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ROZHODNUTIE 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 
Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej 
len „Inšpektorát"), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 1 O 
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 (ďalej len „zákon o IPKZ") 
a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
zákon") na základe žiadosti prevádzkovateľa Technické služby mesta Zlaté Moravce, 
Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 587 168 podanej Inšpektorátu dňa 
26. 02. 2013 a konania vykonaného podľa§ 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) 
bod 3„ § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3„ § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. a§ 3 ods. 4 zákona o IPKZ 
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 konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní") 

mení a dopÍňa integrované povolenie 

vydané rozhodnutím č. 4696/0IPK-482/04-Kk/370450104 zo dňa 08. 12. 2004 v znení 
rozhodnutia č. 542-1774/2013/Šim,Poj/370450104/Z3-SP zo dňa 22. 01. 2013 
a rozhodnutia č. 32 - 8123/2014/Med/370450104/Z4 zo dňa 13. 03. 2014, ktorým bola 
povolená činnosť v prevádzke: 

„Skládka KO Zlaté Moravce - 1 etapa", k.ú. Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, 

1. V povolení sa názov prevádzky: 

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

mení na: 
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„Skládka KO Zlaté Moravce - 1 a II etapa", k.ú. Zlaté Moravce, okres Zlaté 
Moravce" 

2. V povolení sa v úvodnej časti znenie odseku: 

„kategorizovanej v zozname priemyselných činností 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 OOO 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: „ 

nahrádza novým znením: 

„kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod 
bodom: 

a) 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú 
viac ako 1 O t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 OOO t, 
okrem skládok inertných odpadov 

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na 
činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie 
životného prostredia, 

Zaradenie činnosti podľa prílohy č. 3. zákona č . 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zneškodňovanie odpadov: 
- Dl - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme 

- Zaradenie triedy skládky odpadov podľa § 31 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŽP SR 
č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch: 
- skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 

- ktorej prevádzkovateľom sú: 

3. V povolení sa za odsek j) v oblasti stavebného poriadku vkladajú odseky k) až m) v 
znení: 

k) v oblasti ochrany ovzdušia: 
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znerú neskorších predpisov udeľuje súhlas na 
vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečist'ovania ovzdušia 
vrátane jeho zmien, 

1) v oblasti povrchových a podzemných vôd: 
podľa§ 3 ods. 3 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") udeľuje súhlas na stavbu „Zlaté 
Moravce, skládka odpadov, II. etapa"„ ktorá môže ovplyvniť stav 
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povrchových vôd a podzemných vôd, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa 
vodného zákona, 
podľa§ 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ v súčinnosti § 21 ods. 1 písm. d) 
vodného zákona, vydáva povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku 
do podzemných vôd, 
podľa§ 3 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s§ 26 vodného zákona 
a v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, vydáva povolenie na uskutočnenie 
vodnej stavby „odvodňovací rigol" (nachádzajúci sa v súbehu s východnou 
hrádzou) v rámci S0-06 Terénne úpravy 

v katastrálnom území: 
umiestnenej na p. č.: 

účel stavby: 
charakter stavby: 

Zlaté Moravce 
14160/1 -vlastník Mesto Zlaté Moravce, LV č. 3453 („Zmluva 
o spolupráci" medzi Technickými službami mesta Zlaté 
Moravce a Mestom Zlaté Moravce zo dňa 13. 05. 2015) 
2420 - ostatné inžinierske stavby 
trvalá 

m) v oblasti stavebného poriadku 
podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona, vydáva 
povolenie stavby „Zlaté Moravce, skládka odpadov, II. etapa" 

v rozsahu stavby: 
v rozsahu stavebných objektov: 
S0-01 Príprava územia 
S0-02 Skládkovacie plochy 
S0-03 Drenážny systém skládky 
S0-04 Recirkulácia priesakových kvapalín (PK) 
S0-05 Odplynenie 
S0-06 Terénne úpravy 
S0-30 Uzatvorenie a rekultivácia skládky 

v katastrálnom území: 
umiestnenej nap. č.: 

účel stavby: 
charakter stavby: 

Zlaté Moravce 
14160/1 - vlastník Mesto Zlaté Moravce, L V č. 3453 („Zmluva 
o spolupráci" medzi Technickými službami mesta Zlaté 
Moravce a Mestom Zlaté Moravce zo dňa 13. 05. 2015) 
2420 - ostatné inžinierske stavby - skládka odpadov 
trvalá 

Obec Tesárske Mlyňany, ako príslušný stavebný úrad, vydalo podľa § 39 
rozhodnutie o umiestnení stavby „Zlaté Moravce - skládka komunálnych odpadov - II 
etapa" pod č. 3148/23246/2014-004 zo dňa 13. 11. 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 18. 11. 2014. 

