
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05 Žilina

ZVEREJNENIE
údajov a informácií podľa § 11 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

VÝZVA
- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníkakonania,
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

1. Žiadost' o zmenu povolenia:
1.1. Žiadosťzo dňa: 17.02.2015
1. 2. Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia,

Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania

a kontroly
1.3. Doručená dňa: 19.02.2015
1.4. Evidovaná pod číslom: 2934-5197/2015/0IPK
1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho

orgánu www.sizp.sk: 28.04.2015
1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho

orgánu/obce:

Dátum zverejnenia
pečiatka a podpis

1. 7. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli
správneho orgánu/obce:

Dátum ukončenia zverejnenia
pečiatka a podpis



2. Prevádzkovateľ:

2.1. Názov: Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie
2.2. Adresa: Námestie SNP 18/18, 015 Ol Rajec
2.3. IČO: 31 930 387

3. Prevádzka:
3.1. Názov: Skládka odpadov Rajec - Šuja
3.2. Adresa: Rajec - Šuja
3.3. Katastrálne územie: Rajec
3.4. Parcelné čísla: KN 2676/2,2676/4,2676/5, KN 2672/29,2672/30 a 2672/31
3.5. Kategória priemyselnej činnostipodľaprílohy Č. 1 k zákonu o lPKZ:

5.4. Skládky odpadov ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú
viac ako lOt odpadu za deň, alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t,
okrem skládok inertných odpadov.

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:
4.1. Číslo: 1746/ 770090103/282-Chy
4.2. Zo dňa: 28.06.2004
4.3. Právoplatné dňa: 19.07.2004

5. Informácie pre verejnosť:

5.1. Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania,
podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu

konania verejnosťou je potrebné zaslať na: adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa

možností na elektronickú adresu www.sizp.sk, www.rajec.sk,
www.rajeckalesna.sk a www.obecsuja.eu.

5.2. Podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o lPKZ lehota na písomné prihlásenie sa
zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky
zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania
verejnosťouje: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., 1. j. do 25.05.2015.

6. Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy
a výpisy):
6.1. Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného

prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5,
012 05 Žilina, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len
"Inšpekcia")

6.2. Mesto Rajec, Obec Šuja, Obec Rajecká Lesná v stanovených stránkových dňoch

6.3. Webové sídlo: www.sizp.sk, www.rajec.sk, wvvw.rajeckalesna.sk a
www.obecsuja.eu.

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:
7.1. Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
7.2. Výsledok procesu: stanovisko
7.3. Číslo: OU-ZA-OSP3/Z/2013/00282/Hnl
7.4. Zo dňa: 16.10.2013
7.5. Právoplatné dňa: 16.10.2013



7.6. Webové sídlo: www.nlinzp.sk. www.enviroportal.sklskleia

8. Súčasťou konania je:
8.1. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

8.1.1. 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. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"

8.2. v oblasti ochrany zdravia ľudí:

8.2.1. 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")

8.3. v oblasti stavebného konania:
8.3.1. 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.

KNC - 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.

9. Zoznam dotknutých orgánov:
9.1 Mesto Rajec, stavebný úrad, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
9.2 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 1,

O1OO1 Žilina - štátna vodná správa
9.3 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 1,

O1OO1 Žilina - štátna správa v odpadovom hospodárstve
9.4 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 1,

01001 Žilina - štátna správa ochrany prírody a krajiny
9.5 Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

Predmestská 1613, O1OO1 Žilina
9.6 Sevak, a.s., Bôrická cesta 1960, O1O57 Žilina
9. 7 Slovenská správa ciest, IVaSe, Martina Rázusa 104/A, O10 O1 Žilina
9.8 ORPZ v Žiline, okresný dopravný inšpektorát, Veľká Okružná 31,01075 Žilina
9.9 Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19,01001 Žilina
9.10 Agroregión, a.s., Hollého 203/50, 015 26 Rajec
9.11 Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred,

ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
9.12 SPP-distribúcia, a.s. Závodská cesta 26/2949, O1O22 Žilina
9.13 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9.14 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie

požiarnikov 1, O1OO1 Žilina
9.15 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina



10. Ústne pojednávanie:
10.1. Ústne pojednávanie v zmysle stavebného zákona inšpekcia nariadi po uplynutí 30

dňovej lehoty na vyjadrenie.

ll. 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.

telefón
04115075 116

Fax
04115075 101

e-mail
eva.chytcakova@sizp.sk

IČO

156906


