia. 

F.9 Prevádzkovateľ je povinný zaobchádzať s nebezpečnými látkami a vykonať v stavbách 

a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, opatrenia v zmysle 

záväzných právnych predpisov na úseku vodného hospodárstva. 

F.10 Prevádzkovať zariadenie a vykonávať údrţbu všetkých zariadení podľa prevádzkových 

predpisov a pokynov od výrobcu tak, aby nedošlo k mimoriadnemu zhoršeniu kvality 

podzemných a povrchových vôd a k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality ovzdušia, v zmysle 

všeobecných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia. 

 

 

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného 

vplyvu znečisťovania 
 

Prevádzka nemá vplyv na diaľkové znečistenie a cezhraničný vplyv, a preto sa podmienky 

v tomto bode nestanovujú.  

 

 

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste 

prevádzky 
 

Prevádzka zatiaľ nespôsobuje znečistenie v mieste prevádzky, a preto sa podmienky 

v tomto bode nestanovujú. 

 

I. Poţiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré 

treba evidovať a poskytovať do informačného systému 
 

 

I.1 Kontrola emisií do ovzdušia 

 

Poţiadavky na spôsob a metódy monitorovania emisií do ovzdušia budú určené v súhlase 

na prevádzkovanie skládky odpadov pri uvedení prevádzky do činnosti (pri kolaudácii 

stavby). 

 

 

I.2 Kontrola emisií do podzemných vôd, priesakových kvapalín a povrchových vôd 
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Vstupná kontrola hodnôt ukazovateľov znečistenia v podzemných vodách a povrchových 

vodách bude uskutočnená tak, ako je uvedené v tabuľkách č. 4 a 5: 

 

I.2.1. Podzemné vody 

 

Tabuľka č. 4 

Parameter 
Podmienky 

merania 

Metóda analýzy/ 

Technika 

Kvalita podzemnej vody z monitorovacích 

vrtov v ukazovateľoch: teplota vody, pH, 

elektrická vodivosť, rozpustný kyslík, 

amónne ióny, CHSKCr, BSK5, TOC, N-NH4, 

NL, NEL-IR, B, Ba, Aniónaktívne tenzidy, 

fenoly, arzén, kadmium, ortuť, olovo, 

chróm, meď, zinok, nikel, AOX 

v [mg/l]. 

Odber vzoriek z 

monitorovacích 

vrtov nad skládkou 

odpadov a dvoch pod 

skládkou odpadov. 

Podľa schválených 

metodík/ výsledky 

porovnať s pokynom 

MSPNM SR a MŢP SR 

(viď. A.5.17).  

 

I.2.1.1 Prevádzkovateľ zabezpečí, aby odber a analýzu vzoriek vykonávala oprávnená 

organizácia, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd. 

I.2.1.2 Ukazovatele - teplota, pH, elektrická vodivosť, budú určované priamo na mieste odberu 

vzoriek. 

I.2.1.3 Monitorovacie objekty musia byť riadne uzatvorené a zabezpečené proti vniknutiu. Ich 

otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údrţby.  

I.2.1.4 O výsledkoch merania vypracuje odborná organizácia správu. 

 

 

I.2.2. Priesakové kvapaliny 

 

Poţiadavky na spôsob a metódy monitorovania priesakových kvapalín budú určené 

v súhlase na prevádzkovanie skládky odpadov pri uvedení prevádzky do činnosti (pri 

kolaudácii stavby). 

 

 

I.2.3. Povrchové vody 

Tabuľka č.5 

Parameter Podmienky merania 
Metóda analýzy/ 

Technika 

Kvalita povrchovej vody v 

ukazovateľoch: pH, elektrická vodivosť, 

amónne ióny, CHSKCr, BSK5, TOC, 

NEL-IR, NL, N-NH4, B, Ba, 

Aniónaktívne tenzidy, fenoly, arzén, 

kadmium, ortuť, olovo, chróm, meď, 

zinok, nikel, AOX 

v [mg/l]. 

Vzorky sa odoberú 

z povrchového toku 

v profile šachta č.1 nad 

skládkou odpadov a  

v profile šachta č.2 pod 

skládkou odpadov v smere 

toku.  

Podľa schválených 

metodík/ výsledky 

porovnať s prílohou č.1 

k nariadeniu vlády 

č.296/2005 Z.z. 

 

I.2.3.1 Prevádzkovateľ zabezpečí, aby odber a analýzu vzoriek vykonávala oprávnená 

organizácia, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd. 

I.2.3.2 Ukazovatele - teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť - budú určované 

priamo na mieste odberu vzoriek. Pre ostatné ukazovatele platí typ vzorky: 
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dvojhodinová zlievaná vzorka v zmysle nariadenia vlády č. 296/2005 Z.z. ktorým sa 

ustanovujú poţiadavky na kvalitu  a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné 

hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. 

I.2.3.3 O výsledkoch merania vypracuje odborná organizácia správu. 

 

I.3. Ďalší monitoring 

 

I.3.1. Monitorovanie meteorologických údajov 

 

 

Poţiadavky na spôsob a metódy monitorovania emisií do ovzdušia budú určené v súhlase 

na prevádzkovanie skládky odpadov pri uvedení prevádzky do činnosti (pri kolaudácii 

stavby). 

 

 

I.3.2. Topografia skládky odpadov 

 

 

Poţiadavky na spôsob a metóda monitorovania topografie skládky odpadov budú určené 

v súhlase na prevádzkovanie skládky odpadov pri uvedení prevádzky do činnosti (pri 

kolaudácii stavby). 

 

 

I.4. Kontrola hluku 

Nestanovuje sa.  

 

I.5. Kontrola spotreby energií 

 

I.5.1. Prevádzkovateľ bude monitorovať spotrebu energií za prevádzku kaţdý mesiac a túto 

bude zaznamenávať. 

I.5.2. 1 x ročne vyhodnotiť všetky zaznamenané spotreby energií. 

 

I. 6. Kontrola prevádzky 

  

Poţiadavky na kontrolu prevádzky budú určené v súhlase na prevádzkovanie skládky 

odpadov pri uvedení prevádzky do činnosti (pri kolaudácii stavby). 

 

 

I.7.   

 

I.7.1. Úplné správy o činnosti prevádzky.  

 

Podmienky podávania a uchovávania správ o činnosti prevádzky budú určené v súhlase na 

prevádzkovanie skládky odpadov pri uvedení prevádzky do činnosti (pri kolaudácii 

stavby). 

 

I.7.2. Ostatné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č.11. 

 

Tabuľka č. 11 

Náplň správy Uchovávanie správ Frekvencia Príjemca 
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a dátum 

dodania správy 

správy 

Záznamy alebo protokoly 

z kontrol inšpekcie 

a ostatných orgánov 

štátnej správy  

počas prevádzkovania 

skládky odpadov a do 

30 rokov po jej uzavretí 

do 10 dní od 

obdrţania 

vyhotovených 

správ 

inšpekcia 

Mimoriadne udalosti, 

havárie a nadmerný 

okamţitý únik 

znečisťujúcich látok do 

ţivotného prostredia 

počas prevádzkovania 

skládky odpadov a do 

30 rokov po jej uzavretí 

hlásenie ihneď po 

vzniku, 

záverečná správa 

do 60 dní od 

vzniku 

dotknuté orgány 

podľa 

schváleného 

Havarijného 

plánu 

a Prevádzkovéh

o poriadku 

Súhrnná správa 

dokladujúca plnenie 

všetkých podmienok 

integrovaného povolenia, 

ktoré majú lehotu plnenia 

uchováva sa 5 rokov 

v písomnej forme 

1 x ročne  

do 15.februára 

nasledujúceho 

roka 

inšpekcia 

 

 

I.7.2. Bezodkladne informovať inšpekciu v prípade zistenia nasledovných havarijných stavov: 

- poškodenie stability telesa skládky odpadov, zosuvy, porušenie stability zemnej hrádze, 

- vznik havárie v zmysle zákona o vodách alebo zákona o ovzduší po vykonaní 

nevyhnutných opatrení.  

I. 7.3. Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa 30 rokov po uzavretí skládky odpadov.  

I. 7.4. V prípade, ţe sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa tohto povolenia 

budú dlhodobo vykazovať nemennú a minimálnu hodnotu, alebo bude zaznamenaný 

výrazný pokles pod stanovené záväzné hodnoty, môţe prevádzkovateľ skládky odpadov 

poţiadať o zmenu rozsahu a intervalu monitorovania.    

 

 

J. Poţiadavky na skúšobnú prevádzku, opatrenia pri zmene technológie 

a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 
 

J.1. Všetky zmeny v prevádzke musí prevádzkovateľ neodkladne hlásiť inšpekcii. 

J.2. Opatrenia v prípade zlyhania činnosti v prevádzke sú zakotvené v „Prevádzkovom 

poriadku“. 

J.3. Obsluha prevádzky musí byť riadne vyškolená o technických, bezpečnostných 

a hygienických pokynoch pri prevádzke zariadenia, o svojich povinnostiach, ktoré musí 

dodrţiavať pri prevádzkovaní zariadenia.  

J.4. O zistených udalostiach zlyhania činnosti a o vykonaných opatreniach viesť evidenciu. 

 

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na 

zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do 

uspokojivého stavu 
 

K.1. Predpokladané ukončenie činnosti v prevádzke okamţite nahlásiť inšpekcii. 
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O d ô v o d n e n i e 
 

 

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. 

o štátnej správe starostlivosti o ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný 

úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe ţiadosti o vydanie integrovaného povolenia 

prevádzkovateľa Zdruţenie TKO Semeteš n.o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka, zo dňa 

12.3.2009 zaevidovanej na inšpekcii dňa 18.3.2009 pod evidenčným číslom 9327/2009/OIPK 

a ţiadosti o vydanie stavebného povolenia, zo dňa 25.3.2009 zaevidovanej na inšpekcii dňa 

22.4.2009 pod evidenčným číslom 13281/2009/OIPK, predloţených dokladov a na základe 

vykonaného konania podľa § 8 ods. 3, podľa § 8 ods. 2 písm. a)1., 2 písm. a)7., písm. b)2., písm. 

b)3., písm. b)5., písm. b)6., písm. c)8., písm. c)10., písm. f)4. písm. h)1., podľa § 17 ods.1 

zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a podľa zákona o odpadoch, zákona o ovzduší, 

zákona o vodách, zákona o ochrane prírody, zákona o verejnom zdravotníctve a zákona 

o správnom konaní vydáva integrované povolenie pre prevádzku „Skládka odpadov Turzovka - 

Semeteš“ pre prevádzkovateľa Zdruţenie TKO Semeteš n.o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka 

a stavebné povolenie pre stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“. 