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo podľa zákona č. 127/1994 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie záverečné stanovisko zo dňa 02. 11. 1998, 
podľa ktorého odporúča realizáciu navrhovanej činnosti „Skládka KO v Zlatých 
Moravciach. 

Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor environmentálneho posudzovania 
vydalo podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
záväzné stanovisko č. 5756/2015-3.4/bj zo dňa 17. 06. 2015, v ktorom uvádza, zač. cit. 
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„Návrh na začatie konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku 
„Skládka KO Zlaté Moravce I. etapa", ktorej predmetom je vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „Zlaté Moravce, skládka odpadov, II. etapa" je v súlade so zákonom, 
s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami." koniec cit. 

4. V povolení sa za časť „II. Záväzné podmienky, A.2. Na uskutočnenie stavby 
povolenej v bode j) sa stanovujú tieto záväzné podmienky" dopÍňa časť v znení: 

„A.3. Na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby povolenej v bode m) - „Zlaté 
Moravce, skládka odpadov, II. etapa" a 1) - „odvodňovací rigol" sa stanovujú tieto 
záväzné podmienky: 

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

953 01 Zlaté Moravce. 
2. Stavbu uskutočniť podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní 

(spracovateľ: DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava - Ing. 
Bohuslav Katrenčík, vypracovaná v termíne: 11/2014 ). 

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. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo 
výberovom konaní. 

5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa 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 byt' 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. 

1 O. 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 povolenia. 

11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného 
zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon 
č. 133/2013 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 bezpečnosť pri užívaní. 

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. 
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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 mimo 
stavebného objektu SO - 06 Terénne úpravy, S0-20 Uzatvorenie a rekultivácia 
skládky ukončiť do 24 mesiacov odo dňa ukončenia ukladania odpadov 
v povoľovaných skládkovacích priestoroch (naplnenie projektovanej - povolenej 
kapacity). 

17. Stavebník predloží ku kolaudačnému konaniu doklad od odborne spôsobilej 
osob o určení umiestnenia náhradného monitorovacieho vrtu namiesto zrušeného 
monitorovacieho vrtu situovaného v mieste skládkovacích plôch II. etapy 
skládky v jej južnej časti. 

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov 
štátnej správy a dotknutých organizácií: 

18. Krajský pamiatkový úrad Nitra záväzným stanoviskom č. KPUNR-2015/6265-
2112229/Gro zo dňa 24.02.2015: 
V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za 

vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona 
oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu 
v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým 
úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však 
tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný 
vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho 
proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález 
môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí 
iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 

19. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna 
správa ochrany prírody a krajiny č. OU-ZM-OSZP-2015/001078-02 zo dňa 01. 
07. 2015: 

Al Realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu existujúcich 
drevín (stromov a krov) rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona 
č. 543/2002 Z. z., ktoré nebudú predmetom súhlasu na výrub drevín v súlade s § 
47 ods. 3 zákona č. 54312002 Z. z. alebo nebudú vyrúbané v súlade s § 47 ods. 4 
zákona č. 54312002 Z. z .. 
BI Prekážajúce konáre drevín odstraňovať len do takej miery, aby nedošlo 
k bezprostrednému alebo následne k podstatnému a trvalému zníženiu 
ekologických a estetických funkcií drevín, alebo k zapríčineniu ich odumretia. 
Cl Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonávať 
len vo vegetačnom období od 01. apríla do 30. septembra v zmysle § 17 ods. 5 
vyhlášky MŽP SR č. 2412003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 54312002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 

