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SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 10343/77/2020-36173/2021/770080103/Z11-SP

V Žiline, dňa 28. 09. 2021

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor
integrovaného povo ovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy
pod a § 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 pod a § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad pod a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na
základe konania vykonaného pod a § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. c) bod 5., § 3
ods.4 a pod a § 19 ods.1 zákona o IPKZ, pod a § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)
vydáva zmenu

i n t e g r o v a n é ho p o v o l e n i a
č. 776-10807/2007/Chy/770080103, zo dňa 12.04.2007 na vykonávanie činnosti v prevádzke
„Skládka odpadov Ružomberok – Biela Púť“
(ďalej len „skládka odpadov“)
pre prevádzkovate a
Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok
IČO: 36 391 301
v znení jeho neskorších zmien č. 2721/770010103/456-Ma, zo dňa 13.10.2004, č. 5697186/2008/Chy/770080103-Z1 zo dňa 26.02.2008, č. 7242-32428/2008/Chy/770080103-Z2-SP1
zo dňa 03.10.2008, č. 626-7079/2009/Chy/770080103-Z3 zo dňa 27.03.2009, č. 627-4158/2009/
Chy/770080103-Z4-KRSP1 zo dňa 04.02.2009, č. 10390-42369/2008/Daň/ 770080103-Z5 zo
dňa 17.12.2008, č. 4610-17793/2011/Chy/770080103-Z6 zo dňa 21.06.2011, č. 5240-22727/
2014/Koz/770080103/Z7 zo dňa 05.08.2014, č. 8766-31074/2016/Koz/770080103/Z8-SP zo dňa
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05.10.2016, č. 7133-31931/2018/Koz/770080103/KR-Z9 zo dňa 27.09.2018 a č. 8611-44465/
2018/Koz/770080103/Z10 zo dňa 17.12.2018 (ďalej len „integrované povolenie“), pod a § 3
ods. 2 zákona o IPKZ, takto:
a)
V časti:
I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky skládky odpadov je:
(strana 2/38 rozhodnutia č. 776-10807/2007/Chy/770080103 zo dňa 12.04.2007)
dopĺňa:
v oblasti ochrany ovzdušia:
- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Uzatvorenie Skládky TKO Ružomberok
Biela Púť“ malého zdroja znečisťovania ovzdušia pod a § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona
o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon
o ovzduší “),
v oblasti odpadového hospodárstva:
- udelenie súhlasu na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov „Skládka odpadov
Ružomberok – Biela Púť“ pod a § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97
ods.1 písm. j) zákona č, 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
Inšpekcia ude uje súhlas pod a § 97 ods.1 písm. j) zákona o odpadoch na uzavretie
a rekultiváciu skládky odpadov „Skládka odpadov Ružomberok – Biela Púť“. Súhlas na uzavretie
skládky odpadov je platný s nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia. Súhlas je v zmysle
ustanovenia § 97 ods. 17 zákona o odpadoch platný do 31.12.2024. Túto lehotu nie je v zmysle
ustanovenia § 97 ods. 18 zákona o odpadoch možné predĺžiť.
b)
Vydáva
stavebné povolenie
na stavbu „Uzatvorenie Skládky TKO Ružomberok Biela Púť“, v areáli prevádzky „Skládka
odpadov Ružomberok – Biela Púť“, umiestnenej na pozemkoch parcelné číslo KN-C č. 15286/2,
1527/4, 15288/6, 15288/7 a KNE 2-1376, 2-1378/2, 2-1371, 2-1370, 2-1366, 2-1360, 2-1354, 21381, 2-1370, v k.ú. Ružomberok, ktorých vlastníkom je stavebník a na pozemkoch parcelné
čísla č. KN-E č. 2-1355, 2-1357, 2-1358, 2-1359, 2-1361, 2-1367, 2-1368, 2-1369, 2-1372, 21373, 2-1374, 2-1375/1, 2-1375/2, 2-1377, 2-1378/1, 2-1379, 2-1380, 2-1392/2, 2-1394, 2-1396,
2-1397, 2-1398, 2-1399, 2-1400, 2-3467/2, 2-3468, 2-3482, v k.ú. Ružomberok, pod a § 3 ods. 4
zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.
Údaje o stavbe:
Stavba „Uzatvorenie Skládky TKO Ružomberok - Biela Púť“ (ďalej len „uzatvorenie
skládky odpadov“) sa bude realizovať v areáli prevádzky „Skládka odpadov Ružomberok - Biela
Púť“ na pozemkoch parcelné číslo KN-C č. 15286/2, 1527/4, 15288/6, 15288/7 a KNE 2-1376,
2-1378/2, 2-1371, 2-1370, 2-1366, 2-1360, 2-1354, 2-1381, 2-1370, v k.ú. Ružomberok, ktorých
vlastníkom je stavebník a na pozemkoch parcelné čísla č. KN-E č. 2-1355, 2-1357, 2-1358, 21359, 2-1361, 2-1367, 2-1368, 2-1369, 2-1372, 2-1373, 2-1374, 2-1375/1, 2-1375/2, 2-1377, 21378/1, 2-1379, 2-1380, 2-1392/2, 2-1394, 2-1396, 2-1397, 2-1398, 2-1399, 2-1400, 2-3467/2, 2-
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3468, 2-3482, v k.ú. Ružomberok, ktorých vlastníctvo je neusporiadané, ku ktorým nemá
stavebník uzatvorené zmluvy o prenájme pozemkov za účelom realizácie stavby.
Z dôvodu, že vlastníctvo k stavebným parcelám je neusporiadané, inšpekcia vydala v súlade
s ustanovením § 11a ods.1 zákona o IPKZ rozhodnutie č. 10343/77/202024053/2021/770080103/Z11-SP, dňa 01.07.2021 o upustení od prílohy k žiadosti pod a § 7 ods.2
písm. b) zákona o IPKZ, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.07.2021.
Účelom stavby je úplné uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov „Skládka odpadov
Ružomberok - Biela Púť“ v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva, na
ploche 26 475 m2.
Projektovú dokumentáciu „Uzavretie skládky rekultiváciou Biela Púť - Ružomberok“
vypracoval RINEKOP–Ing. Richard Novák, J.C. Hronského 20, 831 02 Bratislava, autorizovaný
stavebný inžinier (číslo osvedčenia 2898*A*4-21), hlavný inžinier projektu Ing. Richard Novák,
autorizovaný stavebný inžinier (číslo osvedčenia 1563*A2) a projekt kontroloval Ing. Benedikt
Bock, autorizovaný stavebný inžinier.
Pod a predloženej projektovej dokumentácie „Uzavretie skládky rekultiváciou Biela Púť Ružomberok“ je skladba uzatvorenia a rekultivácie skládky navrhnutá odspodu nasledovne:
- Upravený povrch odpadu
- Vyrovnávacia vrstva zeminy hr. 200mm (zhutnená)
- Odplyňovacia vrstva z filtračného drenážneho systému (SECUDRAIN 131C WD401