 

So ţiadosťou bol predloţený doklad – výpis z účtu, zo dňa 03.03.2009 o zaplatení 

správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov, poloţka sadzobníka 171a písm. a) vo výške 1 327,76 Eur.  

 

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 13.05.2009 účastníkom konania, 

dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného 

povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“ prevádzkovateľovi Zdruţenie 

TKO Semeteš n.o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka a vydania stavebného povolenia pre stavbu 

„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ v integrovanom konaní. 

 

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom ţiadosť 

prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 01.07.2009 a zverejnila podstatné 

údaje o podanej ţiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou 

zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môţu 

podať prihlášky a s výzvou verejnosti, dokedy sa môţe vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení 

ţiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku a verejnosť sa 

k ţiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného 

zhromaţdenia občanov.  

 

Upovedomenie o začatí konania a doručenie potrebných písomností bolo vykonané formou 

verejnej vyhlášky z dôvodu, ţe niektorí účastníci konania – vlastníci pozemkov a ich pobyt, nie 

sú správnemu orgánu známe a zároveň inšpekcia podľa ustanovenia § 12 ods. 2 písm. a) zákona 

o IPKZ doručila upovedomenie o začatí konania a doručenie potrebných písomností známym 

účastníkom konania formou verejnej vyhlášky z dôvodu, ţe počet známych účastníkov konania 

je vyšší ako 50. 

 

V súlade s § 13 zákona o IPKZ inšpekcia nariadila ústne pojednávanie na deň 23.07.2009 

a prizvala prevádzkovateľa, účastníkov konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány 

v integrovanom povoľovaní na ústne pojednávanie. 
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Na ústnom pojednávaní v danej veci, konanom dňa 23.07.2009 v zasadacej miestnosti 

Mestského úradu v Turzovke, sa zúčastnili účastníci konania (prevádzkovateľ, mesto Turzovka, 

a zástupcovia urbariátu) a dotknuté orgány. Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 

13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám 

posledná moţnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom 

rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola 

prerokovaná ţiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov 

konania, dotknutých orgánov uplatňované k ţiadosti. Z prerokovania vyplynuli niektoré 

nedostatky, ktoré bolo potrebné prevádzkovateľom doplniť a na ústnom pojednávaní sa 

nezúčastnili dotknuté orgány, ktoré vo vyjadreniach zaslali pripomienky podstatné pre vydanie 

stavebného povolenia, preto inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 5360-25524/2009/Chy/ 

770860108, zo dňa 03.08.2009. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.08.2009.  

 

Prevádzkovateľ zvolal dňa 20.08.2009 doplnkové prerokovanie, na ktorom s prizvanými 

dotknutými orgánmi prerokoval odstránenie pripomienok, ktoré vzniesli vo svojich vyjadreniach. 

Prevádzkovateľ chýbajúce náleţitosti doplnil podaním zo dňa 28.08.2009 a tým odstránil všetky 

nedostatky. 

 

Povoľovaná stavba „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ bude 

naväzovať na objekt jestvujúceho zariadenia na zber a triedenie odpadov. Vplyv činnosti na 

ţivotné prostredie bol posudzovaný podľa zákona NR SR 4. 127/1994 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na ţivotné prostredie. MŢP SR vydalo dňa 29.11.2000 záverečné stanovisko, v ktorom 

odporúča realizáciu navrhovanej činnosti. Pre stavbu vydalo Mesto Turzovka rozhodnutie 

o umiestnení stavby č. j. Výst-3-TA-Tk-105/2008-Jt, zo dňa 10.06.2008, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť 10.07.2008. 

 

Navrhovaná stavba bude umiestnená na pozemkoch parcelné č. KN 5431/28, 5431/32, v 

k.ú. Turzovka, ktoré sú vo vlastníctve Zdruţenia TKO Semeteš n.o. a pozemkoch parcelné č. KN 

5431/25, 5431/34, 5431/35, 5431/36, 5431/37, 5431/38, 5428/2, 5428/3, 5428/4, 5428/5, 5428/6, 

5432/2, 5432/3, 5432/4, 5432/5, 5432/6, 5432/7 v k.ú. Turzovka ([KN 5431/1, 5432] totoţné 

s parcelami KNE 33479/2, 4487, 4489, 4490, 4499/2), ktoré sú vo vlastníctve viacerých 

známych a neznámych vlastníkov, ku ktorým má Zdruţenie TKO Semeteš n.o. uzatvorené 

zmluvy o prenájme pozemkov za účelom výstavby. 

 

Ţiadateľ predloţil so ţiadosťou nasledovné doklady: 

- výpis z listu vlastníctva č. 7596 k.ú. Turzovka, podľa ktorého vlastníkom parciel č. KNC 

5431/28, 5431/32, na ktorých je umiestnená stavba „Integrované zariadenie na nakladanie 

s odpadmi Turzovka“ je Zdruţenie TKO Semeteš n. o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka, 

- výpis z listu vlastníctva č. 5199 k.ú. Turzovka, podľa ktorého vlastníkom parcely č. KNE 

33479/2, na ktorom je stavba umiestnená je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., M. R. 

