
 

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Inšpektorát životného prostredia Žilina 
Legionárska 5, 012 05  Žilina 

 

Číslo: 5751-32513/2013/Chy/770860108/Z3-SP2      V Žiline, dňa 02. 12. 2013 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, 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 životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. 

a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (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“), na základe konania vykonaného 

podľa § 3 ods.3 písm. c) bod 1, bod 5, bod 6, § 3 ods.4 a podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ, podľa 

§ 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)   

 

mení a dopĺňa  

 

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

 

č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 na vykonávanie činnosti v prevádzke 

„Skládka odpadov Turzovka – Semeteš“, pre prevádzkovateľa WOOD ENERGY s.r.o., 

Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká T, IČO: 36 435 694, v znení neskorších zmien č. 

33784/2011/Chy/770860108-Z1, zo dňa 22.11.2011 a č. 4455-11367/2012/Chy/770860108-Z2, 

zo dňa 19.04.2012 (ďalej len „jeho zmeny“) podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ, takto:  

 

 

1) 

vydáva 

stavebné povolenie 

 

na stavbu „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš 1. kazeta - Uzavretie a rekultivácia 

skládky“, v areáli prevádzky „Skládka odpadov Turzovka – Semeteš“, na pozemkoch parcelné 

číslo C- KN 5431/25, 5431/28, 5432/12, 5428/11, v k.ú. Turzovka, resp. E-KN č. 4487, 4489, 
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4499/2, 33479/2, v k.ú. Turzovka, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného 

zákona. 

 

 

Údaje o stavbe: 

 

Stavba „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš 1. kazeta - Uzavretie a rekultivácia 

skládky“ (ďalej len „uzatvorenie skládky odpadov“) sa bude realizovať v areáli prevádzky 

„Skládka odpadov Turzovka – Semeteš“, v existujúcej časti telesa skládky odpadov, na 

pozemkoch parcelné číslo C- KN 5431/25, 5431/28, 5432/12, 5428/11, v k.ú. Turzovka, resp. E-

KN č. 4487, 4489, 4499/2, 33479/2, v k.ú. Turzovka, ktorých vlastníctvo je neusporiadané (listy 

vlastníctva č. 4285 a č. 7596). Stavebník má uzatvorené zmluvy s vlastníkmi pozemkov, ktoré ho 

oprávňujú realizovať uvedenú stavbu.  

 

Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov 1. Kazeta 

Turzovka – Semeteš, SO-105 Uzavretie a rekultivácia skládky“, z júna 2013, ktorú vypracoval 

VHS-SK-PROJEKT s.r.o., Ing. Ďuriš, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant 

Ing. Ďuriš, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 0866*Z*2-2.  

 

Účelom stavby je uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov, v súlade s platnou 

legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva, na celkovej ploche 6 997,9 m
2
.  

 

Podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov 1. Kazeta Turzovka – Semeteš, SO-105 

Uzavretie a rekultivácia skládky“ je stavba navrhnutá ako jeden stavebný objekt: 

 

SO - 105 Uzavretie a rekultiváciu skládky.  

 

Navrhovaná stavba sa bude realizovať postupne v troch etapách: 

1. etapa - rekultivácia severozápadného svahu skládky odpadov (od potoka), 

2. etapa - rekultivácia juhovýchodného svahu skládky odpadov (od štátnej cesty), 

3. etapa - rekultivácia koruny skládky odpadov. 

 

Parametre uzatváranej časti skládky odpadov: 

Celková plocha rekultivácie:     6 997,9 m
2
 

z toho:  plocha 1. etapy:      2 228,7 m
2
 

plocha 2. etapy:      2 848,2 m
2
 

plocha 3. etapy:      1 921,0 m
2
 

 

 

Opis stavby: 

Prípravné práce budú pozostávať z úpravy povrchu odpadov do konečného tvaru, do lavíc šírky 

3,0 m s výškovým odstupňovaním 5,0 m. Svahy telesa budú upravené na sklon 1:2. Koruna 

skládky bude vyspádovaná v sklone min. 4%. 