Tesnenie z geosyntetickej minerálnej tesniacej rohože (BENTOFIX NSP 4900)131C)
- Drenážna vrstva z filtračného drenážneho systému (SECUDRAIN 131C WD401)
- Krycia vrstvy biologickej rekultivácie zo zeminy hr. 1000mm (potenciálne úrodné horniny,
úrodná vrstva pôdy) + zatrávnenie
Odplynenie skládky odpadov:
Odplyňovacie studne budú v rekultivačnej vrstve ukončené v šachte z betónových skruží zakrytej
poklopom s ventilačnou hlavicou. Počet odplyňovacích studní 7ks (OPS1 až OPS7) + jedna
vrcholová (VOPŠ).
Likvidácia priesakovej kvapaliny: zostáva nezmenená až do skončenia jej tvorby.
Odvedenie zrážkových vôd z prekrytého povrchu skládky:
Areál skládky má už v súčasnosti realizovaný systém odvodňovacích priekop, ktoré bezpečne
prevedú vody z prekrytého a rekultivovaného povrchu skládky. Z východných a z časti severných
svahov zrekultivovaného telesa skládky budú dažďové vody odvádzané odvodňovacou drenážou
uloženou v päte svahu rekultivovanej skládky a odvodňovacou priekopou do jestvujúcej priekopy
vedenej popri príjazdovej komunikácii k v súčasnosti hlavnej bráne skládky. Z južnej, západnej a
z časti severnej strany sú povrchové vody vedené na svahy jestvujúcej už zrekultivovanej časti
skládky. Drenáž je tvorená drénom (potrubie HDPE PE100 d160x9,5 perforované). Vody budú
odvedené cez kontrolné šachty Š1 a Š2 potrubím DN300 (HDPE PE100 d315x18,7 – plné)
priamo do odvodňovacej priekopy. Odvodňovací rigol na severe a východe uzatvárania skládky
bude zabraňovať natekaniu zrážkových vôd z plôch nad pätou svahu rekultivácie a bude
vybudovaný z betónových tvárnic.
Monitorovací systém skládky odpadov: – zostáva nezmenený.
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Účelom uzatvorenia a rekultivácie skládky je minimalizácia vplyvu skládky na okolie, t.j.
zníženie prašnosti, zabránenie dotácie telesa skládky dažďovou vodou a tým zníženie produkcie
priesakovej kvapaliny a celkové začlenenie do okolitej krajiny.
Stavba je navrhnutá v súlade s platnou legislatívou.
Stavebníkom stavby je : Technické služby Ružomberok, a.s.,
Sídlo : Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok
IČO : 36 391 301
Účastníkmi stavebného konania sú:
- stavebník a prevádzkovate : Technické služby Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, 034 01
Ružomberok ,
- Mesto Ružomberok,
- projektant: RINEKOP - Ing. Richard Novák, J. C. Hronského 20, 831 02 Bratislava,
autorizovaný stavebný inžinier,
- vlastníci pozemkov, na ktorých sa stavba realizuje: (doručuje sa verejnou vyhláškou
v zmysle § 25 ods. 4 zákona o IPKZ z dôvodu, že pobyt niektorých vlastníkov nie je známy a
že počet vlastníkov je vyšší ako 20)
1. Technické služby Ružomberok, a.s.
2. Barancová Anna
3. Baranec Ján (st.)
4. Floch Stanislav
5. Hromádka Karol
6. Hromádka Karol, Lucenkova 1233/5, Dolný Kubín – Ve ký Bysterec, 026 01
7. Hubová Mária (r. Janigová zomrela)
8. Hýbavý Vendelín (zomrel)
9. Janigová Anna, 034 01 Liptovská Štiavnica
10. Janovcová Irena (r. Rázgová zomrela)
11. Janovec Jozef (st., zomrel)
12. Janovec Ondrej (Cestár, zomrel)
13. Jemsila Vojtech
14. Jemsilová Margita
15. Kendera Ján (Madar st., zomrel)
16. Kendera Jozef (stredný)
17. Kendera Ondrej (ml., zomrel)
18. Kendera Vincent
19. Kenderová Kompanová Zuzana
20. Kubina Jozef (Janigáč, zomrel)
21. Kubina Jozef (st. zomrel)
22. Laco Jozef (Holičky st. zomrel)
23. Magová Zuzana (r. Barancová, zomrela)
24. Maršíková Janka r. Paparčíková, Honzíkova 449, Babice, ČR
25. Mesto Ružomberok
26. Močáryová Augustína (r. Macková, zomrela)
27. Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, Ružomberok
28. Oravec Juraj, Pod Hlinisko 7439/44, 034 03 Ružomberok
29. Pacek František
30. Paceková Alžbeta
31. Paceková Perpeta
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32. Pánčiová Emília (r. Jánošová Kašajová, zomrela)
33. Rázgová Mária (r. Barancová)
34. Slovenská republika
35. Lesy SR, š.p., Nám. SNP 8, Banská Bystrica
36. Okresný úrad Žilina, Ul. J.Krá a 4, Žilina
37. Slovenský pozemkový fond
38. Šidová Mária (r. Javošková)
39. Technické služby Ružomberok, a.s.
40. Tomus Michal (zomrel)
41. Tomusová Pavlína (zomrela)
42. Vierik Pavol (st. zomrel)
43. Závodný Petr
44. Závodný Petr, I. Houdeka 1972/53, Ružomberok
- Vlastníci susedných pozemkov: (doručuje sa verejnou vyhláškou z dôvodu, že pobyt
niektorých vlastníkov nie je známy, a že počet vlastníkov je vyšší ako 20)
1. Baranec Ján
2. Bartošová Amália, zomrela
3. Domenik Ján (Brško), zomrel
4. Hamacková Antónia, Riadok 1946815, 034 01 Ružomberok
5. Hanečák Štefan
6. Hrnčiarová Irena (r. Moravčíková), zomrela
7. Jozef Holý
8. Kubina Rudolf
9. Kubinová Anna, zomrela
10. Laco Jozef (Holičky st.), zomrel
11. Ladislav Janovec
12. Lesy SR, š.o., Námestie SNP 8, Banská Bystrica
13. Martinkovič Ondrej, zomrel
14. Matuška Ján, zomrel
15. Mesto Ružomberok
16. Močáryová Viktória
17. Moravčík František, 034 71 Ludrová
18. Obec Ludrová, 034 71 Ludrová
19. Obertová Jozefína
20. Parotková Edita, 059 37 Štôla
21. Pastuchová Cecília
22. Sliacka Margita (r. Moravčíková), Baničné 872/10, 034 01 Ružomberok
23. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava
24. Šindléryová Mária, 034 71 Ludrová
25. Technické služby Ružomberok
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená pod a projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
„Uzavretie skládky rekultiváciou Biela Púť - Ružomberok“, z 09 2020, ktorú vypracoval
RINEKOP–Ing. Richard Novák, J.C. Hronského 20, 831 02 Bratislava, autorizovaný
stavebný inžinier (číslo osvedčenia 2898*A*4-21), hlavný inžinier projektu Ing. Richard
Novák, autorizovaný stavebný inžinier (číslo osvedčenia 1563. Projektová dokumentácia je
súčasťou tohto rozhodnutia.
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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:
4. Stavba bude dokončená:

543 174,28 € Eur bez DPH.
do 12/2024.

5. Stavba bude realizovaná dodávate sky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení
výberu dodávate a stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávate a 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 dodávate ská organizácia.
6. 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
č. 147/2013 Zb. 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, v znení neskoršieho predpisu a nariadenia vlády SR č.
396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
7. 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.
8. 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.
9. Pod a 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, dodávate , stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán stavbu
povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).
10. 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.
11. Rozsah stavebných prác realizovať pod a schválenej projektovej dokumentácie.
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.
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14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu, za účelom vykonania
štátneho stavebného doh adu.
15. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou
oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
16. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium dokončenia výstavby
povrchového tesnenia skládky odpadov, drenážneho systému a ukončenie stavebných prác na
stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby.
17. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní, minimálne 7 dní
pred ich konaním.
18. Stavebník je povinný uzavrieť skládku odpadov a vykonať jej rekultiváciu najneskôr
v posledný deň lehoty súhlasu na uzavretie skládky odpadov, ktorý je platný do 31.12.2024.
Túto lehotu nie je v zmysle ustanovenia § 97 ods. 18 zákona o odpadoch možné predĺžiť.
19. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadať inšpekciu o kolaudáciu stavby.
Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska
životného prostredia, na komplexnosť výstavby:
20. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na uzatváranie
a rekultiváciu skládok odpadov, v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového
hospodárstva.
21. Povrchové tesnenie skládky odpadov musí obsahovať tesniacu minerálnu vrstvu s hrúbkou
najmenej 0,5 m alebo jej náhradu, ktorá spĺňa rovnaké tesniace vlastnosti pod a slovenskej
technickej normy STN 83 8106, alebo v súlade s inou obdobnou technickou špecifikáciou s
porovnate nými alebo prísnejšími požiadavkami v súlade § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č.
382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
22. Drenážna vrstva musí spĺňať požiadavky § 8 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 382/2018 Z.z.,
v súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky č. 382/2018 Z.z. Drenážna vrstva musí mať rovnaké
hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m.
23. 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.
24. Pokryvná vrstva musí mať hrúbku najmenej 1,0 m. Ak sa na pokryvnú vrstvu použije zemina,
ktorá je zaradená ako odpad pod a Katalógu odpadov, musí spĺňať požiadavky na inertný
odpad pod a §2 ods. 2 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.
25. Ako stavebný materiál na vybudovanie pokryvnej vrstvy môžu byť použité zeminy, ktoré sú
zaradené pod a Katalógu odpadov do kategórie O - ostatný odpad, pod katalógovým číslom:
- 20 02 02 zemina a kamenivo
- 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
- 17 05 06 výkopová zemina iné ako uvedené v 17 05 05
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26. Monitorovací systém skládky odpadov zostáva nezmenený. Po definitívnom uzatvorení
skládky odpadov vykonávať monitorovanie a kontrolu skládky odpadov, pod a bodu
I. integrovaného povolenia, minimálne 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky
odpadov.
27. 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.
28. Používaná automobilová a stavebná technika musí byť vo vyhovujúcom stave, aby
nedochádzalo k znečisťovaniu jednotlivých zložiek životného prostredia.
29. Počas realizácie stavebných prác, pri manipulácii s pohonnými hmotami 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 znečisťujúcimi látkami.
30. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie odpadov a látok,
ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
31. Stavebník je povinný uzatvoriť podmienky zmluvy s dodávate om stavby tak, aby bolo
zabezpečené nakladanie s odpadmi na stavbe, v súlade so zákonom o odpadoch.
32. Stavebník je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávate a 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 uzatváraní a rekultivácii skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám
na pri ahlých pozemkoch.
34. V prípade ich poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú
škodu pod a platných predpisov.
35. S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a počas prevádzky, musí pôvodca nakladať
v súlade so zákonom o odpadoch a predpismi, vydanými na jeho základe.
36. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávate a stavby doklady o množstve a druhu
vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi.
37. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o prevzatí odpadov do vyhovujúcich
zariadení, zhodnocujúcich alebo zneškodňujúcich odpady.
38. Po dobudovaní stavby vykonať polohopisné a výškopisné zameranie skutočného vyhotovenia
uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov.
Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy,
odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:
39. Počas realizácie stavebných prác, pri realizácii jednotlivých tesniacich a rekultivačných
vrstiev, ako aj iných dôležitých detailov vyhotovovať fotodokumentáciu, ktorá bude zasielaná
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na inšpekciu počas kontrolných dní.
40. Pri realizácii uzatvárania a rekultivácie skládky odpadov sa bude využívať jestvujúca
vybudovaná infraštruktúra skládky odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude
zabezpečený len cez existujúci vstup a prístupovú komunikáciu.
41. Na zariadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky
odpadov.
42. Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia proti poškodeniu stavebnými
a dopravnými mechanizmami.
43. Vody z povrchového odtoku z uzatvorených častí skládky odpadov musia byť zachytávané
a odvádzané obvodovým rigolom mimo teleso skládky odpadov.
Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:
44. Dodržať odporúčané opatrenia rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR,
Sekcia posudzovania vplyvov na ŽP, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP „Rozhodnutie
vydané v zisťovacom konaní č. č.7268/2021-6.6/vt 26323/2021 26325/2021-int. zo dňa
17.05.2021:
- V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie zmeny navrhovanej činnosti
„Uzatvorenie a rekultivácia skládky TKO, Biela Púť - Ružomberok“ spracovať detaily
napojenia tesniacej vrstvy (geosyntetickej minerálnej tesniacej rohože) na tesnenie
vybudované v predchádzajúcej etape uzatvárania skládky odpadov a napojenia jednotlivých
vrstiev zakrytia skládky odpadov (drenážna vrstva, rekultivačná vrstva...) na realizované
vrstvy predchádzajúcej etapy uzatvárania.
- Pri realizácii prác dodržať napojenie jednotlivých budovaných uzatváracích vrstiev na
existujúce uzatváracie vrstvy vybudované v predchádzajúcej etape uzatvárania skládky
odpadov.
- Priesakovú kvapalinu, ktorá bude prípadne vznikať aj po uzatvorení skládky odpadov
zachytávať v jestvujúcej akumulačnej nádrži a následne zneškodňovať na miestnej čistiarni
odpadových vôd až do úplného skončenia jej tvorby.
45. Dodržať požiadavky vyjadrenia Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný
závod Liptovský Hrádok, Juraja Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádok, č.
1162/2021, zo dňa 18.01.2021:
- Lesy SR, š.p., OZ L. Hrádok súhlasí s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie
uvedenej stavby za dodržania nasledovných podmienok:
- bude vypracovaný geometrický plán so záberom pozemkov do stavu KN-C,
- požiadate Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor o vydanie záväzného
stanoviska k § 6 ods. 3 a rozhodnutia pod a § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 326/2005 Z.z.
o lesoch a rozhodnutia pod a zákona č. 220/2004 Z.z.,
- zabezpečíte vypracovanie znaleckého posudku na trvalé vyňatie (obmedzenie využívania)
lesných pozemkov k § 35 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch,
- dohoda o určení výšky a spôsobu poskytnutia náhrady bude vypracovaná na základe Vami
predloženého znaleckého posudku k § 35 cit. Zákona,
- pred vydaním stavebného povolenia bude so správcom pozemkov vo vlastníctve štátu
uzatvorená platná nájomná zmluva v zmysle ustanovení Obč. zákonníka.
46. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
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- prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotovite a stavby (pod a zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým
sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného
vyhotovenia stavby,
- polohopisné a výškopisné zameranie skutočného vyhotovenia uzatvorenia a rekultivácie
skládky odpadov,
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (pod a 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 pod a STN 732031
a pod a § 8 ods. 1 písm. c), d) a e) vyhlášky č. 382/2018 Z.z. v súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky
č. 382/2018 Z.z.,
- aktualizovaný technologický reglement skládky odpadov, vzh adom na zmeny v súvislosti
s uzatvorením skládky odpadov,
- záväzné stanovisko ku kolaudácii 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,
- zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby,
- fotodokumentáciu z výstavby jednotlivých krycích a rekultivačných vrstiev stavby,
- stavebný denník.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania o zmene integrovaného povo ovania, ktorého súčasťou je stavebné
konanie, nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované
Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov Ružomberok Biela Púť“, pre
prevádzkovate a TS Ružomberok, a.s. uvedené v integrovanom povolení č. 776-10807/2007/
Chy/770080103, zo dňa 12.04.2007 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.
Toto rozhodnutie tvorí neoddelite nú súčasť integrovaného povolenia č. 776-10807/2007/
Chy/770080103, zo dňa 12.04.2007 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e:
Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy pod a § 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 pod a § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný
úrad pod a § 120 stavebného zákona, na základe konania vykonaného pod a § 3 ods. 3 písm. a)
bod 1., § 3 ods.3 písm. c) bod 5 a § 3 ods.4 zákona o IPKZ, pod a § 61 ods. 3 a § 62 stavebného
zákona a zákona o správnom konaní vydáva pod a § 19 ods.1 zákona o IPKZ a pod a § 66
stavebného zákona, zákona o odpadoch, zákona o správnom konaní, zmenu integrovaného
povolenia č. 776-10807/2007/Chy/770080103, zo dňa 12.04.2007, pre prevádzku „Skládka
odpadov Ružomberok – Biela Púť“, na základe žiadosti prevádzkovate a Technické služby
Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 391 301, zo dňa 30.11.2020
zaevidovanej na inšpekcii dňa 16.12.2020 pod evidenčným číslom 43376/2020/OIPK a
následnom doplnení žiadosti 26.04.2021 a 21.05.2021, ktorou povo uje stavbu „Uzatvorenie
Skládky TKO Ružomberok Biela Púť“ v areáli prevádzky „Skládka odpadov Ružomberok –
Biela Púť“, umiestnenej na pozemkoch parcelné čísla KN-C č. 15286/2, 1527/4, 15288/6,
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15288/7 a KNE 2-1376, 2-1378/2, 2-1371, 2-1370, 2-1366, 2-1360, 2-1354, 2-1381, 2-1370, v
k.ú. Ružomberok, ktorých vlastníkom je stavebník a na pozemkoch parcelné čísla č. KN-E č. 21355, 2-1357, 2-1358, 2-1359, 2-1361, 2-1367, 2-1368, 2-1369, 2-1372, 2-1373, 2-1374, 21375/1, 2-1375/2, 2-1377, 2-1378/1, 2-1379, 2-1380, 2-1392/2, 2-1394, 2-1396, 2-1397, 2-1398,
2-1399, 2-1400, 2-3467/2, 2-3468, 2-3482, v k.ú. Ružomberok, ktorých vlastníctvo je
neusporiadané, ku ktorým nemá stavebník uzatvorené zmluvy o prenájme pozemkov za účelom
realizácie stavby.
Správne konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti prevádzkovate a Technické služby
Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok, zo dňa 30.11.2020 o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „Uzatvorenie Skládky TKO Ružomberok Biela Púť“, zaevidovanej na
inšpekcii dňa 16.12.2020 pod evidenčným číslom 43376/2020/OIPK.
Inšpekcia po prehodnotení žiadosti zistila, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti v
zmysle § 7 ods. 2 zákona o IPKZ, preto za účelom doplnenia podkladov rozhodnutím č.
10343/77/2020-2209/2021/770080103/Z11-SP, zo dňa 26.01.2021 konanie prerušila a súčasne
vyzvala prevádzkovate a na doplnenie podania v lehote 90 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Prevádzkovate doplnil inšpekcii uvedené doklady, s výnimkou prílohy pod a § 7 ods. 2
písm. b) zákona o IPKZ - dokladov o preukázaní práva k pozemkom, ktoré ho oprávňuje na nich
zriadiť stavbu. Prevádzkovate vo svojom liste „Oznámenie o vzťahu k pozemkom“, zo dňa
30.06.2021, ktoré bolo na inšpekcii zaevidované dňa 30.06.2021, pod číslom 23687/2020/OIPK,
uviedol, že s vlastníkmi dotknutých pozemkov ku stavbe nemá uzatvorené žiadne zmluvy.
Pod a § 11a ods. 1 zákona o IPKZ: „Ak ide o konanie o vydanie zmeny povolenia z dôvodu
plnenia povinnosti prevádzkovate a požiadať o udelenie súhlasu pod a § 26 ods. 8 na uzavretie
skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, ktorého súčasťou je konanie
pod a § 3 ods. 4, a prevádzkovate alebo stavebník, ak je inou osobou ako prevádzkovate ,
nepredloží ani na základe výzvy pod a § 11 ods. 7 doklady pod a § 7 ods. 2 písm. b), inšpekcia
vydá rozhodnutie o upustení od prílohy k žiadosti pod a § 7 ods. 2 písm. b), ak
a) neuzavretím skládky odpadu alebo jej časti alebo nevykonaním jej rekultivácie hrozí
1. závažné poškodenie zdravia udí,
2. závažné poškodenie životného prostredia,
3. vznik značnej materiálnej škody,
b) nespĺňa požiadavky pod a všeobecne záväzného právneho predpisu.
Zo zistení správneho orgánu nesporne vyplýva, že nevykonaním uzavretia a rekultivácie
skládky odpadov bude dochádzať k neustálemu priesaku dažďovej vody do skládky, k
vymývaniu škodlivých látok z uloženého odpadu a vzniku priesakovej kvapaliny. Priesaková
kvapalina sa následne dostane cez nevyhovujúce dno skládky a nevyhovujúci systém
zachytávania priesakovej kvapaliny do podzemných vôd. Zároveň sa bude cez nezrekultivovanú
časť skládky uvo ňovať neustále skládkový plyn do ovzdušia. Uzavretím a rekultiváciou skládky
sa tieto negatívne vplyvy skládky na okolité prostredie minimalizujú.
Predmetná skládka zároveň nespĺňa ani požiadavky vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o
skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, vzh adom na to, že na skládke
chýba vyhovujúci tesniaci systém vybudovaný v súlade s § 4 vyhlášky.
Z vyššie uvedených dôvodov je preto nesporné, že boli naplnené skutočnosti pre aplikáciu
ustanovení § 11a ods. 1 písm. a) bod 2. a písm. b) zákona o IPKZ, keďže je zrejmé, že
neuzavretím skládky odpadu a nevykonaním jej rekultivácie hrozí závažné poškodenie životného
prostredia a zároveň prevádzka „Skládka odpadov Ružomberok Biela Púť“ nespĺňa ani
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požiadavky pod a § 3 až § 7 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a
dočasnom uskladnení kovovej ortuti.
Z tohto dôvodu inšpekcia vydala rozhodnutie o upustení od prílohy k žiadosti pod a § 7
ods.2 písm. b) zákona o IPKZ pod číslom 10343/77/2020-24053/2021/770080103/Z11-SP, zo
dňa 01.07.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.07.2021.
K činnosti „Uzatvorenie Skládky TKO Ružomberok Biela Púť“ vydalo Ministerstvo
životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na ŽP, Odbor posudzovania vplyvov na
ŽP „Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č.7268/2021-6.6/vt 26323/2021 26325/2021-int.
Zo dňa 17.05.2021 pod a zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pre stavbu vydalo Mesto Ružomberok, MÚ „Záväzné stanovisko“ č. UHA-801-2/2021-EM
zo dňa 16.03.2021, pod a § 120 stavebného zákona, v ktorom súhlasí s vydaním stavebného
povolenia na stavbu „Uzatvorenie Skládky TKO Ružomberok Biela Púť“.
Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou doručil nasledovné vyjadrenie dotknutého orgánu:
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok, Juraja
Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádok, č. 1162/2021, zo dňa 18.01.2021:
- Lesy SR, š.p., OZ L. Hrádok súhlasí s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie
uvedenej stavby za dodržania nasledovných podmienok:
- bude vypracovaný geometrický plán so záberom pozemkov do stavu KN-C,
- požiadate Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor o vydanie záväzného
stanoviska k § 6 ods. 3 a rozhodnutia pod a § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 326/2005 Z.z.
o lesoch a rozhodnutia pod a zákona č. 220/2004 Z.z.,
- zabezpečíte vypracovanie znaleckého posudku na trvalé vyňatie (obmedzenie využívania)
lesných pozemkov k § 35 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch,
- dohoda o určení výšky a spôsobu poskytnutia náhrady bude vypracovaná na základe Vami
predloženého znaleckého posudku k § 35 cit. Zákona,
- pred vydaním stavebného povolenia bude so správcom pozemkov vo vlastníctve štátu
uzatvorená platná nájomná zmluva v zmysle ustanovení Obč. zákonníka.
Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola akceptovaná a zapracovaná do podmienky č. 45 tohto
rozhodnutia.
Prevádzkovate listom „Stanovisko k rozhodnutiu č. 7268/2021-6.6/Vt“ zo dňa 01.06.2021
inšpekcii doručil aj písomné vyhodnotenie podmienok rozhodnutia vydaného v zisťovacom
konaní č.7268/2021-6.6/vt 26323/2021 26325/2021-int. zo dňa 17.05.2021 odporúčaných na
stavbu „Uzatvorenie Skládky TKO Ružomberok Biela Púť“. (Vyhodnotenie prevádzkovateľa je
uvedené kurzívou.)
Vysporiadanie pripomienok:
- V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie zmeny navrhovanej činnosti „Uzatvorenie
a rekultivácia skládky TKO, Biela Púť - Ružomberok“ spracovať detaily napojenia tesniacej
vrstvy (geosyntetickej minerálnej tesniacej rohože) na tesnenie vybudované v predchádzajúcej
etape uzatvárania skládky odpadov a napojenia jednotlivých vrstiev zakrytia skládky odpadov
(drenážna vrstva, rekultivačná vrstva...) na realizované vrstvy predchádzajúcej etapy
uzatvárania.
Projektová dokumentácia rieši detaily napojenie tesniacich vrstiev (výkres č. 7).
