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ROZHODNUTIE 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len "lnšpekcorát"), 
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 doplneni niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov apodľa § 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 (ďalej 
len "zákon o IPKZ") a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovani a stavebnom poriadku v zneni neskorších predpisov (ďalej len 
"stavebný zákon") na základe žiadosti prevádzkovateľa Technické služby mesta Zlaté 
Moravce, Bernolákova 59, 95301 Zlaté Moravce, IČO: 587168 podanej Inšpektorátu dňa 
26.02.2013 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 
stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konani (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon 
o správnom konaní") 

mení a dopÍňa integrované povolenie 

vydané rozhodnutím č. 4696/OIPK-482/04-Kk/370450104 zo dňa 08. 12.2004 v znení 
neskorších zmien a doplneni (ďalej len "povolenie"), ktorým bola povolená činnosť 

v prevádzke: 

"Skládka KO Zlaté Moravce - I etapa", k.ú. Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, 

kategorizovanej v zozname priemyselných činnosti v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom: 
5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú 
kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady. 
Kód NOSE-P činnosti podľa prílohy č. 3 k vyhláške Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ: 109.06, 
ktorej prevádzkovateľom sú: 

Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 587168, 
nasledovne: 
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1. V povolení sa za odstavec v znení: 

"e) v oblasti stavebného poriadku 
- podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona vydáva 

stavebné povolenie, ktorým povol'uje uskutočnenie stavby "Skládka KO Zlaté 
Moravce - manípulačná plocha pri nádrži priesakových kvapalín" ," 

vkladajú odstavce v znení: 

"t) v oblasti ochrany ovzdušia 
- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod l. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 zákona 

č. 137/2010 Z.z. o ()vzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ovzduší"), 
udel'uje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny dokončenej stavby 
malého zdroja znečisťovania, 

g) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: 
- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) 

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) (ďalej len 
"vodný zákon" ), udel'uje súhlas na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby 
"Skládka KO Zlaté Moravce - I etapa", ktorá môže ovplyvnit' stav povrchových vôd 
a podzemných vôd, 

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 vodného zákona 
vydáva vyjadrenie k zámeru na zmenu dokončenej stavby "Skládka KO Zlaté 
Moravce - I etapa", že z hl'adiska ochrany vodných pomerov je možná, 

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. d) 
vodného zákona povol'uje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných 
vôd nepriamo, 

h) v oblasti odpadov: 
- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) 

zákona o odpadoch vydáva vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby "Skládka 
KO Zlaté Moravce - I. etapa" v stavebnom konaní, 

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. k) zákona 
Č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, udel'uje súhlas na uzavretie skládky odpadov - jej časti 

"Skládka KO Zlaté Moravce - I. etapa" , vykonanie jej rekultivácie a jej následné 
monitorovanie, 

i} v oblasti ochrany prírody a krajiny 
- podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona 

č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vydáva vyjadrenie k vydaniu 
stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby, 
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j) v oblasti stavebného poriadku 
podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona vydáva 
stavebné povolenie, ktorým povol'uje zmenu dokončenej stavby "Skládka KO Zlaté 
Moravce - I etapa" v rozsahu SO - 20 Uzatvorenie a rekultivácia" v nasledovnom 
zložení vrstiev: 
- odplyňovacia vrstva - geokompozit 
- uzatváracia tesniaca vrstva - minerálne tesnenie hr. 500 mm (2 x 250mm) 
- umelá drenážna vrstva 
- rekultivačná vrstva zeminy hrúbky 1000 mm 
- vegetačný kryt - zatrávnenie 

v katastrálnom území: 
na pozemkoch parc. č.: 
účel stavby: 
charakter stavby: 

Zlaté Moravce 
14160/17- register "e", vlastník Mesto Zlaté Moravce 
inžinierska stavba - skládka odpadu 
trvalá. 