 

Zloženie krycej a rekultivačnej vrstvy:  

- plynová drenáž – drenážny geokompozit, 

- tesniaca vrstva – minerálna tesniaca vrstva 2x250 mm zeminy s kfmin ≤ 1.10
-9

 m.s
-1

, 

- drenážna vrstva – drenážny geokompozit,  

- rekultivačná vrstva - 800 mm rekultivačnej zeminy a 200 mm humóznej zeminy, 

- zatrávnenie a výsadba zelene.  
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Odplynenie skládky odpadov – skládkové plyny budú odvádzané pasívne, pomocou dvoch 

plynových studní, ktoré budú vyvedené nad úroveň rekultivačnej vrstvy. Na oceľovú pažnicu DN 

324 mm bude osadený oceľový uzáver s uzatváracím ventilom. Obvodová betónová skruž bude 

uzatvorená betónovým poklopom.  

 

Priesaková kvapalina – odvádzanie priesakovej kvapaliny z uzatváraného telesa skládky 

odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený 

povrch telesa skládky odpadov. 

 

Monitorovací systém skládky odpadov – zostáva nezmenený.  

 

Technológia skládkovania - súčasne s realizáciou I. etapy uzatvárania bude vo zvyšnej časti 

skládky odpadov prebiehať ďalšia prevádzka. 

 

 

Stavebníkom stavby je :    WOOD ENERGY s.r.o. 

Sídlo :    Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká 

IČO  :     36 435 694 

 

 

Účastníkmi stavebného konania sú: 

- stavebník a prevádzkovateľ: WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká, 

- Mesto Turzovka, 

- vlastníci pozemkov, na ktorých sa stavba realizuje: 

- Združenie TKO Semeteš n. o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka 

- Spoločenstvo bývalých urbariaristov, pozemkové spoločenstvo, 023 54 Turzovka 

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie č.8, 969 55 Banská Štiavnica 

- vlastníci susedných pozemkov: vzhľadom na ich vysoký počet sú oboznamovaní verejnou 

vyhláškou 

- Správa ciest ŽSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina 

- VHS-SK-PROJEKT s.r.o., zodpovedný projektant Ing. Ďuriš, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina.  

 

 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov 1. Kazeta 

Turzovka – Semeteš, SO-105 Uzavretie a rekultivácia skládky“, overenej v stavebnom 

konaní, ktorú vypracoval, ktorú vypracoval VHS-SK-PROJEKT s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 

01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Ďuriš, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 

0866*Z*2-2, v júni 2013, ktorá je 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 požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením 

a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu. 

 

3. Investičné náklady stavby:  1. etapa    76 162,14 Eur 

2. etapa    43 451,54 Eur 

3. etapa   100 414,63 Eur 

 

4. Stavba bude dokončená:   1. etapa   do 12/2015, 

2. etapa   do 24 mesiacov od ukončenia prevádzkovania,  
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3. etapa   do 24 mesiacov od ukončenia prevádzkovania. 

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 predložiť 

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.  

 

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

a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku 

MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci     

s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 

ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko. 

 

8. Dodržať 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 dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného 

zákona, upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia 

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

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia 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 po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná 

s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa 

uskutočňovanej stavby.  

 

12. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku, v zmysle 

ustanovenia § 46d stavebného zákona. 

13. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu 

predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická 

pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného 

prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie. 

 

14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania 

štátneho stavebného dohľadu. 
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15. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní, minimálne 7 dní 

pred ich konaním. 

 

16. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium dokončenia výstavby 

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

stavbe. 

 

17. 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.  

 

18. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu 

právoplatnosti. 

 

19. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na 

základe rozhodnutia o užívaní stavby.  

 

20. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby 

v integrovanom konaní.  

 

Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska 

životného prostredia, na komplexnosť výstavby: 

 

21. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na uzatváranie 

a rekultiváciu skládok odpadov, v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového 

hospodárstva.  

 

22. Povrchové tesnenie skládky odpadov musí obsahovať tesniacu minerálnu vrstvu 

s charakteristikami, ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov, v súlade s § 37 ods. 1 

písm. c) vyhlášky č. 310/2013 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o odpadoch (ďalej len „vyhláška č. 310/2013 Z.z.“). 

 

23. Zhutnená minerálna tesniaca vrstva musí spĺňať požiadavky § 32 ods. 5 vyhlášky č. 310/2013 

310/2001 Z.z.  

 

24. Po zhutnení minerálnej tesniacej vrstvy sa vykoná kontrola jej vyhotovenia. Výsledky 

kontroly budú inšpekcii predložené ku kolaudácii stavby.  

