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Vec
Mesto Liptovský Hrádok - Skládka TKO Liptovský Hrádok - Žadovica: Upovedomenie o začatí konania vo veci
zmeny integrovaného povolenia - verejná vyhláška

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného
povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) 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 č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Mesto Liptovský Hrádok,
Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 00315494 (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 18.12.2020
doručenej inšpekcii dňa 21.12.2020 a následnom doplnení žiadosti 10.09.2021, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) v
súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ

upovedomuje,

že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku
„Skládka TKO Liptovský Hrádok - Žadovica“ č. 938/770050103/119-Gl zo dňa 08.04.2005, v znení jeho neskorších
zmien (ďalej len „integrované povolenie“).

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením
„Rekonštrukcia skládky TKO Žadovica“ – SO 15 Odplyňovací systém, I. a II. etapa, SO 18 Uzatvorenie a
rekultivácia skládky, I a II. etapa v areáli prevádzky „Skládka TKO Liptovský Hrádok - Žadovica“.

Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia skládky TKO Žadovica“, ktorú
spracovala spol. Ing. Miroslav Lončík EMMEL a spol., Jánošíkova 5335/27, 0800 01 Prešov, zodpovedný projektant
Ing. Miroslav Lončík, autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 3306*A*2-2, v novembri 2020, pod zákazkovým číslom
695/2020.

Stavba „Rekonštrukcia skládky TKO Žadovica“ prešla procesom posudzovania v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ministerstvo životného prostredia SR vydalo rozhodnutie vydané v
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zisťovacom konaní pod č. 4004/2021-1.7/mo 18680/2021 18681/2021 zo dňa 28.04.2021, , v ktorom uvádza, že
predmetná zmena činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Súčasťou integrovaného povoľovania je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:
- stavebné konanie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením „Rekonštrukcia skládky TKO Žadovica“ -
Rekonštrukcia skládky TKO Žadovica“ – SO 15 Odplyňovací systém, I. a II. etapa, SO 18 Uzatvorenie a rekultivácia
skládky, I a II. etapa v areáli prevádzky „Skládka TKO Liptovský Hrádok - Žadovica“, umiestnenej na pozemku
parcelné číslo KN-C č. 530/2 v k.ú. Podtureň, ktorého vlastníkom je stavebník, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ,
v súlade s § 68 stavebného zákona,
- v oblasti odpadov:
- konanie o udelení súhlasu na uzavretie „Skládka TKO Liptovský Hrádok – Žadovica – I. etapa“ a vykonanie jej
rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno j) zákona o odpadoch,
- v oblasti ochrany ovzdušia:
- konanie o súhlase na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením „Rekonštrukcia skládky TKO
Žadovica“ - Rekonštrukcia skládky TKO Žadovica“ – SO 15 Odplyňovací systém, I. a II. etapa, SO 18 Uzatvorenie
a rekultivácia skládky, I a II. etapa malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona
o IPKZ,
- v oblasti povrchových a podzemných vôd:
- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je
potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod
4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určuje 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia
tohto upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ Vám oznamujeme, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť
(robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Inšpekcia na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu predĺži podľa § 11 ods. 6
zákona o IPKZ lehotu na vyjadrenie k žiadosti, ak účastník konania alebo dotknutá osoba nemohli bez vlastného
zavinenia náležite preskúmať žiadosť a vyjadriť sa k nej.

Účastník konania môže požiadať o vykonanie ústneho pojednávania v lehote určenej na zaslanie vyjadrenia podľa
§ 11 ods. 5 písm. a), alebo v predĺženej lehote určenej podľa § 11 ods.6 zákona o IPKZ.

Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm.
e) zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upúšťa od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5
písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.10 písm. e)
zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona.

Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré
dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní.

Podľa § 12 ods. 5 zákona o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote Inšpekcia neprihliada. Vyjadrenie doručte
na vyššie uvedenú adresu Inšpekcie a podľa možností na elektronickú adresu jaroslava.zeriavova@sizp.sk.

Súčasne, v súlade s § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, inšpekcia dáva účastníkom konania možnosť, aby sa
pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhli ich doplnenie.
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Prílohy: Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka inšpektorátu

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu

Doručuje sa: Obec Podtureň, Obecný úrad Hlavná 164, 033 01 Podtúreň

Rozdeľovník k číslu

Doručuje sa: Obec Liptovský Peter, Obecný úrad,, 033 01 Liptovský Peter

Rozdeľovník k číslu

Doručuje sa: Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Rozdeľovník k číslu

Doručuje sa: Ing.Miroslav Lončík - EMMEL a spol., Jánošíkova 5335/27, 080 01 Prešov

Rozdeľovník k číslu

Doručuje sa: Okresný úrad Liptovský Mikuláš Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš

Rozdeľovník k číslu

Doručuje sa: Okresný úrad Žilina, OSŽP - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kra, Vysokoškolákov
8556/33B, 010 08 Žilina

Rozdeľovník k číslu

Doručuje sa: Žilinský samosprávny kraj, Komenského, 011 09 Žilina

Rozdeľovník k číslu

Doručuje sa: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava

Rozdeľovník k číslu

Doručuje sa: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského, 031
01 Liptovský Mikuláš

Rozdeľovník k číslu
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Doručuje sa: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80
Liptovský Mikuláš

Rozdeľovník k číslu

Doručuje sa: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Nám. osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský
Mikuláš


