Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Podľa rozdeľovníka

Číslo žiadosti/zo dňa
/04. 12.2018

Číslo
5587 1399-6166/Med/373390112/Z5-SP

Vybavuje
Ing. Medovičová

V Nitre
19. 02. 2019

Vec
Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“)
ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 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 ustanovenia § 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 špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Dežerická EKO, s.r.o.,
Dežerice 193, 957 03 Dežerice, IČO: 46 179 801, doručenej Inšpekcii dňa 06. 12. 2018, podľa
ustanovenia § 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 ustanovením § 11
ods. 5 zákona o IPKZ
upovedomuje,
že dňom doručenia žiadosti sa začalo správne konanie vo veci zmeny č. 5 pre prevádzku
„Skládka odpadov – Dežerice rozšírenie“, vydaného rozhodnutím č. 68426983/2013/Med/373390112 zo dňa 11. 10. 2013, v znení zmien a doplnení.
Predmetom zmeny integrovaného povolenia je
vydanie stavebného povolenia
na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov - Dežerice II, 3 časť“.
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Súčasťou konania je:
v oblasti ochrany ovzdušia

podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením
§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o ovzduší“) – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia
o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s uskutočnením
stavby „Skládka odpadov - Dežerice II, 3 časť“,
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením § 28 ods. 1 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 (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) –
vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Skládka odpadov - Dežerice II, 3 časť“
z hľadiska ochrany vodných pomerov,
-

podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b bod 1.3 zákona o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona - konanie o povolení
na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd (nepriamo
odvodňovacími rigolmi a konfiguráciou terénu),

-

podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 v súčinnosti s ustanovením § 26 vodného
zákona - konanie o povolení na uskutočnenie vodnej stavby (rigol R1 - 135,97 m,
rigol R2 19,76 m)

v rozsahu stavebného objektu:
SO – 08 Spevnené plochy terénne úpravy (rigol R2,R2)
- katastrálne územie: Dežerice
- Parcelné čísla a druhy stavebného pozemku: s parc. 2131/12, 2131/13, 2131/15,
2131/30, 2131/32,
- Vlastnícke právo k daným parcelám má spoločnosť Dežerická na základe LV 662
- Účel stavby: inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby
- Charakter stavby:
trvalá
v oblasti odpadov:
podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov – vydanie vyjadrenia k výstavbe
týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii stavby
„Skládka odpadov - Dežerice II, 3 časť“ v stavebnom konaní, pretože sa
neuskutočnilo územné konanie,
v oblasti ochrany prírody a krajiny:
podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 9
ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – vydanie
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vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov Dežerice II, 3 časť“,
v oblasti stavebného poriadku:
podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 62
stavebného zákona – konanie o povolení stavby „Skládka odpadov - Dežerice II, 3
časť“ (projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Miloslav Pešek, reg. č. 3763*Z*2-2)
v rozsahu:
stavebných objektov:
SO – 01
Príprava územia (skrývka, odstránenie objektov, búracie práce...)
SO – 02
Úprava podložia (zemné práce výkopy, násypy, úpravy povrchov ,....)
SO – 03
Skládkovacie priestory (vybudovanie konštrukcie skládkovacích plôch)
SO – 04
Odvedenie priesakových kvapalín (PK)
SO – 05
Akumulačná nádrž
SO – 06
Recirkulácia PK
SO – 07
Odplynenie
SO – 08
Spevnené plochy terénne úpravy (vrátane zatrávnenia)
SO – 09
Elektročasť
SO – 20
Rekultivácia skládky
(samostatná časť riešenia bude realizovaná po zavezení skládky odpadom)
katastrálne územie: Dežerice
Parcelné čísla a druhy stavebného pozemku:

Register
Č. parcely
LV
k.územie
Druh pozemku
C
2131/5
662
Dežerice
Ostatná plocha
C
2131/12
662
Dežerice
Zastavaná plocha a nádvorie
C
2131/13
662
Dežerice
Ostatná plocha
C
2131/14
662
Dežerice
Zastavaná plocha a nádvorie
C
2131/15
662
Dežerice
Ostatná plocha
C
2131/16
662
Dežerice
Zastavaná plocha a nádvorie
C
2131/17
662
Dežerice
Zastavaná plocha a nádvorie
C
2131/18
662
Dežerice
Zastavaná plocha a nádvorie
C
2131/30
662
Dežerice
Zastavaná plocha a nádvorie
C
2131/31
662
Dežerice
Zastavaná plocha a nádvorie
C
2131/32
662
Dežerice
Zastavaná plocha a nádvorie
C
2134/3
662
Dežerice
Ostatná plocha
C
2136/5
662
Dežerice
Ostatná plocha
C
2136/6
662
Dežerice
Ostatná plocha
C
2136/16
662
Dežerice
Ostatná plocha
C
2136/17
662
Dežerice
Ostatná plocha
Vlastnícke právo k daným parcelám má spoločnosť Dežerická na základe LV 662
Účel stavby:

inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby

Charakter stavby:

trvalá
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Obec Dežerice, ako príslušný stavebný úrad, v liste č. 407/2018 zo dňa 07. 11. 2018
uviedla podľa ustanovenia § 120 ods. 2 stavebného zákona stanovisko, že s vydaním
stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov - Dežerice II, 3 časť“ súhlasí a rozhodnutie
o umiestnení stavby sa nevyžaduje.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako
príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie“) vydal záverečné stavnovisko rozhodndutím č. OU-BN-OSZP-2018/00204-066
zo dňa 08. 10. 2018, v ktorom uviedol, že s realizáciou navrhovanej činnosti „Skládka odpadov
- Dežerice II, 3 časť“ súhlasí za predpokladu splnenia podmienok uvedených v bode VI.3
záverečného stanoviska.
Inšpekcia podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určuje 30 dňovú lehotu
na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho
doplnenie (ustanovenia § 33 ods. 2 v nadväznosti na ustanovenie § 27 správneho zákona)
odo dňa doručenia tohto upovedomenia.
Podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ Vám oznamujeme, že
do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy)
na Inšpekcii v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. alebo na Obecnom úrade
Dežerice. Žiadosť je zverejnená aj na webovom sídle www.sizp.sk a www.dezerice.sk.
Inšpekcia na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu
predĺži podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona o IPKZ lehotu na vyjadrenie k žiadosti.
Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. V prípade, ak
účastník konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia ústne pojednávanie
nemusí nariadiť, ak ustanovenie § 15 ods. 1 neustanovuje inak.
Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona o IPKZ
obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom
povoľovaní.
Podľa ustanovenia § 12 ods. 5 zákona o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote
Inšpekcia neprihliada.
Vyjadrenie doručte na vyššie uvedenú adresu Inšpekcie a podľa možností aj
na elektronické adresy monika.medovicova@sizp.sk a sizpipknr@sizp.sk.

Prílohy:
1. Stručné zhrnutie sa doručí účastníkom konania (okrem prevádzkovateľa Dežerická EKO,
s.r.o.) a dotknutým orgánom.

Strana 5/5 listu č. 1399-6166/Med/373390112/Z5-SP

2.

Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok podľa § 140c stavebného zákona
a príslušná dokumentácia sa doručí MŽP SR.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. Dežerická EKO, s.r.o., Dežerice 193, 957 03 Dežerice
2. Obec Dežerice, Dežerice 193, 957 03 Dežerice
3.
4.
5.
6.

Mokráň Milan, Ruskovce 95, 956 54
S.A.S. GROUP, a.s., Odborárska 3, 831 02 Bratislava
Gieciová Mária Mgr., Vlčkovo 386, 957 03 Dežerice
Kurtišová Andrea, Mojmírova 1295/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou

7. Ing. Jozef Majský, Čapkova 7, 811 04 Bratislava
8. Rudolf Kurtiš, 956 54 Ruskovce 96
9. Jozef Kvak, 957 03 Dežerice 201
10. Obec Ruskovce, 956 54 Ruskovce 1
Dotknutým orgánom:
11. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou – odbor starostlivosti o životné prostredie –,
Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
- štátna správa ochrany ovzdušia
- štátna vodná správa
- štátna správa odpadového hospodárstva
- štátna správa ochrany prírody a krajiny
12. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou – odbor krízového riadenia, Námestie Ľ. Štúra
7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
13. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, Na
Vŕštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
14. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hodpsodárstva, Odbor environmentálneho posudzovania,
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
15. Obec Dežerice, stavebný úrad, Dežerice 193, 957 03 Dežerice
16. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
Projektantovi stavby:
17. Ing. Miloslav Pešek, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava

