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Vec
Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia - verejná
vyhláška

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len "Inšpekcia") ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona Č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon o IPKZ") a špeciálny stavebný úrad podľa § 120
zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), na základe písomného vyhotovenia žiadosti
prevádzkovateľa Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Námestie SNP 18/18, O15 01
Rajec, IČO: 31 930 387 doručenej Inšpekcii dňa 17.02.2015, podľa § 18 ods. 3 zákona
Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákon o správnom konaní") v súčinnosti s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ

upovedomuje,

že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia
pre prevádzku "Skládka odpadov Rajec - Šuja", vydaného rozhodnutím č. 1746/
770090103/282-Chy, zo dňa 28.06.2004, v znení zmien a doplnení (ďalej len "integrované
povolenie").

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je:

- Zmena stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona spojená s kolaudačným
konaním stavby "Skládka odpadov Rajec - Šuja odvodnenie skládky PDO"
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Súčasťou konania je:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
- povolenie na zmenu vodnej stavby "Skládka odpadov Rajec - Šuja odvodnenie skládky

PDO" a jej uvedenie do prevádzky podľa § 3 ods.3 písm. b)2. zákona o IPKZ, v súlade
s § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"),

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby "Skládka odpadov Rajec - Šuja
odvodnenie skládky PDO", v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13
ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom zdraví"),

v oblasti stavebného konania:
- konanie o zmene stavby spojené s kolaudačným konaním stavby "Skládka odpadov Rajec

Šuja odvodnenie skládky PDO" podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 81 ods. 4
stavebného zákona, na pozemkoch parcelné č. KNe - 2672/29, 2672/28, 2732, a (2731/1,
2664/1, 2662 ktoré sú súčasťou KNE č. 1040) a (2729/1, 2662, ktoré sú súčasťou KNE
1002) v k.ú. Rajec, KNE - 502/2, 500-9, v k.ú. Rajecká Lesná a KNE - 2162/3, 2056/1,
2171, 2056/2, 2160/2, v k.ú. Šuja.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o lPKZ určuje 15 dňovú lehotu na
vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 3 písm. b) zákona o IPKZ Vám oznamujeme, že do žiadosti, spolu
s prílohami je možné naWiadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na Inšpekcii v pracovných
dňoch čase od 9:00 hod. do 14:00 hod., alebo na Mestskom úrade v Rajci, na Obecnom úrade
v Šuji, resp. na Obecnom úrade v Rajeckej Lesnej. Žiadosť je zverejnená aj na webovom sídle
\v\V\v.sizp.sk, www.rajec.sk, www.rajeckalesna.sk a www.obecsuja.eu.

Inšpekcia na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania, alebo dotknutého orgánu
predÍži podl'a § 11 ods. 4 zákona o IPKZ lehotu na vyjadrenie k žiadosti.

Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podl'a § 12 ods. 1 zákona o IPKZ obsahovať návrh
podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povol'ovaní.

Podľa § 12 ods. 5 zákona o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote Inšpekcia
neprihliada.

Vyjadrenie doručte na vyššie uvedenú adresu Inšpekcie a podľa možností na elektronickú
adresu eva.chytcakova@sizp.sk.

Ústne pojednávanie v zmysle stavebného zákona inšpekcia nariadi po uplynutí 30 dňovej

lehoty na vyjadrenie.
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Prílohy:
1. Stručné zhrnutie

Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Námestie SNP 18/18,015 01 Rajec

(JJ Mesto Rajec, Primátor mesta, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
3. Obec Rajecká Lesná, Starosta obce, Rajecká Lesná Č. 82, 013 15 Rajecká Lesná
4. Obec Šuja, Starosta obce, Šuja Č. 1, 015 01 Rajec
5. DOLKAM Šuja a.s., 015 01 Šuja
6. SPF, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11
7. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/4,921 80 Piešťany

8. Darina Škorvánková, Lipová 157/4, 015 01 Rajec
9. Ivan Toman, Kvetná 600/22, Rajecké Teplice
10. Viera Mišúnová, Limbová 11, Žilina
11. Prozis spol. s r.o., Závodská cesta 4, O1OO1 Žilina, Ing. Tibor Búzik

Dotknutým orgánom:
12. Mesto Rajec, stavebný úrad, Námestie SNP 2/2,015 22 Rajec
13. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 1, O1O 01

Žilina - štátna vodná správa
14. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 1, O1O 01

Žilina - štátna správa v odpadovom hospodárstve
15. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 1, O1O 01

Žilina - štátna správa ochrany prírody a krajiny
16. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Predmestská 1613,

O1OO1 Žilina
17. Sevak, a.s., Bôrická cesta 1960,01057 Žilina
18. Slovenská správa ciest, IVaSe, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
19. ORPZ v Žiline, okresný dopravný inšpektorát, Vel'ká Okružná 31,01075 Žilina
20. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19,01001 Žilina
21. Agroregión, a.s., Hollého 203/50, 015 26 Rajec
22. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7,

97431 Banská Bystrica
23. SPP-distribúcia, a.s. Závodská cesta 26/2949,010 22 Žilina



Strana 4/4 listu Č. 2934-6654/2015/Chy/770090103/Z9-KR

24. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
25. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov 1,

01001 Žilina
26. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
27. spis

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ. Toto
oznámenie musí byt' vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce v súlade s § 26 ods. 2
správneho poriadku. Za deň doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia.

Vyvesené dňa . Zvesené dňa .

odtlačok pečiatky, podpis

telefón
04115075 116

Fax
04115075 101

e-mail
eva.chytcakova@sizp.sk

IČO

156906



Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté
prevádzkovateľom:

Údaje o stavbe "Skládka odpadov Rajec - Šuja odvodnenie skládky PDO":
Ciel'om stavby je odvedenie priesakových kvapalín zo skládky odpadov Rajec - Šuja do
verejnej kanalizácie s vyústením do ČOV Rajec, ktorá je v správe Severoslovenských
vodárni a kanalizácií, a.s. Žilina.

Stavba pozostáva zo stavebných objektov:
SO 01 Čerpacia stanica, prívodné a VÝtlačné potrubie
SO 02 NN rozvody

Predmetom konania je zmena stavby spojená s kolaudačným konaním stavby "Skládka
odpadov Rajec - Šuja odvodnenie skládky PDO", z toho dôvodu dôjde k zmene
podmienok integrovaného povolenia.

Zmeny, resp. úpravy vykonané počas realizácie stavby boli:
- úprava trasy VÝtlačného potrubia v areáli firmy DOLKAM ŠUJA a.s., z pôvodných

parciel č. KNC 2731/1 a 2729/1 aj na parcely č. KNC 2664/1 a 2662, ktoré sú všetky
súčasťou parcely KNE č. 1040 a tiež v časti parcely č. KNC 2729/1, na parcelu č.

KNC 2662, ktoré sú súčasťou parcely KNE č. 1002. Parcely č. KNE 1040 a 1002 sú
vo vlastníctve Mesta Rajec LV č. 3333 v k.ú. Rajec,

- zaústenie potrubia z AŠ3 do kanalizácie,
- úsek prechodu pod tokom Rajčanka bol zrealizovaný zabudovaním HDPE potrubia

so zosilnenou vonkajšou izoláciou RC.