24/2003 z. z."). 
DIPri stavebných činnostiach chrániť drevinu komplexne (koruna, kmeň, 
koreňová sústava) pred poškodením podľa STN 83 7010 - Ochrana prírody, 
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Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. HÍbenie výkopov kvôli 
budovaniu stavebných základov a ukladaniu inžinierskych sietí nevykonávať 
v koreňovom priestore dreviny. 
El Pri výkopových a stavebných prácach nesmú byť dotknuté zakázané činnosti 
vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a živočíchov, vrátane ich biotopov, podľa 
§ 34 ods. 1 a § 35 ods. 1 a 2 zákona č. 54312002 Z. z., pokiaľ na predmetné 
zákazy nebola príslušným orgánom ochrany prírody udelená výnimka. 
FI Pri výstavbe použiť materiáli a technológiu zabezpečujúcu, aby nedochádzalo 
k vytváraniu úkrytových možností na prežívanie živočíchov a ich možnej invázií, 
čím sa predíde kolíziám a zbytočnému úhynu živočíchov, poškodeniu majetku, a 
uchová sa kvalita užívania stavby. 
GI V prípade výskytu inváznych druhov rastlín uvedených v prílohe č. 2a k 
vyhláške č. 2412003 Z. z., odstrániť ich na vlastné náklady v zmysle § 7b ods. 3 
zákona č. 54312002 Z. z., a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich 
opätovnému šíreniu. 
Hl Po odvode plánovanej skládky odporúčame umiestniť kompaktnejšiu výsadbu 
rýchlorastúcich drevín na eliminovanie vznikajúceho zápachu a vetrom unášaných 
častí odpadu, čo môže znížiť kvalitu života vlastníkov, správcov alebo nájomcov 
okolitých pozemkov. 
II Pri prípadnej realizácií výsadby drevín (najmä stromov) na danom pozemku 
postupovať podľa STN 83 701 O, dodržať ochranné pásma inžinierskych sietí, brať 
na zreteľ možnú alergénnosť drevín, šírku koruny, uloženie koreňového systému, 
výšku, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo života človeka alebo k vzniku 
škody na majetku. 
JI Nakoľko sa pozemok nachádza mimo zastavaného územia obce, podľa § 7b 
ods. 1 zákona č. 54312002 Z. z. vysádzať len pôvodné druhy rastlín, s výnimkou 
druhov drevín uvedených v prílohe č. 1 k zákonu č. 13812010 Z. z. o lesnom 
reprodukčnom materiáli a druhov uvedených v prílohe č. 3a k vyhláške č. 2412003 
z. z .. 
Kl Podľa§ 34 ods. 3 a§ 35 ods. 8 zákona č. 54312002 Z. z. sa na nález chránenej 
rastliny a chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním 
stavby vzťahujú osobitné predpisy, t. j. § 127 zákona č. 5011976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). V prípade nálezu chráneného 
živočícha je stavebník podľa § 35 ods. 6 zákona č. 54312002 Z. z. povinný túto 
skutočnosť bezodkladne oznámiť organizácií ochrany prírody (Štátna ochrana 
prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Ponitrie). 

III. ďalšie podmienky: 
Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia." 

5. V povolení sa v časti C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím 
najlepJích dostupných techník sa za bod 2. vkladá bod 3. so znením: 

„3. Ku konaniu o povolení užívania stavby prevádzkovateľ Inšpektorátu predloží 
východiskovú správu vypracovanú v súlade s § 8 alebo preukáže, že pri vykonávaní 
svojej činnosti v prevádzke, kde dochádza k používaniu nebezpečných látok vo forme 
pohonných hmôt v používaných dopravných prostriedkoch, nemôže dôjsť k takej 
kontaminácie pôdy alebo podzemných vôd, ktoré by predstavovali významné riziko 
pre ľudské zdravie alebo životné prostredie a z uvedeného dôvodu nebude potrebné 
východiskovú správu vypracovať." 

6. V povolení sa v časti D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi sa za bod 26. vkladá 
bod 27. so znením: 
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„27. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou Dl 
a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, 
uvedené v konaniach v bode b) v úvodnej časti povolenia sú udelené na obdobie S 
rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 166 - 20296/2015/Med/ 
370450104/Z5- SP zo dňa 21. 07. 2015. Platnosť týchto súhlasov Inšpektorát 
predÍži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene 
skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ najneskôr 
3 mesiace pred uplynutím tohto termínu doručí Inšpektorátu žiadosť o predÍženie 
súhlasov." 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov 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/370450104 zo dňa 8.12. 2004 v znení neskorších 
zmien a doplnení a ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené. 