Mesto Zlaté Moravce ako príslušný stavebný úrad, vydalo podľa § 39a ods. 3 písm. d) 
stavebného zákona záväzné stanovisko o upustení od vedenia územného konania o umiestnení 
uvedenej stavby č. 2013/20424 zo dňa 28.08.2013. 

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo podľa zákona č. 127/1994 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie záverečné stanovisko zo dňa 02. ll. 1998, podľa 
ktorého odporúča realizáciu navrhovanej činnosti "Skládka KO v Zlatých Moravciach." 

2. V povolení sa za časť ,,11. Záväzné podmienky, AJ. Na uskutočnenie stavby povolenej v 
bode e) sa stanovujú tieto záväzné podmienky" dopÍňa časť v znení: 

"A.2. Na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby povolenej v bode il sa stanovujú tieto 
záväzné podmienky: 

I. všeobecné: 
1. Stavebníkom budú Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 

95301 Zlaté Moravce. 
2. Stavbu uskutočniť pod!'a dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovate!': 

DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava - Ing. Bohuslav Katrenčík, 
vypracovaná v termíne: 04/2012 ). 

3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou 
alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v 
zmysle Zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov. 

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotovite!' stavby bude vybraný vo 
výberovom konaní. 

5. Stavebník oznámi vybraného zhotovite!'a stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo 
dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti. 

6. Stavebník oznámi (písomne a elektronicky na adresu: sizpipknr@sizp.sk) Inšpektorátu 
začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí. 

7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované - stavebné povolenie 
a dokumentácia overená v integrovanom - stavebnom konaní. 

8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas 
uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku. 

9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 
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10. Stavebník je povinný označiť stavenisko tabuľou s údajmi o názve stavby, názve 
dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác 
a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum 
stavebného povolenía. 

ll. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného 
zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon 
č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na 
použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu 
predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť 
a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného 
prostredia a bezp.;:čnosť pri užívani. 

12. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby 
nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy. 

13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov. 
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu. 
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne 

právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa 
so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. 

16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác. 

II. d'alšie podmienky: 
18. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. 

3. V povolení sa v časti "Opis prevádzky a technických zariadení" druhý odstavec s textom: 
"Predmetné územie sa nachádza na severozápadnom okraji mesta v k.ú. Zlaté Moravce. 
Skládka je situovaná pri štátnej ceste III/06441 Zlaté Moravce - Hosťovce - časť "Pod 
Kalváriou". Ide o riadenú skládku na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Pozostáva zjednej 
kazety vybudovanej v rámci l. etapy, so skladovou plochou 18 000 m2 vrátane plôch nádrží a 
kapacite 138 000 m3 odpadu. Celkovo L etapa zahrňuje vybudovanie 3 kaziet. Voľná kapacita 
pre ďalšie 2 kazety je cca 787000 m3 na ploche 10 ha". 

nahrádza odstavcom v znení: 

"Predmetné územie sa nachádza na severozápadnom okraji mesta v k.ú. Zlaté Moravce. 
Skládka je situovaná pri štátnej ceste III/06441 Zlaté Moravce - Hosťovce - časť "Pod 
Kalváriou". Ide o riadenú skládku na odpad, ktorý nie je nebezpečný. V súčasnosti sú 
prevádzkované skládkovacie plochy v rozsahu L etapy. Podľa skutočného zamerania kapacity 
skládkovacích priestorov L etapy prevádzky s uvažovaným rozšírením do priestoru II. etapy 
skládky bola k 31. 12. 2011 jej kapacita 172 800 m3

• Celková uvažovaná kapacita 
skládkovacích priestorov je 787 000 m3 a plocha 10 ha." 

4. V povolení sa v časti K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na 
zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu dopíňa 
bod 4. v znení: 
"V prípade, že prevádzkovateľ nepodá úplnú žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej 
predmetom bude stavebné povolenie na realizáciu II. etapy Skládky odpadov Zlaté Moravce do 
31. 12.2014 je povinný do uvedeného termínu predložiť na Inšpektorát žiadosť o stavebné 
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povolenie na zmenu dokončenej stavby Skládka KO Zlaté Moravce - I etapa" v rozsahu 
SO - 20 Uzatvorenie a rekultivácia, pričom spracovaný projekt na uvedený stavebný ubjekt 
bude zahŕňať umiestnenie uzatváracích a rekultivačných vrstiev na strane zavážania skládky, 
kde prevádzkovateľ plánoval rozšíriť I.etapu skládky o II. etapu skládky". 