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Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola zapracovaná do PD a bola zapracovaná do podmienky č.
44 tohto povolenia.
- Pri realizácii prác dodržať napojenie jednotlivých budovaných uzatváracích vrstiev na
existujúce uzatváracie vrstvy vybudované v predchádzajúcej etape uzatvárania skládky
odpadov.
Stavebný dozor dohliadne na vybudovanie napojenia jednotlivých uzatváracích vrstiev so
zvýšeným dôrazom na dodržanie detailov.
Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola zapracovaná do podmienky č. 44 tohto povolenia.
- Priesakovú kvapalinu, ktorá bude prípadne vznikať aj po uzatvorení skládky odpadov
zachytávať v jestvujúcej akumulačnej nádrži a následne zneškodňovať na miestnej čistiarni
odpadových vôd až do úplného skončenia jej tvorby.
Priesaková kvapalina je odvádzaná a tá, ktorá bude vznikať, bude tiež odvádzaná funkčnou
kanalizáciou, ktorá je na tento účel určená. Čerpacia stanica priesakových vôd je po
rekonštrukcii. Zmluva medzi Vodárenskou spoločnosťou a.s. Ružomberok a TS Ružomberok, a.s.
na odvod a čerpanie priesakových kvapalín platí a zmluvné strany ju dodržiavajú.
Stanovisko inšpekcie: Požiadavka bola zapracovaná do podmienky č. 44 tohto povolenia.
Všetky odporúčané opatrenia rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR, Sekcia
posudzovania vplyvov na ŽP, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP „Rozhodnutie vydané
v zisťovacom konaní č. 7268/2021-6.6/vt 26323/2021 26325/2021-int. Zo dňa 17.05.2021 boli
akceptované a zapracované do podmienky č. 44 tohto rozhodnutia.
Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č.
10343/77/2020-24793/2021/770080103/Z11-SP, zo dňa 16.07.2021 účastníkov konania a
dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre
prevádzku „Skládka odpadov Ružomberok – Biela Púť“, prevádzkovate a Technické služby
Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa
doručenia.
Pod a § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné
zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovate om a oznámila, kde je
možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy. Zároveň oznámila,
že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania,
inšpekcia upustí od jeho nariadenia pod a § 11 ods. 10 zákona.
Upovedomenie o začatí konania malo z dôvodu, že pobyt niektorých vlastníkov nie je
známy, a že počet vlastníkov je vyšší ako 20, v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného
zákona, povahu verejnej vyhlášky a pod a ustanovenia § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní
bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, na webovom sídle inšpekcie,
na ústrednom portáli verejnej správy a tiež na úradnej tabuli Mesta Ružomberok.
Vzh adom na problém s elektronickým doručením, inšpekcia doručila upovedomenie
o začatí konania č. 10343/77/2020-24793/2021/770080103/Z11-SP, zo dňa 16.07.2021
projektantovi poštou dňa 20.08.2021.
Inšpekcia listom č. 10343/77/2020-24794/2021/770080103/Z11-SP, zo dňa 16.07.2021
upovedomila o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre
prevádzku „Skládka odpadov Ružomberok – Biela Púť“, predmetom ktorej je vydanie
stavebného povolenia na stavbu „Uzatvorenie Skládky TKO Ružomberok Biela Púť“ aj
Ministerstva životného prostredia SR a doručila mu „Vyhodnotenie podmienok rozhodnutia
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vydaného v zisťovacom konaní“ vyhotovené prevádzkovate om a projektovú dokumentáciu
stavby.
V lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, ktorá
uplynula 20.09.2021, boli inšpekcii doručené nasledovné stanoviská:
1.)
Dňa 02.08.2021 bolo na inšpekciu doručené vyjadrenie „TS Ružomberok oznámenie o začatí
konania uzavretie skládky odpadov Biela Púť Z11-SP - záväzné stanovisko“ Ministerstva
životného prostredia SR, sekcia posudzovania vplyvov na ŽP, Odbor posudzovania vplyvov na
ŽP č. 7268/2021-6.6/vt 41338/2021 zo dňa 30.07.2021, v ktorom je uvedené:
- záväzné stanovisko v rámci ktorého je možné konštatovať, že žiadosť prevádzkovate a
Technické služby Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 391 301,
o vydanie stavebného povolenia pre prevádzku „Uzatvorenie Skládky TKO Ružomberok Biela
Púť“, ktorej súčasťou bola žiadosť o udelenie súhlasu pod a § 97 ods. 1 písm. j) zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na všetky časti skládky, na ktoré takýto súhlas ešte nebol vydaný (2. kazeta) je
v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozhodnutím Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky vydaným v zisťovacom konaní č. 7268/2021-6.6/vt
26323/2021 26325/2021-int., zo dňa 17.05.2021 a jeho podmienkami.
2.)
Dňa 27.08.2021 bolo na inšpekciu doručené „Vyjadrenie“ Okresného úradu Ružomberok, odbor
starostlivosti o životné prostredie č. OU-RK-OSZP-2021/006740-002, zo dňa 05.08.2021,
v ktorom je uvedené vyjadrenie:
- Z h adiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky.
3.)
Dňa 08.09.2021 bolo na inšpekciu doručené projektanta RINEKOP–Ing. Richard Novák, J.C.
Hronského 20, 831 02 Bratislava, zo dňa 20.08.2021, v ktorom je uvedené vyjadrenie:
- nemám žiadne pripomienky ani výhrady k oznámeniu o začatí konania o uzavretí skládky
odpadov Biela Púť Z11-SP.
Inšpekcia pod a § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že
v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadal o nariadenie ústneho pojednávania.
Súčasťou integrovaného povo ovania je pod a § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ konanie:
- stavebné konanie o povolení stavby „Uzatvorenie Skládky TKO Ružomberok Biela Púť“
v areáli prevádzky „Skládka odpadov Ružomberok – Biela Púť“, umiestnenej na pozemkoch
parcelné číslo KN-C č. 15286/2, 1527/4, 15288/6, 15288/7 a KNE 2-1376, 2-1378/2, 2-1371,
2-1370, 2-1366, 2-1360, 2-1354, 2-1381, 2-1370, v k.ú. Ružomberok ktorých vlastníkom je
stavebník a na pozemkoch parcelné čísla č. KN-E č. 2-1355, 2-1357, 2-1358, 2-1359, 21361, 2-1367, 2-1368, 2-1369, 2-1372, 2-1373, 2-1374, 2-1375/1, 2-1375/2, 2-1377, 21378/1, 2-1379, 2-1380, 2-1392/2, 2-1394, 2-1396, 2-1397, 2-1398, 2-1399, 2-1400, 23467/2, 2-3468, 2-3482, v k.ú. Ružomberok, pod a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66
stavebného zákona,
-