 

25. Drenážna vrstva musí spĺňať požiadavky § 37 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 310/2013 Z.z., 

v súlade s § 33 ods. 2 vyhlášky č. 310/2013 Z.z. Drenážna vrstva na svahoch sa môže 

nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 

16/32 mm, s hrúbkou 0,5 m. 

 

26. Odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov zostáva nezmenené počas celej 

doby jej produkcie, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch 

telesa skládky odpadov. 

 

27. Zabezpečiť, aby počas celej doby tvorby skládkového plynu, v technicky spracovateľnom 

množstve, bolo vykonávané jeho zachytávanie a v prípade potreby jeho spracovanie. 

 

28. Monitorovací systém skládky odpadov zostáva nezmenený. Po definitívnom uzatvorení 
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skládky odpadov vykonávať monitorovanie a kontrolu skládky odpadov podľa bodu 

I. integrovaného povolenia, minimálne 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky 

odpadov. 

 

29. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu 

zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou 

činnosťou, a tým k zvyšovaniu prašnosti. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí 

jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady. 

 

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

ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia. 

 

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

zabezpečené nakladanie s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom o odpadoch.  

 

32. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu 

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

kolaudácii stavby. 

 

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

pozemkoch. 

 

34. 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: 

 

35. Pri realizácii uzatvárania a rekultivácie skládky odpadov sa bude využívať vybudovaná 

infraštruktúra v jestvujúcej skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude 

zabezpečený len cez existujúci vstup a obslužnú komunikáciu. 

 

36. Na zariadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky 

odpadov. 

 

37. Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia proti poškodeniu stavebnými 

a dopravnými mechanizmami. 

 

38. Vody z povrchového odtoku z uzatvorených častí skládky odpadov musia byť zachytávané 

a odvádzané obvodovým rigolom mimo neuzatvorené  teleso skládky odpadov. 

 

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy: 

 

39. Pri realizácii uzatvárania a rekultivácie skládky odpadov  

- vylúčiť všetky dreviny stromového vzrastu (Jelša sivá – Alnus incana, Čremcha strapcovitá 

– Padus avium miller, Jalovec obyčajný – Junperus communis), 

- odporúčame výsadbu stredne vysokých a nižších listnatých krov najmä po obvode (Svíb 

krvavý – Swida sanguiena, Kalina obyčajná – Viburnum opulus, Krušina jelšová – 

Frangula alnus, Zob vtáči – Ligustrum vulgare, Vrba obyčajná – Salix purpurea), 

z plazivých druhov Plamienok obyčajný – Clematis vitalba, brečtan popínavý – Hedera 

helix, Chmeľ obyčajný – Humulus lupulus,  

- po okrajoch, cca 3 m od kazety, vysadiť Jelšu sivú (Alnus incana), 
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- nepoužiť na výsadbu Tavoľník kalinolistý ( Physocarpus opulifolia), ktorý patrí medzi 

nepôvodné druhy, 

- nahradiť Mätonoh jednoročný (Lolium multiflorum) za Mätonoh trváci (Lolium perene). 

 

40. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách 

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

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

príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami.  

 

41. Po dobudovaní stavby vykonať polohopisné a výškopisné zameranie skutočného vyhotovenia 

uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov. 

 

42. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť: 
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného 

vyhotovenia stavby,  

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, 

- projekt skutočného vyhotovenia stavby, prípadne súpis nepodstatných zmien od 

dokumentácie overenej v stavebnom konaní, 

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

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

- výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia uzatváracej vrstvy podľa STN 732031 a 

podľa § 37, v súlade s § 33 ods. 2 vyhlášky č. 310/2013 Z.z., 

- aktualizovaný technologický reglement skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti 

s I. etapou uzatvorenia skládky odpadov,  

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

všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva, 

- celkové množstvo použitých finančných prostriedkov, čerpaných z účelovej finančnej rezervy 

na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov, 

- stavebný denník. 

 

43. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy 

nadobudlo právoplatnosť. 

 

 

2.) 