Rozhodnutie o námietkach účastnikov konania: 
V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky. 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného 
. rozhodnutím Č. 4696/0IPK-482/04-Kk/3 70450 1 04 zo dňa 8.12. 2004 v znení neskorších zmien 
a doplneni a ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené. 

Odôvodnenie 

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § IO zákona č. 525/2003 Z.z. 
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplneni niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov apodľa § 28 ods. I písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti 
prerokovanej v uskutočnenom konaní so známymi účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi 
a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 
stavebného zákona - konanie o povoleni zmeny dokončenej stavby "Skládka KO Zlaté 
Moravce- I etapa", k.ú. Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, podľa § 17 ods. I zákona o IPKZ 
a zákona o správnom konani meni a dopiňa povolenie pre prevádzku "Skládka KO Zlaté 
Moravce - I etapa" na základe žiadosti prevádzkovateľa Technické služby mesta Zlaté 
Moravce, Bernolákova 59, 953 Ol Zlaté Moravce, IČO: 587168, doručenej Inšpektorátu dňa 
26.02.2013. Zmena podmienok vydaného integrovaného povolenia súvisí s povolením zmeny 
dokončenej stavby "Skládka KO Zlaté Moravce I. etapa" stavbou objektu "SO - 20 
Uzatvorenie a rekultivácia". 

Správny poplatok vo výške 331,50 eura podľa položky 17la písm. d) zákona 
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskorších predpisov bol uhradený dňa 
29. 04. 2013 v stanovenej 15 dňovej lehote na jeho zaplatenie na základe výzvy Inšpektorátu na 
jeho uhradenie (zo dňa 23. 04. 2013). 

Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že podanie nie 
je úplné a žiadosť neobsahuje všetky potrebné náležitosti na vydanie zmeny integrovaného 
povolenia. Z uvedených dôvodov podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona o správnom kcnaní, 
Inšpektorát vyzval prevádzkovateľa na doplnenie podania v lehote 90 dní odo dňa doručenia 
výzvy na doplnenie a súčasne konanie preruši! podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konani, 
rozhodnutím č.3265 - 14443/2013/Medl370450104/Z4 zo dňa 30. 05.2013 

Prevádzkovateľ doplnil žiadosť dňa 02.09.2013, dňa 05. 09. 2013, dňa 16.09.2013 
a dňa 16. 12.2013. Po preskúmaní doručených dokumentov v doplnených podaniach 
Inšpektorát zistil, že podanie obsahuje všetky náležitosti potrebné pre pokračovanie v konaní 
a z uvedeného dôvodu v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ dňa 03. Ol. 2014 listami 
upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo 
veci zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku "Skládka KO Zlaté Moravce - I 
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etapa", ktorého súčasťou je vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby 
"Skládka KO Zlaté Moravce I. etapa" stavbou objektu "SO - 20 Uzatvorenie a rekultivácia". 

Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil účastníkom konania a 
dotknutým orgánom žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu na vyjadrenie 30 dni odo dňa 
doručenia upovedomenia o začatí konania. Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané 
námietky sa neprihliada. výzvu zainteresovanej verejnosti a zúčastneným osobám zverejnil 
spolu s podstatnými údajmi o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internete 
a svojej úradnej tabuli od 08. Ol. 2014 do 05. 02.2014 a na úradnej tabuli Mesta Zlaté 
Moravce. 

Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak účastníci konania alebo dotknuté orgány potrebujú 
na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 13 ods. 6 zákona o IPKZ určenú 
lehotu na jeho žiadosť predÍžiť. Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na 
Mestskom úrade Zlaté Moravce. 