Štefánika 1 Ţilina, 

- výpis z listu vlastníctva č. 4285 k.ú. Turzovka, podľa ktorého vlastníkmi parcely č. KNE 4487, 

4489, 4490, 4499/2, na ktorom sú súkromné osoby v počte vyššom ako 50 a parcely ako 

spoločnú nehnuteľnosť 391/2004 Spoločenstvo bývalých urbariaristov, pozemkové 

spoločenstvo, 023 54 Turzovka, 

- kópia z katastrálnej mapy, na ktorej sú umiestnené pozemky KN 5431/28, 5431/32, 5431/25, 

5431/34, 5431/35, 5431/36, 5431/37, 5431/38, 5428/2, 5428/3, 5428/4, 5428/5, 5428/6, 

5432/2, 5432/3, 5432/4, 5432/5, 5432/6, 5432/7 v k.ú. Turzovka ([KN 5431/1, 5432] totoţné 

s parcelami KNE 33479/2, 4487, 4489, 4490, 4499/2, číslo zákazky 1262/09, mapový list č. 1-

7/2, 1-7/4, 

- nájomnú zmluvu o prenájme pozemkov č. 4487, 4489, 4490, 4499/2 za účelom realizácie 

stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ s prenajímateľom 
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Spoločenstvo bývalých urbariaristov, pozemkové spoločenstvo, 023 54 Turzovka, zo dňa 

4.9.2008, na dobu určitú od 1.9.2008 do 1.9.2107 t.j. 99 rokov, 

- nájomnú zmluvu o prenájme pozemku č. 33479/2 za účelom realizácie stavby „Integrované 

zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ s prenajímateľom Slovenský 

vodohospodársky podnik, š.p., M. R. Štefánika 1 Ţilina (pôvodne Radničné námestie č. 8, 969 

39 Banská Štiavnica), zo dňa 1.8.2008, na dobu určitú od 15.8.2008 do 31.12.2057 t.j. 49 

rokov, 

 

Vlastníci susedných pozemkov:  

- Správa ciest ŢSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Ţilina, parcelné č. KN  5427/1 v k.ú. Turzovka, 

- Spoločenstvo bývalých urbariaristov, pozemkové spoločenstvo, 023 54 Turzovka, parcelné č. 

KN  5432 a 5431/1 v k.ú. Turzovka, 

 

 

Vysporiadanie sa s pripomienkami obsiahnutými vo vyjadreniach podaných ku stavbe 

„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ 

 

Vyjadrenia dotknutých orgánov uvedené pod číslom 1 - 5, boli predmetom doplnkového 

prerokovania a na základe doplnenia projektovej dokumentácie a objasnenia navrhovaného 

projektovaného riešenia stavby boli inšpekcii doručené nové vyjadrenia, ktoré sú v texte 

zohľadnené.  

 

1Obvodný úrad ţivotného prostredia v Čadci – – ŠVS, č. 2009/00484/BB4, zo dňa 26.5.2009  

1. Drenáţny systém, ktorý bude odvádzať daţďové vody z nezaskládkovaných priestorov 

poţadujeme zaústiť do zbernej nádrţe, nakoľko tieto priestory budú v budúcnosti vyuţívané 

na skládkovanie odpadov.  

Stanovisko inšpekcie:  

Poţiadavka nie je opodstatnená, nakoľko stavba sa bude realizovať na etapy, vybudovaná 

bude len jedna aktívna kazeta a výstavbou ďalšej etapy sa začne aţ v štádiu konečného 

napĺňania aktívnej kazety.  

 

2. S navrhovaným odvádzaním splaškových odpadových vôd do zbernej nádrţe nesúhlasíme. 

Splaškové odpadové vody z prevádzkového objektu je potrebné zaústiť do vodotesnej ţumpy 

a jaj obsah zneškodňovať prostredníctvom oprávnenej osoby. 

Stanovisko inšpekcie:  

Prevádzkový objekt a splašková kanalizácia nie sú predmetom stavebného povolenia, preto je 

uvedená poţiadavka bezpredmetná. 

 

3. Na záchytnej priekope, ktorá bude odvádzať povrchové vody do vodného toku poţadujeme 

vybudovať zariadenie na zachytávanie plávajúcich látok. 

Stanovisko inšpekcie:  

Poţiadavka bola akceptovaná v podmienke č.B.2.3.      

 

2. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Kysuce, zo dňa 20.08.2009: 

Súhlasí s vydaním IP za nasledovnej podmienky 

- Vyčíslenie hodnoty biotopu podhorského luţného lesa, ktoré bude vypracované odbornou 

organizáciou bude predloţené na odsúhlasenie na S CHKO Kysuce pred začatím prác. Vo 

výške finančnej hodnoty tohto biotopu budeme poţadovať ako náhradu revitalizáciu 

niektorého biotopu v širšom okolí Turzovky.  

Stanovisko inšpekcie:  

Poţiadavka bola akceptovaná v podmienke SP č. 64 
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3. Obvodný úrad ţivotného prostredia v Čadci – ŠSOPaK, zo dňa 20.08.2009 

- Revitalizácia biotopov bude realizovaná na etapy po dohode so S CHKO Kysuce o čom bude 

písomne informovaný aj náš úrad. 