v oblasti odpadov:
konanie o udelení súhlasu na uzavretie „Skládka odpadov Ružomberok – Biela Púť“ a
vykonanie jej rekultivácie pod a § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97
ods.1 písmeno j) zákona o odpadoch,
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-

v oblasti ochrany ovzdušia:
konanie o súhlase na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Uzatvorenie Skládky TKO
Ružomberok Biela Púť“ malého zdroja znečisťovania ovzdušia pod a § 3 ods. 3 písm. a) bod
1. zákona o IPKZ v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší.

Inšpekcia udelila súhlas pod a § 97 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch na uzavretie skládky
odpadov „Skládka odpadov Ružomberok Biela Púť“. Súhlas na uzavretie skládky odpadov je
platný s nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia. Súhlas je v zmysle ustanovenia § 97
ods. 17 zákona o odpadoch platný do 31.12.2024. Túto lehotu nie je v zmysle ustanovenia § 97
ods. 18 zákona o odpadoch možné predĺžiť.
Vlastníctvo stavebných pozemkov v k.ú. Ružomberok bolo preukázané listami vlastníctva č.
6678, 6863, 6912, 7085, 7260, 7308, 7365, 7372, 7374, 7382, 7385, 7388, 7389, 7390, 7402,
7403, 7404, 7405, 7934, 16055, 16062, 16096, 16197, 21885, 21903, a vlastníctvo susedných
pozemkov v k.ú. Ružomberok bolo preukázané listami vlastníctva č. 874, 1284, 1779, 6678,
6678, 6863, 6863, 7085, 7085, 7294, 7308, 7308, 7308, 7308, 7308, 7308, 7310, 7310, 7312,
7361, 7365, 7400, 8750, 8753, 16197, 6197, 21557, 21937, na základe ktorých bol aj určený
okruh účastníkov stavebného konania. Predložená bola aj kópia z katastrálnej mapy.
Projektovú dokumentáciu „Uzavretie skládky rekultiváciou Biela Púť - Ružomberok“
vypracoval RINEKOP–Ing. Richard Novák, J.C. Hronského 20, 831 02 Bratislava, autorizovaný
stavebný inžinier (číslo osvedčenia 2898*A*4-21), hlavný inžinier projektu Ing. Richard Novák,
autorizovaný stavebný inžinier (číslo osvedčenia 1563) v septembri 2020,.
Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti z h adiska životného
prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného
prostredia, ako celku. Určené sú aj podmienky pre uskutočnenie stavby z h adiska bezpečnosti
práce, ktoré je potrebné vziať do úvahy počas jej realizácie.
Povo ovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho
štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil
povo ovacieho procesu.
Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č.
776-10807/2007/ Chy/770080103, zo dňa 12.04.2007, ktorej súčasťou bolo aj stavebné konanie,
preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a h adísk 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
účastníkov konania. Stavba „Uzavretie skládky rekultiváciou Biela Púť - Ružomberok“ sa bude
realizovať v areáli prevádzky Skládka odpadov Biela Púť - Ružomberok. Vo vyjadrení Mesta
Ružomberok, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia.
V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na
stavbu „Uzavretie skládky rekultiváciou Biela Púť - Ružomberok“.
Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky pod a zákona
o IPKZ, zákona o odpadoch, zákona o ovzduší, pod a stavebného zákona a pod a zákona
o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povo ovania a preto rozhodla tak, ako sa
uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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P o u č e n i e:
Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povo ovania a kontroly,
Legionárska 5, 012 05 Žilina:
a) účastník konania pod a § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného
vyhotovenia rozhodnutia,
b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia
s obsahom rozhodnutia pod a zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pod a
§ 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riadite ka

Doručuje sa:
1. Technické služby Ružomberok, a.s., Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok
2. RINEKOP - Ing. Richard Novák, J. C. Hronského 20, 831 02 Bratislava, autorizovaný
stavebný inžinier
3. Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1/27, 034 16 Ružomberok
Vlastníci pozemkov (doručuje sa verejnou vyhláškou v zmysle § 25 ods. 4 zákona o IPKZ
z dôvodu, že pobyt niektorých vlastníkov nie je známy, a že počet účastníkov konania je vyšší
ako 20):
1. Barancová Anna
2. Baranec Ján
3. Baranec Ján (st.)
4. Bartošová Amália, zomrela
5. Domenik Ján (Brško), zomrel
6. Floch Stanislav
7. Hamacková Antónia, Riadok 1946815, 034 01 Ružomberok
8. Hanečák Štefan
9. Hrnčiarová Irena (r. Moravčíková), zomrela
10. Hromádka Karol
11. Hromádka Karol, Lucenkova 1233/5, Dolný Kubín – Ve ký Bysterec, 026 01
12. Hubová Mária (r. Janigová zomrela)
13. Hýbavý Vendelín (zomrel)
14. Janigová Anna, 034 01 Liptovská Štiavnica
15. Janovcová Irena (r. Rázgová zomrela)
16. Janovec Jozef (st., zomrel)
17. Janovec Ondrej (Cestár, zomrel)
18. Jemsila Vojtech
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19. Jemsilová Margita
20. Jozef Holý
21. Kendera Ján (Madar st., zomrel)
22. Kendera Jozef (stredný)
23. Kendera Ondrej (ml., zomrel)
24. Kendera Vincent
25. Kenderová Kompanová Zuzana
26. Kubina Jozef (Janigáč, zomrel)
27. Kubina Jozef (st. zomrel)
28. Kubina Rudolf
29. Kubinová Anna, zomrela
30. Laco Jozef (Holičky st. zomrel)
31. Ladislav Janovec
32. Lesy SR, š.o., Námestie SNP 8, Banská Bystrica
33. Magová Zuzana (r. Barancová, zomrela)
34. Maršíková Janka r. Paparčíková, Honzíkova 449, Babice, ČR
35. Martinkovič Ondrej, zomrel
36. Matuška Ján, zomrel
37. Mesto Ružomberok
38. Močáryová Augustína (r. Macková, zomrela)
39. Močáryová Viktória
40. Moravčík František, 034 71 Ludrová
41. Obec Ludrová, 034 71 Ludrová
42. Obertová Jozefína
43. Oravec Juraj, Pod Hlinisko 7439/44, 034 03 Ružomberok
44. Pacek František
45. Paceková Alžbeta
46. Paceková Perpeta
47. Pánčiová Emília (r. Jánošová Kašajová, zomrela)
48. Parotková Edita, 059 37 Štôla
49. Pastuchová Cecília
50. Rázgová Mária (r. Barancová)
51. Sliacka Margita (r. Moravčíková), Baničné 872/10, 034 01 Ružomberok
52. Slovenská republika Správca: Lesy SR, š.p., Nám. SNP 8, Banská Bystrica
53. Slovenská republika Správca: Okresný úrad Žilina, Ul. J.Krá a 4, Žilina
54. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava
55. Šidová Mária (r. Javošková)
56. Šindléryová Mária, 034 71 Ludrová
57. Technické služby Ružomberok
58. Tomus Michal (zomrel)
59. Tomusová Pavlína (zomrela)
60. Vierik Pavol (st., zomrel)
61. Závodný Petr
62. Závodný Petr, I. Houdeka 1972/53, Ružomberok

Po nadobudnutí právoplatnosti:
4. Mesto Ružomberok, stavebný úrad, Nám. A. Hlinku 1/27, 034 16 Ružomberok
5. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. A. Hlinku 74,
034 26 Ružomberok
6. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia posudzovania vplyvov na ŽP, Odbor
posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. . Štúra 1, 812 35 Bratislava
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Toto rozhodnutie má z dôvodu ve kého počtu účastníkov konania, v súlade s ustanovením § 61
ods. 4 stavebného zákona, povahu verejnej vyhlášky a pod a ustanovenia § 26 ods. 2 zákona
o správnom konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, alebo
iným spôsobom v mieste obvyklým. Za deň doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia
a zverejnenia.

Vyvesené dňa.............

Zvesené dňa.................

........................................
odtlačok pečiatky, podpis

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

|
|
Typ doložky
|

Typ doložky:
- doložka právoplatnosti
- doložka vykonateľnosti
- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti





Číslo rozhodnutia:

10343/77/2020-36173/2021/770080103/Z11-SP___

Dátum vydania rozhodnutia:

28.09.2021___

Dátum vytvorenia doložky:

18.11.2021___

Vytvoril:

Ing. Eva Chytčáková___

|
|
|
|
|
Rozhodnotie vydal
|
IČO:

00156906___

Názov:

Slovenská inšpekcia životného prostredia___

|
|
Údaje správoplatnenia rozhodnotia
|
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

09.11.2021___

Právoplatnosť vyznačená pre:
- rozhodnutie v plnom znení
- časť rozhodnutia




|

|

1

Slovensoá inšpeocia životného prostredia Inšpeotorát životného prostredia
Žilina

Legionárska 5, 012 05 Žilina
____________________________________________________________________________________

•
•
Váš list číslo/zo dňa

•

Podľa rozdeľovníka

•

Naše číslo

Vybavuje/linoa

Žilina

10343/77/2020-43582/2021

IŽP ZA

18. 11. 2021

Vec
TS Ružomberok uzavretie skládky Z11-SP - doložka
Doložka právoplatnosti k rozhodnutiu č. 10343/77/2020-36173/2021/770080103/Z11-SP zo dňa 28.09.2021

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu
Doručuje sa: Technické služby Ružomberok, akciová spoločnosť, Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok
Rozdeľovník k číslu
Doručuje sa: Ing. Richard Novák - RINEKOP, J.C.Hronského 20, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Rozdeľovník k číslu
Doručuje sa: Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok
Rozdeľovník k číslu
Doručuje sa: Okresný úrad Ružomberok, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
Rozdeľovník k číslu
Doručuje sa: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava mestská časť Staré Mesto

____________________________________________________________________________________
Telefón

E-mail

Internet

IČO

+421 41 507 51 11

izpza@sizp.sk

www.sizp.sk

00156906