Mení a dopĺňa 

 

a) 

V časti: 

I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Turzovka - 

Semeteš“ je: 

(strana 12/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 

 

 

dopĺňa: 

 

v oblasti odpadov:   

- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 

písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o odpadoch“), 

- udelenie súhlasu na uzavretie časti 1. kazety skládky odpadov „Skládka odpadov Turzovka – 
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Semeteš“ I. etapa, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 

písm. k) zákona o odpadoch, 

- udelenie súhlasu na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. f) zákona o odpadoch, 

 

- prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona 

o IPKZ, 

 

 

Inšpekcia udeľuje súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. k) zákona o odpadoch na uzavretie časti 1. 

kazety skládky odpadov „Skládka odpadov Turzovka – Semeteš“ I. etapa. Súhlas na uzavretie 

časti skládky odpadov je platný s nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 

 

Inšpekcia schvaľuje „Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov - 

Skládka odpadov Turzovka – Semeteš“ po vykonanej zmene: 

- ukončenie skládkovania v telese 1. kazety skládky odpadov Turzovka – Semeteš I. etapa, 

v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov  

- ukladanie odpadov v prevádzkovanej II. a III. etape 1. kazety skládky odpadov v rozsahu 

schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov,  

- pri ukladaní odpadov dodržiavať tvar telesa v jednotlivých profiloch podľa schválenej 

projektovej dokumentácie. 

 

Inšpekcia schvaľuje Východiskovú správu v zmysle § 8 ods.3 zákona o IPKZ. 

 

1. Východisková správa podľa § 8 zákona o IPKZ pre prevádzku „Skládka odpadov Turzovka – 

Semeteš“ z júna 2013 sa schvaľuje v celom rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom. 

 

2. Po zverejnení všeobecne záväzného právneho predpisu, upravujúceho podrobnosti 

o východiskovej správe, prevádzkovateľ predloží inšpekcii na schválenie aktualizovanú 

východiskovú správu, obsahujúcu náležitosti podľa § 8 zákona o IPKZ, vypracovanú 

oprávnenou osobou.  

 

 

b) 

V časti: 

I. Údaje o prevádzke 
(strana 13/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 

 

 

A. Zaradenie prevádzky 
 

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti: 

 

 

mení: 

 

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ : 

 

5.4. Skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú 

kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov. 
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Mení: 

 

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia : 
Skládka odpadov je v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP 

č.410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší malým zdrojom 

znečisťovania ovzdušia.  

 

 

Mení: 

 

3. Zaradenie skládky odpadov: 

Skládka odpadov je zaradená podľa vyhlášky č. 310/2013 Z.z. do triedy skládky odpadov na 

odpad, ktorý nie je nebezpečný. 

 

 

c) 

V časti   

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

v prevádzke : 

 

1. Charakteristika prevádzky 

(strana 14/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 

 

 

mení a dopĺňa takto: 

 

- dátum začatia činnosti prevádzky: r. 2009, 

- predpoklad ukončenia činnosti:   12/2053, 

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

pozemkoch parc. č. KN 5431/25, 5431/28, 5431/32, 5431/41, 5432/1, 5432/8, 5432/9, 

5432/10, 5432/11, 5432/12, 5432/13, 5432/14, 5428/10, 5428/11, v k.ú. Turzovka, ktoré sú 

vyňaté z PDF, a sú súčasťou parciel EKN č. 4487, 4489, 4490, 4499/2, 33479/2 a na 

pozemkoch parc. č. 5431/22, 5431/38, 5432/6, 5428/2, parcely sú neusporiadané. 

- celková projektovaná kapacita prevádzky 5 kaziet: 198 445 m
3
 uloženého odpadu,  

- kapacita 1. kazety: 53 280 m
3
 uloženého odpadu, 

- celková plocha uzatvorenia a rekultivácie 1. kazety skládky odpadov:  6 997,9 m
2
, 

- povolená plocha 1. etapy uzatvorenia časti skládky odpadov:      2 228,7 m
2
. 

 

 

d) 

V časti: 

A. Podmienky prevádzkovania 
 
1. Všeobecné podmienky: 

(strana 14/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 

 

 

mení podmienku A. 1.5. takto: 

 

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

poriadku skládky odpadov a predložiť ho inšpekcii na vedomie v lehote do 30 dní od 

právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
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Mení podmienku A. 1.5.1. takto: 

 

A.1.5.1.Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať podľa schváleného 

prevádzkového poriadku skládky odpadov „Prevádzkový poriadok zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov Skládka odpadov Turzovka - Semeteš 1. kazeta“, po 

zapracovaní podmienok tohto integrovaného povolenia. 

 

 

Mení podmienku A. 1.9. takto: 

 

A.1.9. Prevádzkovateľ je v zmysle platných ustanovení zákona o IPKZ povinný umožniť 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 bezprostredne súvisiace s povolením. 

 

 

e) 

V časti: 

A. Podmienky prevádzkovania 
 

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie 

(str. 15/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 v znení str. 2/13 

rozhodnutia č. 4455-11367/2012/Chy/770860108-Z2, zo dňa 19.04.2012 

 

 

mení podmienku A. 3.6. takto: 

 

A.3.6. V prevádzke je povolené používanie nasledovných látok:  

Suroviny: 

 odpady preberané od pôvodcov za účelom skládkovania, v rozsahu tabuľky č. 1, ktoré 

sú zaradené podľa Katalógu odpadov, kategórie O – ostatný odpad, podľa kritérií 

uvedených v Prílohe bod 2.2. k rozhodnutiu Rady EÚ (2003/33/ES) z 19. decembra 

2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky 

odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES (Ú. v. EÚ L 011, 16. 1. 

2003), 

 stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok 

nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na 

odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 22 vyhlášky č. 310/2013 Z. z.; 

nesmú sa však ukladať spolu s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý nie je 

nebezpečný, pričom metódy analýz a skúšok odpadov sú uvedené v prílohe č. 23 

vyhlášky č. 310/2013 Z. z., 

 komunálne odpady okrem vytriedených nebezpečných zložiek, 

 ostatné odpady z vlastnej produkcie, 

 inertný materiál na prekrývanie odpadu, 

 úžitková voda, 

 pitná voda. 
 

 

f) 

V časti: 

A. Podmienky prevádzkovania 
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5. Technicko-prevádzkové podmienky 

(str. 16/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 v znení strana 

8/22 rozhodnutia č. 7975-33784/2011/Chy/770860108-Z1, zo dňa 22.11.2011) 
 

 

mení a dopĺňa podmienku A.5.1. takto:  
 

A.5.1. Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať: 1. kazetu skládky odpadov do naplnenia jej 

voľnej  kapacity 53 280 m
3
. Prevádzkovanie v časti I. etapy uzatvárania skládky odpadov 

je dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia ukončené. 
 

 

g) 

V časti: 

A. Podmienky prevádzkovania 
6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami 

(str. 16/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 
 

 

mení názov časti A.6: 

 

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami 
 

 

Mení: 

 

V celom rozsahu integrovaného povolenia a jeho zmien sa slová „nebezpečné látky“ nahrádzajú 

slovami „škodlivé látky“.   

 

 

h) 

V časti: 

B. Emisné limity 
 

B.2 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách 

a osobitných vodách 

 

Podmienky pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd 

(str. 17/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 

 

 

mení text úvodnej časti takto: 

 

Voda z povrchového odtoku : 

Povoľuje sa vypúšťanie vôd z povrchového odtoku po predčistení v sedimentačnej nádrži 

s nornou stenou, do bezmenného potoka ústiaceho do potoka Semeteš, za týchto podmienok: 
 

 

ch) 

V časti: 

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších 

dostupných techník 
(str. 18/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 
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mení text úvodnej časti takto: 

 

Pri realizácii výstavby ďalších kaziet skládky odpadov sa prevádzkovateľovi určuje vykonať 

k uvedeniu zariadenia do prevádzky (ku kolaudácii stavby) nasledovné opatrenia: 

 

 

Mení podmienku C.1. takto: 
 

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

obsahovať všetky náležitosti, v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku 

odpadového hospodárstva. 

 

 

Mení podmienku C.7. takto: 
 

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

požiadavkám na tesnenie skládok odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, v súlade 

s platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva. 

 

 

Mení podmienku C.8. takto: 

 

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

v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva. 

 

 

i) 

V časti: 

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

treba evidovať a poskytovať do informačného systému 
 

I.2.3. Povrchové vody 

(str. 18/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 v znení str. 