Stanovisko inšpekcie:  

Poţiadavka bola akceptovaná v podmienke SP č. 64 

 

4. Slovenský rybársky zväz – Rada Ţilina č. 2128/1136/08-OTV, zo dňa 17.12.2008 v znení 

stanoviska zo dňa 20.08.2009: 

1. Prekládku Semetešského potoka poţadujeme riešiť týmto spôsobom. Línia nového koryta by 

mala byť mierne zvlnená (doporučujeme vybudovať 2 aţ 3 meandre) so zachovaním 

prirodzeného sklonu toku. Pravý breh koryta doporučujeme spevniť lomovým kameňom 

alebo kamennou rovnaninou voľne kladenou do zeminy bez pouţitia betónu. Pri pokladaní 

záhozu pouţiť veľké kamene, aby sa vytvorilo dostatočné mnoţstvo úkrytov pre ryby. Dno 

koryta poţadujeme ponechať prirodzené bez prahov a stupňov. Ľavý breh zostane bez úprav. 

Členitosť koryta doporučujeme zvýšiť osadením väčších balvanov voľne rozmiestnených 

v koryte toku, ktoré budú zároveň slúţiť aj ako úkryty pre ryby.  

2. Nesúhlasíme s budovaním výhonov, ktoré vzhľadom na veľkosť toku a jeho charakter 

zhoršia podmienky pre migráciu rýb a ostatné vodné organizmy. 

Stanovisko inšpekcie:  

Poţiadavky boli zapracované do prepracovaného návrhu úpravy toku v schválenej projektovej 

dokumentácii pre stavebné povolenie.  

3. Z dôvodu predchádzania moţného rizika vzniku škôd na rybách poţadujeme stavebné práce 

v koryte toku vykonávať mimo obdobia neresu rýb, ktorý sa uskutočňuje v daných 

podmienkach v období od 1. októbra do 31. decembra kalendárneho roka. Súčasne je 

potrebné pri stavebnej činnosti minimalizovať zakalenie vody a pri nízkych prietokoch vody 

ich dokonca obmedziť alebo prerušiť na nevyhnutne potrebný čas. 

Stanovisko inšpekcie:  

Poţiadavka bola akceptovaná v podmienke SP č. 65, 66 

4. Na brehoch poţadujeme vysadiť nový brehový porast, ktorý bude pozostávať z pôvodných 

druhov (vŕba a jelša). 

Stanovisko inšpekcie:  

Poţiadavka bola akceptovaná v podmienke SP č. 67 

5. Okrem toho poţadujeme uloţiť prevádzkovateľovi skládky, aby zabezpečil počas skúšobnej 

prevádzky skládky odpadov monitoring vodnej biotopy prostredníctvom oprávnenej osoby, 

na základe výsledkov ktorého bude moţné prijať v prípade potreby ďalšie opatrenia  

Stanovisko inšpekcie:  

Poţiadavka bola akceptovaná v podmienke SP č. 68 

 

5. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Piešťany, č. CZ 32406/2008/210, zo dňa 28.11.2008 

v znení vyjadrenia zo dňa 26.8.2009: 

- V zmysle zákona č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami je pred začiatkom prác na 

preloţke potoka potrebné spracovať plán povodňových zabezpečovacích prác. 

Stanovisko inšpekcie:  

Poţiadavka bola akceptovaná v podmienke SP č. 69 

- Termín začatia prác na preloţke potoka ohlásiť Správe povodia stredného Váhu I v Púchove. 

Stanovisko inšpekcie:  

Poţiadavka bola akceptovaná v podmienke SP č. 70 

 

6. SEVAK, a.s.,  Bôrická cesta 1960, 010 57 Ţilina, č. 13488/2008/49/Ša, zo dňa 20.11.2008: 

1. Zneškodňovanie odpadových splaškových vôd na našej ČOV bude na základe uzatvorených 

zmluvných vzťahov. 

Stanovisko inšpekcie: 
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Poţiadavka bude akceptovaná v podmienke IP č. C.17 

2. Uzatvorenie zmluvných vzťahov o zneškodňovaní prebytočných infiltrátov na našej ČOV je 

podmienené dokladovaním ich kvality a mnoţstva. 

Stanovisko inšpekcie: 

Poţiadavka bola akceptovaná v podmienkach IP. Vzhľadom k tomu, ţe prevádzkovateľ je 

povinný mať uzatvorený zmluvný vzťah ku kolaudácii stavby a v tom čase ešte nedochádza 

k tvorbe priesakovej kvapaliny inšpekcia zaviazala prevádzkovateľa skládky odpadov a 

podmienila vykonanie prvej dodávky priesakovej kvapaliny na ČOV dokladovaním ich kvality 

a mnoţstva.  

 

7. SSE - Distribúcia a.s., Ul. Republiky 5, 010 47 Ţilina, č. P29902008120098/1665, zo dňa 

15.12.2008: 

SSE súhlasí so zvýšením odoberaného výkonu na odbernom mieste 9799171 z existujúcich 20 

kW na 60 kW za nasledujúcich podmienok: 

- Výmenu istiaceho prvku môţe realizovať v súlade s Vyhláškou 718/2002 Z.z. na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení odborne spôsobilá 

osoba, ktorá poţiada po úhrade pripojovacieho poplatku o súhlas na rozplombovanie krytov 

elektromerového rozvádzača na príslušnej OK, resp. TZC. Elektrická NN prípojka a meranie 

spotrebovanej elektrickej energie musí byť upravené v zmysle STN a v súlade s podmienkami 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy elektrickej energie,  

- hlavný istič pred elektromerom musí byť plombovateľný a označený nezameniteľným 

označením jeho prúdovej hodnoty v ampéroch (A), 

- v prípade potreby blokovania elektrospotrebičov, musia byť splnené technické a obchodné 

podmienky v zmysle platného cenníka v čase ţiadosti pripojenia týchto elektrospotrebičov. 