V stanovenej lehote účastníci konania ani dotknuté orgány nepožiadali o predíženie 
lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti. 

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ zaslali 
svoje stanoviská k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku dotknuté 
orgány - Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná 
správa vo vyjadreni č.: OU-ZM-OSZP3-2014/00118-02-KD zo dňa 20. Ol. 2014 (doručené dňa 
28. Ol. 2014), Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna 
správa ochrany prírody a krajiny vo vyjadreni č.: OU-ZM-OSZP3-2014/00144-02-VJ zo dňa 
06.02.2014 (doručené dňa 10.02.2014), Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného 
zboru Zlaté Moravce vo vyjadreni Č. ORHZ-ZMI-24/2014 zo dňa 30. Ol. 2014 (doručené dňa 
03.02.2013). 

Podmienky stanoviska Okresného úradu Zlaté Moravce, Odboru starostlivosti o životné 
prostredie, štátnej vodnej správy sú už zahrnuté do podmienok integrovaného povolenia: 

Realizačné práce a práce s mechanizmami vykonávať tak, aby nedošlo k úniku 
škodlivých a obzvlášt' škodlivých látok, t. j. aby neboli ohrozené podzemné vody, 
prípadne zhoršená ich kvalita. 
Pri zaobchádzaní so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami dodržiavať 

ustanovenia § 39 vodného zákona. 
Uvedené podmienky sú zahrnuté v integrovanom povolení v časti: F. Opatrenia na 
predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa 
situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky. 

- Zabezpečiťfunkčnosť a údržbu drenážneho systému. 
Podmienka je zahrnutá v integrovanom povolení v časti 2. Podmienky pre dobu 
prevádzkovania v bode 2.1. 

Na skládke vykonať také opatrenia, ktoré zamedzia v prípade prívalových dažďov 
narušenie skládkového telesa, prípadne jeho poškodenie pôsobením vodnej erózie. 

Skládka má vybudovaný odvodňovací systém pre odvedenie povrchových vôd v súlade 
s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva a stavebného poriadku. 

Zabezpečiť odvoz prebytočnej priesakovej kvapaliny na zneškodnenie oprávnenou 
organizáciou. 
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Podmienka je zahrnutá v integrovanom povolení v časti 2. Podmienky 
prevádzkovania. 

pre dobu 

Aj po uzatvorení skládky zabezpečiť monitoring sledovania množstva priesakových 
kvapalín, ich analýzu a meranie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd 
Hodnoty znečistenia priesakových vôd v jednotlivých ukozovateľoch nesmú 
prekročiť limitné hodnoty uvedené v tab. č. 9.4, prílohy Č. 6, časti B, Nariadenia 
vlády SR Č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 
dobrého stavu vôd 

Uvedené podmienky sú zahrnuté v integrovanom povolení v časti I. Požiadavky na spôsob 
a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do 
informačného systému, 2. Kontrola priesakových kvapalín a podzemných vôd, v bodoch 2.12. 
a 2.13. 

Monitorovacie zariadenia udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave. 
Podmienka je zahrnutá v integrovanom povolení v časti 5. Technicko-prevádzkové podmienky, 
v bode 5.10. 

Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa 
ochrany prírody a krajiny vo svojom stanovisku súhlasí s vydaním stavebného povolenia bez 
podmienok. V stanovisku Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Zlaté 
Moravce sa uvádza, že z hľadiska ochrany pred požiarmi sa nepredpokladá vznik negatívnych 
vplyvov na životné prostredie. 

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány sa v stanovenej lehote nevyjadrili a 
nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia. 

Inšpektorát listom Č. 32 - 71 03/20 14/Medf370450 I 04/Z4 zo dňa 04. 03. 2014 dal podľa 
§ 33 ods. 2 zákona o správnom konani poslednú možnosť všetkým účastníkom konania 
vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydanim rozhodnutia 
v lehote do 3 dní odo dňa doručenia písomnosti. 