Odôvodnenie 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 
Bratislava, Stále pracovisko Nitra, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej 
len „Inšpektorát") 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 (ďalej len „zákon o IPKZ") a 
špeciálny stavebný úrad podľa§ 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„stavebný zákon") na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa 

Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, 
IČO: 587 168 doručenej Inšpektorátu dňa 22. 12. 2014, doplnenej dňa 18. 03. 2015 mení 
a dopÍňa integrované povolenie pre prevádzku „Skládka KO Zlaté Moravce 1. etapa", 
vydaného rozhodnutím č. 4696/0IPK-482/04-Kk/370450104 zo dňa 08. 12. 2004 v znení 
zmien a doplnení. Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „Zlaté Moravce, skládka odpadov, II. etapa". 

Poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona 
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171 a 
písm. c) sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. Prevádzkovateľ uvedenú sumu uhradil 
dňa 18. 12. 2014 pred podaním žiadosti. 

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní 
predloženej žiadosti, predložených dokladov a príloh zistil, že v konaní nie je možné 
pokračovať, nakoľko žiadosť neobsahuje všetky potrebné údaje a doklady. Z uvedeného 
dôvodu Inšpektorát vyzval prevádzkovateľa listom 166 - 1805/2015/Med/370450104/Z5 
-SP zo dňa 21. O 1. 2015 na odstránenie nedostatkov podania doplnením potrebných 
údajov a dokladov v lehote do 90 dní odo dňa doručenia výzvy a konanie prerušil 
rozhodnutím č.166 - 1806/2015/Med/370450104/Z5 -SP zo dňa 21. 01. 2015. Inšpektorát 
zároveň prevádzkovateľa poučil, že ak nedostatky svojho podania v určenej lehote 
neodstráni, konanie zastaví. Rozhodnutie o prerušení konania bolo prevádzkovateľovi 
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doručené dňa 26. 01. 2015. Prevádzkovateľ svoje podanie doplnil dňa 18. 03. 2015. 
V rámci doplnenia podania prevádzkovateľ okrem iného predložil aj žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia podľa § 66 stavebného zákona, kde ako stavebníka neuviedol seba, 
ale Mesto Zlaté Moravce. Z uvedeného dôvodu Inšpektorát opakovane vyzval 
prevádzkovateľa listom 166 - 11273/2015/Med/370450104/ZS -SP zo dňa 17. 04. 2015 
na odstránenie nedostatkov podania doplnením potrebných údajov a dokladov v lehote 
do 30 dní odo dňa doručenia výzvy a konanie prerušil rozhodnutím č.: 166 - 11274 
/2015/Med/370450104/Z5-SP zo dňa 17. 04. 2015. Inšpektorát zároveň prevádzkovateľa 
poučil, že ak nedostatky svojho podania v určenej lehote neodstráni, konanie 
zastaví. Rozhodnutie o prerušení konania bolo prevádzkovateľovi doručené dňa 

22. 04. 2015. Prevádzkovateľ svoje podanie doplnil dňa 20. 05. 2015. Po preskúmaní 
doplnených dokumentov Inšpektorát zistil, že podanie obsahuje všetky náležitosti 
potrebné pre spoľahlivé posúdenie veci a pokračovanie v konaní a z uvedeného dôvodu 
podľa§ 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom 166 -15095/2015/Med/370450104/25 
zo dňa 27. 05. 2015 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí 
správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia. 

Listom č. 166 -15097/2015/Med/370450104/25 zo dňa 27. 05. 2015 podľa§ 11 ods. 
3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Mesto Zlaté Moravce, aby zverejnili na 
svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom 
liste. 

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, 
výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva 
verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené 
na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 28. 05. 2015 do 
17. 06. 2015. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné 
prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie. 

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát 
neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo 
dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa 
§ 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predÍžiť. 
Taktiež Inšpektorát upozornil, že ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho 
pojednávania nepožiada, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 
ods. 2 stavebného zákona upustí od jeho nariadenia, ak nedôjde k rozporom medzi 
dotknutými orgánmi a ak prípadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti 
obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. 

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom 
úrade Zlaté Moravce. 