Po úprave odberného miesta je potrebné SSE-D, a.s. predloţiť: 

- protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača (správu o kusovej skúške), 

- správu o vykonanej odbornej prehliadke a skúške prívodu do elektromerového rozvádzača, 

- doklad o úhrade pripojovacieho poplatku v zmysle platného rozhodnutia ÚRSO, 

- jestvujúce MTP 100/5 navýšenej elektrickej kapacite vyhovujú. 

Odberné elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu dodávanej 

elektrickej energie v neprospech ostatných odberateľov, inak môţe dodávateľ elektrickej energie 

v zmysle § 22 písm. g) ods. 8 zákona č. 656/2004 Z.z.                                   v nevyhnutnom 

rozsahu obmedziť alebo prerušiť dodávku elektrickej energie. 

Upozorňujeme na skutočnosť, ţe pred výmenou istiaceho prvku (ističa) pred elektromerom 

v prípade navyšovania výkonu, musí odberateľ uzatvoriť na distribučných zákazníckych 

sluţbách SSE-D, a.s. zmluvu o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy. 

Predmetom zmluvy bude určenie pripojovacieho poplatku v zmysle platného rozhodnutia ÚRSO, 

odvodeného z rozdielu jestvujúcej a poţadovanej prúdovej hodnoty ističa pred elektromerom. 

Stanovisko inšpekcie: 

Poţiadavky boli akceptované v podmienkach SP P č. 71 - 76. 

 

8. Správa ciest ŢSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Ţilina, č. 1571/3/2008, zo dňa 10.11.2008: 

1. Dodrţať stanovisko SC ŢSK č. 1421/26/2007 zo dňa 17.12.2007. 

2. Povrchovú vodu z vjazdu odviesť pomocou 2%-ného sklonu smerom od cestnej kominkácie 

II/541. 

3. Konštrukciu vjazdov zhotoviť bezprašnou technológiou (ABS, betón, dlaţba). 

Stanovisko inšpekcie: 

Poţiadavky boli akceptované v podmienkach SP č. 54,55  

 

4. Napojenie Inţinierskych sieti na stavbu realizovať formou pretlaku popod cestnú 

komunikáciu II/541.  

Stanovisko inšpekcie: 
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Poţiadavka akceptovaná v podmienkach SP č.43 

 

5. Stavebník zabezpečí ,aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou 

činnosťou. 

6. V prípade znečisťovania vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné 

náklady. 

7. Stavebné práce spojené s realizáciou stavby nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej 

premávky, materiál stavby a ostatné materiály nebudú skladované na ceste. 

8. Stavebník musí strpieť činnosť údrţby SC ŢSK, bez nároku na kompenzáciu za prípadnú 

škodu spôsobenú pri realizácii údrţba cesta II/541. 

9. V prípade, ţe vplyvom stavebnej činnosti dôjde k poškodeniu vozovky, ţiadame od ţiadateľa 

resp. stavebníka, aby zabezpečil opravu cesty minimálne v šírke jazdného pásu. 

10. Na práce spojené so zásahom do cestnej komunikácie poţadujeme záruku 60 mesiacov. 

11. V prípade akýchkoľvek vylepšení cesty, zvislého dopravného značenia a ostatného 

príslušenstva cesty z dôvodu výstavby stavby budú tieto realizované na náklady ţiadateľa. 

DZ schvaľuje OR PZ ODI v Čadci. 

12. Pre práce na ceste II/541, ktorá je v správe SC ŢSK, poţiadať ObÚ pre cestnú dopravu 

a pozemné komunikácie v Čadci o povolenie pre zvláštne uţívanie cesty. 

13. Práce zasahujúce do cesty realizovať od apríla do konca októbra kalendárneho roka. 

14.  SC ŢSK ţiada toto stanovisko zapracovať do ďalších povolení ako celok pod naším číslom. 

15. Termín prác vopred oznámiť a k výkonu prác prizvať zástupcu SC ŢSK. 

Stanovisko inšpekcie: 

Poţiadavky boli akceptované v podmienkach SP č. 57. – 63. 

 

9. Slovak Telecom a.s., Karadţičova č. 10, 825 13 Bratislava č. ZA-368/09 zo dňa 16.3.2009 

Pri realizácii stavby dôjde k styku s podzemnými vedeniami prístupovej a transportnej siete 

v mieste stavby. 

Pred začatím prác je potrebné vytýčenie telekomunikačných káblov.  

Priloţená zápisnica o vytýčení podzemných telekomunikačných káblov zo dňa 12.2.2008. 

Stanovisko inšpekcie: 

Poţiadavka bola akceptovaná v podmienke SP č. 18 

 

10. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Čadci, zo dňa 03.08.2009 

Súhlasí za dodrţania podmienok: 

1. Pri usádzaní zvislého dopravného značenia a vyznačovaní vodorovného dopravného značenia 

na pozemnej komunikácii II. triedy je potrebné určenie dopravného značenia správnym 

orgánom pre pozemné komunikácie (ObU CD PK Čadca), ktoré bude staviteľovi vydané na 

základe samostatnej ţiadosti podanej na  ObU CD PK Čadca spolu s projektom dopravného 

značenia odsúhlaseného ODI OR PZ Čadca resp,. dodaním súhlasného stanoviska ODI OR PZ 

Čadca.  