14/22 rozhodnutia č. 7975-33784/2011/Chy/770860108-Z1, zo dňa 22.11.2011) 

 

 

mení tabuľku č. 8 takto: 

 

Tabuľka č.8 

Miesto merania: Vodný tok prekládka potoka  

Parameter Frekvencia Podmienky merania 
Metóda analýzy/ 

Technika 

Kvalita povrchovej vody v 

ukazovateľoch: pH, 

CHSKCr, BSK5, N-NH4, 

NEL, NL, B, amónne ióny, 

[mg/l] 

4 x ročne 
Vzorky sa odoberú 

z povrchového toku v profile 

VH-1 nad skládkou odpadov 

a  v profile VH-2 pod 

skládkou odpadov v smere 

toku.  

Podľa schválených 

metodík/ výsledky 

porovnať s prílohou č.1 

k nariadeniu vlády 

č.269/2010 Z.z. 

As, Cd, Hg, Pb, Cr, Cu, 

Zn, Ni, AOX 

 [mg/l] 

1 x ročne 

v letných 

mesiacoch 

Podľa schválených 

metodík 
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j) 

V časti: 

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

treba evidovať a poskytovať do informačného systému 
 

I.3.1. Monitorovanie meteorologických údajov 

(str. 24/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 v znení str. 

154/22 rozhodnutia č. 7975-33784/2011/Chy/770860108-Z1, zo dňa 22.11.2011) 

 

 

mení tabuľku č. 9 takto: 

 

Tabuľka č.9 

Miesto merania: Skládka odpadov / najbližšia meteorologická stanica 

Parameter Frekvencia počas prevádzky Po uzatvorení skládky odpadov 

Množstvo  zrážok mesačné súčty nevyžaduje sa 

Vyparovanie* mesačné súčty nevyžaduje sa 

* v letných mesiacoch podľa možnosti meteorologickej stanice 

 

 

 

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“, pre 

prevádzkovateľa WOOD ENERGY, s.r.o., Podvysoká 385, 023 57 Podvysoká, uvedené 

v integrovanom povolení č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 a v jeho 

zmenách zostávajú nezmenené v platnosti. 

 

 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5360-32226/ 

2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 a jeho zmien.  

 

 

 

 

 

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 životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný 

úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti stavebníka WOOD ENERGY s.r.o., 

Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 22220/2013/OIPK dňa 

21.08.2013, predložených dokladov, projektovej dokumentácie, následného doplnenia podania zo 

dňa 29.10.2013 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.3 písm. c) bod 1, bod 5, bod 6 a 

§ 3 ods.4 zákona o IPKZ, podľa § 61 ods. 2, 3 a § 62 stavebného zákona a zákona o správnom 

konaní vydáva podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, zákona 

o odpadoch, zákona o správnom konaní zmenu integrovaného povolenia č. 5360-

32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka 
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odpadov Turzovka - Semeteš“, pre prevádzkovateľa WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 358, 

023 57 Podvysoká, povoľuje stavbu „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš 1. kazeta - Uzavretie 

a rekultivácia skládky“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch parcelné čísla C- KN 5431/25, 

5431/28, 5432/12, 5428/11, v k.ú. Turzovka, resp. EKN č. 4487, 4489, 4499/2, 33479/2, v k.ú. 

Turzovka a vydáva súhlas na uzatvorenie a rekultiváciu časti 1. kazety skládky odpadov 

Turzovka Semeteš - I. etapa. 

 

Stavebník so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho 

poplatku podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych 

poplatkoch“) o 50 %, v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím 

na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke. 

 

Inšpekcia vyhovela žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku, nakoľko sa 

nejedná o podstatnú zmenu činnosti v prevádzke a znížila správny poplatok o 50 %, v súlade 

s položkou 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch.  

 

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok podľa zákona o správnych poplatkoch, 

položka 171a písm. c) vo výške 250 Eur v kolkových známkach.  

 

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti zistila, že žiadosť neobsahuje požadované 

náležitosti potrebné podľa § 7 zákona o IPKZ pre vydanie integrovaného povolenia a náležitosti 

potrebné podľa §58 stavebného zákona pre vydanie stavebného povolenia na stavbu „Skládka 

odpadov Turzovka - Semeteš 1. kazeta - Uzavretie a rekultivácia skládky“. Z tohto dôvodu 

konanie rozhodnutím č. 5751-22613/2013/Chy/770860108/Z3-SP2, zo dňa 27.08.2013 prerušila 

a súčasne určila lehotu na doplnenie podania.  

 

Prevádzkovateľ požadované podklady doplnil postupne, dňa 11.10.2013 a následne dňa 

29.10.2013.  

 

 

Inšpekcia podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ a § 61 ods.1 a 2 stavebného zákona, v súlade 

s ustanovením § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „správny poriadok“) oznámením č. 5751-28914/2013/Chy/770860108/Z3-SP2, zo dňa 

29.10.2013 oznámila začatie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 5360-

32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 pre prevádzku „Skládka odpadov Turzovka - 

Semeteš“, ktorého súčasťou je vydanie stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov 

Turzovka - Semeteš 1. kazeta - Uzavretie a rekultivácia skládky“, v areáli prevádzky. Inšpekcia 

na internetovej stránke zverejnila a zároveň tiež vyzvala Mesto Turzovka, aby zverejnili na 

svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým 

spôsobom tieto informácie: 

- žiadosť, okrem príloh žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe,  

- stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi 

a o prevádzke podľa zákona o IPKZ,  

- výzvu 

- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, 

- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,  

- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 

Podľa § 11 ods.3 písm. a) zákona o IPKZ určila lehotu na podanie vyjadrenia 15 dní odo dňa 

doručenia oznámenia. Lehota na vyjadrenie uplynula dňa 02.12.2013. 

 

Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 upustila od ústneho pojednávania a predloženia náležitosti 
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žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c), d), e), f), zákona o IPKZ, t.j. predloženia 

záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, 

bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia, 

nakoľko sa vyššie uvedené náležitosti nemenia a ostávajú tak, ako boli uvedené v integrovanom 

povolení.  

 

Na základe zverejnenej výzvy nebola inšpekcii doručená žiadna prihláška od 

zainteresovanej verejnosti.  

 

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa 

§ 12 zákona o IPKZ:  

 

V stanovenej lehote boli inšpekcii doručené stanoviská:  

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, 

v ktorom so zmenou integrovaného povolenia súhlasí a odporúča: 

- akceptujeme vylúčenie všetkých drevín stromového vzrastu (Jelš sivá – Alnus incana, 

Čremcha strapcovitá – Padus avium miller, Jalovec obyčajný – Junperus communis), 

- odporúčame výsadbu stredne vysokých a nižších listnatých krov najmä po obvode (Svíb 

krvavý – Swida sanguiena, Kalina obyčajná – Viburnum opulus, Krušina jelšová – 

Frangula alnus, Zob vtáči – Ligustrum vulgare, Vrba obyčajná – Salix purpurea), 

z plazivých druhov Plamienok obyčajný – Clematis vitalba, brečtan popínavý – Hedera 

helix, Chmeľ obyčajný – Humulus lupulus,  

- po okrajoch, cca 3 m od kazety, vysadiť Jelšu sivú (Alnus incana), 

- nepoužiť na výsadbu Tavoľník kalinolistý ( Physocarpus opulifolia), ktorý patrí medzi 

nepôvodné druhy, 

- nahradiť Mätonoh jednoročný (Lolium multiflorum) za Mätonoh trváci (Lolium perene). 

Stanovisko inšpekcie:  

Požiadavka bola akceptovaná v podmienke SP č. 39 

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č.3/834, 921 80 

Piešťany  

- vykonávať monitoring povrchových vôd minimálne 1 x ročne, v rozsahu ukazovateľov 

prílohy č. 6 tab. 9.4 k nariadeniu vlády č. 269/2010 Z.Z. 

Stanovisko inšpekcie:  

Požiadavka bola akceptovaná v podmienke I.2.3. integrovaného povolenia 

 

 

Súčasťou integrovaného konania bolo : 

v oblasti odpadov:   

- konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 

3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, 

- konanie o udelenie súhlasu na uzavretie časti 1. kazety skládky odpadov „Skládka odpadov 

Turzovka - Semeteš“ I. etapa, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 

7 ods. 1 písm. k) zákona o odpadoch, 

- konanie o udelenie súhlasu na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. f) zákona 

o odpadoch, 

 

v oblasti stavebného konania: 

- vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš 1. kazeta - 

Uzavretie a rekultivácia skládky“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného 

zákona. 
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- Prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ. 

 

- Schválenie Východiskovej správy v zmysle § 8 ods.3 zákona o IPKZ. 

 

 

Inšpekcia udelila súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. k) zákona o odpadoch na uzavretie časti 1. 

kazety skládky odpadov „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“ I. etapa. Súhlas na uzavretie 

časti skládky odpadov je platný s nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 

Inšpekcia schválila „Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov - 

Skládka odpadov Turzovka – Semeteš“ po vykonanej zmene: 

- ukončenie skládkovania v telese 1. kazety skládky odpadov Turzovka – Semeteš I. etapa, 

v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov,  

- ukladanie odpadov v prevádzkovanej II. a III. etape 1. kazety skládky odpadov, v rozsahu 

schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov,  

- pri ukladaní odpadov dodržiavať tvar telesa v jednotlivých profiloch podľa schválenej 

projektovej dokumentácie. 

 

Inšpekcia prehodnotila a aktualizovala podmienky integrovaného povolenia č. 5360-32226/ 

2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009. 

 

Inšpekcia schválila Východiskovú správu pre prevádzku „Skládka odpadov Turzovka – 

Semeteš“ z júna 2013. 

 

 

Vlastníctvo stavebných pozemkov parcelné číslo C-KN 5431/25, 5431/28, 5432/12, 

5428/11, v k.ú. Turzovka, resp. EKN č. 4487, 4489, 4499/2, 33479/2, v k.ú. Turzovka bolo 

preukázané listom vlastníctva č. 7596, 4285 a 5199 zo dňa 20.09.2013, podľa ktorých je 

vlastníctvo stavebných pozemkov neusporiadané. Stavebník má uzatvorené s vlastníkmi 

pozemkov zmluvy, ktoré ho oprávňujú na realizáciu stavby. Predložená bola aj kópia 

z katastrálnej mapy. 

 

Vlastníctvo susedných pozemkov parcelné číslo C-KN 5427/1, 5428/8, 5428/10, 5431/32, 

5431/38, 5431/ 41, 5432/10, 5432/11, 5432/13,v k.ú. Turzovka resp. EKN č. 4487, 4489, 4499/2, 

33479/2, v k.ú. Turzovka bolo preukázané listom vlastníctva č. 7596, 4285 a 5199 zo dňa 

20.09.2013. 

 

Navrhované riešenie stavby vypracoval VHS-SK-PROJEKT s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 

Žilina, zodpovedný projektant Ing. Ďuriš, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 

0866*Z*2-2, v júni 2013 a spĺňa nároky kladené na ochranu životného prostredia, menovite 

odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia.  

 

Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti z hľadiska životného 

prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia 

ako celku. Určené sú aj podmienky pre uskutočnenie stavby  z hľadiska bezpečnosti práce, ktoré 

je potrebné vziať do úvahy počas jej realizácie. 

 

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 

č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009, ktorej súčasťou bolo aj stavebné 

konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 

stavebného zákona a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy 

spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy 
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účastníkov konania. Stavba „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš 1. kazeta - Uzavretie 

a rekultivácia skládky“ sa bude realizovať v areáli prevádzky Skládka odpadov Turzovka - 

Semeteš.  

 

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

na stavbu „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš 1. kazeta - Uzavretie a rekultivácia skládky“.  

 

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona 

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

o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa 

uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

 

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 možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, 

Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, 

Legionárska 5, 012 05 Žilina 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 môže byť preskúmaná súdom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mariana Martinková 

riaditeľka  

 

 

 

 

Doručuje sa: 

1. WOOD ENERGY s.r.o, Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká 

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

3. Združenie TKO Semeteš n. o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka  

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

5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie č.8, 969 55 Banská Štiavnica 

6. Správa ciest ŽSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina 

7. VHS-SK-PROJEKT s.r.o., Ing. Ďuriš, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina 

Po nadobudnutí právoplatnosti: 
8. Mesto Turzovka – stavebný úrad, Jašíkova č. 178, 023 54 Turzovka  

9. Okresný úrad Čadca, Odbor ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, 

ŠsOH, Horná ul. č. 2483, 022 01 Čadca 

10. Okresný úrad Čadca, Odbor ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, 

ŠsOPaK, Horná ul. č. 2483, 022 01 Čadca  

11. spis 
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Toto rozhodnutie 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 

 