Prevádzka svojim technologickým vybavením a geografickou pOZlCIOU CJemá 
významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán 
nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil 
opatrenia na minimalizáciu dial'kového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania. 

Podkladom pre vydanie zmeny povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť o zmenu 
integrovaného povolenia, projektová dokumentácia, pôvodná projektová dokumentácia 
overená v stavebnom konaní, projekt skutočného vyhotovenia potvrdený zhotoviteľom prác, 
pôvodná projektová dokumentácia uzavretia a rekultivácie skládky, stanoviská orgánov štátnej 
správy, doklady preukazujúce vlastnícky vzťalI k pozemkom, na ktorýchje stavba umiestnená, 
kópia z katastrálnej mapy, kópia z katastrálnej mapy so zakreslením objektu a ďalšie potrebné 
doklady a písomnosti. Prevádzkovateľ v doplnení žiadosti zo dňa 16. 12. 2013 predložil 
aktuálnu kópiu katastrálnej mapy s výpisom listu vlastníctva Č. 3453, na základe ktorého bol 
pozemok pod skládkou parc. Č. 14160/17 geometrickým plánom odčlenený od pozemku parc.č. 
14160/1, ktorého vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce. Vlastníci pozemkov, ktorí boli 
účastníkmi konania v pôvodnom stavebnom konaní z titulu susedných pozemkov nie sú nírni 
v tomto konaní z dôvodu odčlenenia pozemku. Z dôvodu charakteru predmetnej zmeny 
dokončenej stavby níe sú priamo dotknuté ani ich vlastnícke a iné práva k ich pozemkom. 
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Predmetom zmeny integrovaného povolenia je stavebné povolenie na zmenu dokončenej 
stavby "Skládka KO Zlaté Moravce - I etapa", k.ú. Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce 
nakoľko pôvodná projektová dokumentácia uzatvorenia a rekultivácie L etapy skládky (NOVA 
PROJEKT s. r.o. Horná 33, Banská Bystrica, november 2002) neuvažovala s budúcim 
rozšírením skládkovacích plôch do II. etapy a taktiež návrh postupného zavážania 
skládkovacích priestorov nezodpovedal potrebám postupného zavážania skládky, spôsobu 
prevádzkovania L etapy a uvažovanému postupnému uzatváraniu povrchu skládky po častiach 
po zavezení skládky na uvažovanú úroveň skládkového telesa. Pôvodne schválená kapacita 
kazety vybudovanej v rámci L etapy bola 138 000 m3 odpadu. Podl'a skutočného zamerania 
kafa~ity skládkovacích priestorov L etapy prevádzky s uvažovaným rozšírením do priestoru II. 
etapy skládky bola k 31. 12.2011 jej kapacita 172 800 m3

• Celková uvažovaná kapacita 
skládkovacích priestorov sa nemení - zostáva na hodnote 787000 m3

• Nakol'ko predložená 
dokumentácia pre stavebné povolenie "Skládka KO Zlaté Moravce - I etapa" v rozsahu SO-
20 Uzatvorenie a rekultivácia nemá zahrnuté uzatváracie a rekultivačné vrstvy na strane 
skládkového telesa kde sa plánuje s napojením II. etapy skládky, Inšpektorát v tomto 
rozhodnutí v bode 4. určil termín na predloženie úplnej žiadosti o zmenu integrovaného 
povolenia, ktorej predmetom bude stavebné povolenie na realizáciu II. etapy Skládky odpadov 
Zlaté Moravce do 31. 12.2014. V prípade, že takúto žiadosť nepredloží je povinný do 
uvedeného termínu predložiť na Inšpektorát žiadosť o stavebné povolenie na zmenu 
dokončenej stavby Skládka KO Zlaté Moravce I etapa" v rozsahu 
SO - 20 Uzatvorenie a rekultivácia, pričom spracovaný projekt na uvedený stavebný objekt 
bude zahŕňať umiestnenie uzatváracích a rekultivačných vrstiev na strane zavážania skládky, 
kde prevádzkovateľ plánoval rozšíriť Letapu skládky o II. etapu skládky". 

Nakoľko referenčný dokument pre skládky odpadov nie je vydaný, pri porovnaní 
prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT) Inšpektorát vychádzal zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva a v ich zmysle v tomto povolení 
uré.ll podmienky na dosia1mutie splnenia ich požiadaviek. Účelom podmienok je zabezpečiť 
prevenciu znečisťovania jednotlivých zložiek životného prostredia. 

Skládka vyhovuje súčasným legislatívnym požiadavkám vzhľadom na technickú 
vybavenosť, ktoré chránia geofaktory životného prostredia pred negatívnymi vplyvmi 
zneškodňovaných odpadov a prevádzkovania zariadenia na zneškodňovanie odpadov 
skládkovaním. 

Súčasťou integrovaného povol'ovania boli konania: 

v oblasti ochrany ovzdušia: 
podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o !PKZ v súčinnosti s § § 17 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší konanie o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia 
o povolení zmeny stavby malého zdroja znečisťovania, 

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: . 
- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) 

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") konanie o udelení súhlasu na stavbu, 
ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, 
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- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4. zákona o !PKZ v súčinnosti s § 28 vodného zákona, 
vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov, 

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. l písm. d) 
vodného zákona, konanie o povolení na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do 
podzemných vôd, 

v oblasti odpadov: 
podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. l písm. b) bod. 
2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení níektorých zákonov (ďalej 
len "zákon o odpadoch"), vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentácii v stavebnom 
konani k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, 

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. l písm. k) zákona 
o odpadoch, konanie o vydanie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, 
vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie, 

v oblasti ochrany prírody a krajiny: 
podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod l. zákona o !PKZ v súčinnosti s § 9 ods. l písm. c) zákona 
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vydanie 
vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na uskutočner,ú~ zmeny dokončenej stavby 
"Skládka KO Zlaté Moravce I. etapa" stavbou objektu "SO - 20 Uzatvorenie 
a rekultivácia", 

v oblasti stavebného poriadku: 
podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
konanie o povolení zmeny dokončenej stavby "Skládka KO Zlaté Moravce I. etapa" 
stavbou objektu "SO - 20 Uzatvoreníe a rekultivácia". 

Dokumentácia stavby spíňa požiadavky o všeobecných techníckých požiadavkách na 
výstavbu aje vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých 
bolo vydané povoleníe na uskutočnenie stavby, sú uložené v spisovom obale. 

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady 
a dospel k záveru, že navrhované riešeníe zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spíňa 
požiadavky a kritériá ustanovené v prislušných právnych predpisoch. Inšpektorát na základe 
preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto 
postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie 
stavby zistil, že sú splnené podmíenky podľa stavebného zákona, usúdil, že zmenou povolenía 
nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy 
účastníkov konania, zistil stav a zabezpečeníe prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej 
úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich kODania, 
ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na 
Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále 
pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7,949 Ol 
Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi 
konania. 

Ak toto rozhodnutie po vyčerpani pripustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

Doručuje sa: 

Účastníkom konania: 

RNDr. Katarína Pillajová 
vedúca Stáleho pracoviska Nitra 

IŽP Bratislava 

l. Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59,95301 Zlaté Moravce 
2. Mesto Zlaté Moravce, ul. l. mája 2,953 01 Zlaté Moravce 
3. DEPONIA SYSTEM s.r.o., Ing. Bohuslav Katrenčík, Holíčska 13, 85105 Bratislava 

Dotknuté orgány (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia): 
4. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 

953 Ol Zlaté Moravce 
- štátna vodná správa 
- štátna správa odpadového hospodárstva 
- štátna správa ochrany prírody a krajiny 

5. Mesto Zlaté Moravce - stavebný úrad, ul. l. mája 2,953 01 Zlaté Moravce 
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, l. mája A, 953 01 Zlaté Moravce 
7. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, 

Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 035 Bratislava 