Stanovisko inšpekcie: 

Poţiadavka bola akceptovaná v podmienke SP č. 51 

 

2. Na zriadenie zjazdu alebo pripojenia na pozemnú komunikáciu II. triedy je stavebník povinný 

poţiadať cestný správny orgán osobitnou ţiadosťou v zmysle § 3b zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ku ktorej je potrebné predloţiť projektovú 

dokumentáciu výhľadových pomerov v zmysle STN 736 110 Projektovanie miestnych 

komunikácií a stanoviská ODI OR PZ Čadca, SC ŢSK závod Kysuce.  

Stanovisko inšpekcie: 

Poţiadavka bola akceptovaná v podmienke SP č. 52 
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3. Ţiadateľ je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môţe cestný správny 

orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnými 

komunikáciami II. triedy v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) cestného zákona.  

Stanovisko inšpekcie: 

Poţiadavka bola akceptovaná v podmienke SP č. 53 

 

10. Obvodný pozemkový úrad v Čadci, ObPÚ-2009/00488-002/04, zo dňa 8.6.2009 

Pre účel stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ na pozemkoch 

parcelné č. KN 5431/25, 5431/32/34/35/36/37/38, 5432/2/3/4/5/6/7 v k.ú. Turzovka vydal tunajší 

úrad rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy pod č. ObPÚ-2008/01271-002/04, zo 

dňa 30.12.2008, v ktorom boli uloţené podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej 

pôdy. Pri dodrţaní týchto podmienok je moţné vykonávať nepoľnohospodársku činnosť na 

uvedených pozemkoch.    

Poţiadavka bola akceptovaná v podmienke SP č. 77 

 

 

 

Emisné limity pre emisie do ovzdušia sa neurčujú, nakoľko povoľovaná prevádzka nebude 

súčasťou stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia. V zmysle všeobecne 

záväzných právnych predpisov, týkajúcich sa ochrany ovzdušia bude malým zdrojom 

znečisťovania, pre ktorý nie sú určené emisné limity. Určujú sa len všeobecné podmienky 

prevádzkovania zariadenia. 

 

Emisné limity pre emisie do vôd sa neurčujú, nakoľko prevádzka nebude vypúšťať 

odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Povolilo sa vypúšťanie vôd z povrchového 

odtoku do povrchových vôd a určilo sa vykonať vstupný monitoring týchto vypúšťaných vôd, 

monitoring podzemných vôd a monitoring povrchových vôd na zistenie vstupných údajov, ktoré 

budú slúţiť ako základ pre budúce posudzovanie vplyvu skládky odpadov na stav podzemných 

a povrchových vôd.  

 

Emisné limity pre hluk a vibrácie sa neurčujú, nakoľko prevádzka skládky odpadov nebude 

zdrojom nadmerného hluku a vibrácií. 

 

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nebude mať 

významný negatívny vplyv na ţivotné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán 

nebol poţiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuloţila 

opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania. 

 

Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov a schválenie prevádzkového poriadku budú 

vydané aţ pri kolaudácii stavby, po vykonaní obhliadky skutočného stavu realizácie skládky 

odpadov, zmenou integrovaného povolenia. Technicko-prevádzkové podmienky prevádzkovania 

skládky odpadov budú určené aţ pri zmene integrovaného povolenia pri kolaudácii stavby. 

 

Zariadenie nebude vyţadovať skúšobnú prevádzku, preto sa poţiadavky na skúšobnú 

prevádzku neurčujú a predmetom tohto integrovaného povolenia nie je ani zmena technológie. 

 

Pri porovnaní návrhu prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia 

vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ a prílohy č. 3, ktoré stanovujú hľadiská pri 

určovaní BAT a z právnych predpisov odpadového hospodárstva.  

 

Inšpekcia vyhodnotila návrh prevádzky skládky odpadov podľa vyhlášky (§ 23 - § 34), 

a určila podmienky na dosiahnutie splnenia poţiadaviek ustanovených v zákone o odpadoch a vo 
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vyhláške uvedené v časti C - opatrenia na prevenciu znečisťovania, ktoré musia byť zrealizované 

k uvedeniu skládky odpadov do činnosti.  

 

 

Súčasťou integrovaného povoľovania činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Turzovka – 

Semeteš“, ktoré si vyţaduje povoliť novú stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie 

s odpadmi Turzovka“ sú : 

a)  

konania podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ súvisiace s vydaním stavebného povolenia 

v integrovanom konaní pre stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“:  

 

v oblasti ochrany ovzdušia: 

- konanie o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja 

znečisťovania, podľa § 8 ods. 2 písm. a)1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1. písm. a) 

zákona o ovzduší pre stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“, 

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: 

- konanie o povolenie uskutočniť vodnú stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. b)2. zákona o IPKZ, 

v súlade s § 26 vodného zákona,  

- konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môţu ovplyvniť stav povrchových 

a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b)3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) 

vodného zákona, 

- konanie o povolenie na odber povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b)5. 

zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. b)1 vodného zákona, 

- konanie o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku podľa § 8 ods. 2 písm. b)6. 

zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona, 

v oblasti odpadov: 