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov 
nepožiadal o predÍženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti. 

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie k vydaniu zmeny integrovaného 
povolenia pre predmetnú prevádzku zaslali svoje stanoviská bez pripomienok 
nasledovné dotknuté orgány - Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o 
životné prostredie, štátna vodná správa vo vyjadrení č.: OU-ZM-OSZP-2015/001064-02-
KD zo dňa 01. 07. 2015 (doručené dňa 06. 07. 2015), Okresný úrad Zlaté Moravce, 
Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva vo 
vyjadrení č OU-ZM-OSZP-2015/001093-02VA zo dňa 01. 07. 2015 (doručeného 

06. 07. 2015). Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 
štátna správa ochrany prírody a krajiny vo svojom vyjadrení č: OU-ZM-OSZP-
2015/001078-02 zo dňa 01. 07. 2015 (doručené dňa 06. 07. 2015) stanovilo podmienky, 
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ktoré sú zahrnuté do integrovaného povolenia v časti „A.3. Na uskutočnenie zmeny 
dokončenej stavby povolenej v bode m) - „Zlaté Moravce, skládka odpadov, II. etapa" 
a 1) - „odvodňovací rigol" sa stanovujú tieto záväzné podmienky: „ v bode „III. 
vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej 
správy a dotknutých organizácií:". 

Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor environmentálneho posudzovania 
vydalo podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
záväzné stanovisko č. 5756/2015-3.4/bj zo dňa 17. 06. 2015, v ktorom uviedlo, zač. cit. 
„Návrh na začatie konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku 
„Skládka KO Zlaté Moravce I. etapa", ktorej predmetom je vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „Zlaté Moravce, skládka odpadov, II. etapa" je v súlade so zákonom, 
s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami." koniec cit. 

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

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ konania: 
v oblasti ochrany ovzdušia 

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 137/201 O Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov konanie o 
udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia, 

v oblasti povrchových a podzemných vôd 
podľa§ 3 ods. 3 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 „Zlaté Moravce, skládka odpadov, II. etapa", na ktorú nie je potrebné 
povolenie, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných 
vôd, 
podľa§ 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ v súčinnosti§ 21 ods. 1 písm. d) 
vodného zákona, konanie o povolení na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku 
do podzemných vôd, 
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 vodného 
zákona, konanie o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby (odvodňovací rigol 
v súbehu s východnou hrádzou, prečerpávanie priesakových kvapalín). 

v oblasti stavebného poriadku 
podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona konanie 
o povolení stavby „Zlaté Moravce, skládka odpadov, II. etapa", 

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá 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 diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu 
znečisťovania. 
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Inšpektorát listom 166 - 20158/2015/Med/370450104/ZS zo dňa 10. 07. 2015 dal 
podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom 
konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním 
rozhodnutia v lehote do 3 dní odo dňa doručenia písomnosti. Žiadny z účastníkov 
konania v určenej lehote nezaslal písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia, ani 
nenavrhol jeho doplnenie. 

Projektová dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na 
výstavbu aje vypracovaná odborne spôsobilými projektantmi. Doklady, na základe 
ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise zmeny č. Z5 - SP 
integrovaného povolenia. 

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel 
k záveru, že spÍňa požiadavky a kritéria v príslušných právnych predpisoch. Inšpektorát 
na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých 
orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona zistil, že sú 
splnené podmienky podľa stavebného zákona a usúdil, že zmenou povolenia nie sú 
ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov 

konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne 
ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti rozhodnutia. 

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 01 Nitra 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 byt' preskúmaná súdom. 

1alr1J21/Ll; f PľJú;z__f 
RNDr. Katarína Pillajová 

vedúca Stáleho pracoviska Nitra 
IŽP Bratislava 
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Doručuje sa: 
Účastníkom konania: 
1. Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce 
2. Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
3. Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava 

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

3, 953 01 Zlaté Moravce 
- štátna vodná správa 
- štátna správa odpadového hospodárstva 
- štátna správa ochrany prírody a krajiny 

5. Mesto Zlaté Moravce - stavebný úrad, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
6. Mesto Zlaté Moravce - orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, ul. 1. mája 2, 953 01 

Zlaté Moravce 
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, 1. mája A, 953 01 Zlaté 

Moravce 
8. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia 

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