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8 

ods. 2 písm. c)10. zákona IPKZ, v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch,  

v oblasti ochrany prírody a krajiny:  

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie 

s odpadmi Turzovka“ podľa § 8 ods. 2 písm. h)1. zákona IPKZ, v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 

stavebné konanie  

- podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, na stavbu „Integrované 

zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“,  

 

b) 

konania o určení podmienok vykonávania činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Turzovka – 

Semeteš – I. etapa“ podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ, súčasťou ktorého je : 

 

v oblasti ochrany ovzdušia : 

- konanie o určení všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa § 8 ods. 2 písm. a)7. 

zákona o IPKZ, v súlade s § 33 ods. 3. písm. l)  zákona o ovzduší, 

v oblasti odpadov: 

- konanie o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa § 8 ods. 2 písm. 

c)8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch, 

v oblasti ochrany zdravia ľudí : 

- konanie o posúdení návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa § 8 ods. 2 písm. 

f)4. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 4 písm. l) zák. č. 355/2007 o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
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Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloţenej ţiadosti, vyjadrení účastníkov 

konania, dotknutých orgánov a vykonaného  ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie 

prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany ţivotného prostredia podľa zákona 

o IPKZ, zákona o ochrane ovzdušia, zákona o vodách, zákona o odpadoch, zákona o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia  a stavebného zákona a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Inšpekcia na základe vykonaného integrovaného konania, ktorého súčasťou bolo aj 

stavebné konanie, preskúmania hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona, 

preskúmania a zhodnotenia predloţenej ţiadosti v zmysle § 12 zákona o IPKZ, vyjadrení 

účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a 

zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany ţivotného prostredia 

podľa zákona o IPKZ, zákona o ochrane ovzdušia, zákona o vodách, zákona o odpadoch, zákona 

o ochrane prírody, zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a stavebného zákona 

zistila, ţe uskutočnením predmetnej stavby, (ani budúcim uţívaním) nie sú ohrozené záujmy 

spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy 

účastníkov konania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.. 

Stavba „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ sa bude realizovať 

v náväznosti na jestvujúci areál zariadenia na zber a triedenie odpadov v Turzovke.  Vo 

vyjadrení Mesta Turzovka je uvedené, ţe súhlasí s vydaním stavebného povolenia.  

 

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia 

na stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“.  

 

 

 

 

 

P o u č e n i e: 
 

 

 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 

znení neskorších predpisov moţno podať na Slovenskú inšpekciu ţivotného prostredia, 

Inšpektorát ţivotného prostredia Ţiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie 

do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 

rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne 

právoplatnosť, jeho zákonnosť môţe byť preskúmaná súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ivan Bágel 

riaditeľ  
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Doručuje sa: 

 

1. Zdruţenie TKO Semeteš n. o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka  

2. Mesto Turzovka – primátor mesta, Jašíkova č. 178, 023 54 Turzovka 

3. Spoločenstvo bývalých urbariaristov, pozemkové spoločenstvo, 023 54 Turzovka  

4. Správa ciest ŢSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Ţilina  

5. REMAS Servis, zodpovedný projektant Ing. Oskar Orság, Karlová Ves, Ľ. Fullu 7, 841 05 

Bratislava 

6. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., M. R. Štefánika 1 Ţilina  

 

Po nadobudnutí právoplatnosti: 

7. Mesto Turzovka – stavebný úrad, Jašíkova č. 178, 023 54 Turzovka 

8. Obvodný úrad ţivotného prostredia v Čadci, štátna vodná správa, Horná ul. 2483, 022 01 

Čadca  

9. Obvodný úrad ţivotného prostredia v Čadci, štátna správa odpadového hospodárstva,  Horná 

ul. č. 2483, 022 01 Čadca 

10. Obvodný úrad ţivotného prostredia v Čadci, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Horná 

ul. č. 2483, 022 01 Čadca 

11. Obvodný  pozemkový úrad, Palárikova 95, 022 01 Čadca 

12. Krajský pozemkový úrad, A. Kmeťa 17, Ţilina 

13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 

14. Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca, Horná ul. č. 2483, 022 01 Čadca 

15. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 

16. Okresné riaditeľstvo PZ SR v Čadci, Palárikova 977, 022 01 Čadca 

17. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Čadci, Ul. 17. novembra, č. 

2711, 022 01 Čadca  

18. Slovenský rybársky zväz Ţilina, A. Kmeťa 20, 101 55 Ţilina 

19. Správa CHKO Kysuce, U Tomali č. 1511, 022 01 Čadca  

20. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábreţie I. Krasku 834/4, 921 80 Piešťany  

21. SEVAK, a.s.,  Bôrická cesta 1960, 010 57 Ţilina  

22. Správa ciest ŢSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Ţilina 

23. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Ţilina 

24. SPP a.s., RCPÚ - Sever, LC Ţilina, Závodská cesta č. 26/2949, 010 22 Ţilina 

25. Slovak Telecom a.s., Karadţičova č. 10, 825 13 Bratislava 

26. Stredoslovenská energetika Distribúcia a.s., Ul. Republiky 5, 010 47 Ţilina   

27. spis 
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli obce alebo iným spôsobom v mieste obvyklým. 

 

 

 

 

Vyvesené dňa.............                                                                          Zvesené dňa................. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            ........................................ 

                                                                                                            odtlačok pečiatky, podpis 

 

 

 

 

 


