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MESTO RAJEC  
Stavebný úrad 

Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec 

01/301/2021/9 V Rajci 03.06.2022 

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

Mesto Rajec, ako stavebný úrad (ďalej len "stavebný úrad") príslušný podľa § 117 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 

Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a 

doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil podľa § 32 až §40 

stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 21.06.2021 podal 

Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie,  

so sídlom: Nám. SNP 18/18, 015 01 Rajec  (IČO: 31 930 387) 

v zastúpení Mgr. Anna Paulinyová, predseda združenia 

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a 

stavebného zákona 

rozhodnutie o umiestnen í  stavby,  

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na 

umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti 

rozhodnutia, pre stavbu : 

"Nová skládka odpadov Rajec - Šuja" 

Objekty: SO 01  Prípravne a zemné práce 

SO 02  Skládkovacia plocha (kazety na ukladanie odpadov) 

SO 03  Oplotenie 

SO 04  Odvodňovacie priekopy Odvedenie vôd z telesa skládky 

SO 05  Potrubie odvodu zrážkových vôd 

SO 06  Drenáž priesakovej kvapaliny 

SO 07  Rozvod priesakovej kvapaliny 

SO 08  Osvetlenie skládky 

SO 09  Uzatvorenie a rekultivácia telesa skládky 

SO 10  Monitorovací systém   

(ďalej len "stavba") na pozemku registra "C" parc.č. 2671/58, 2672/57, 2672/56, 2672/55, 

2672/54, 2672/53, 2672/51, 2672/59, 2672/52, 2672/50, 2671/3, 2671/2, 2671/1, 2732/2, 

2732/3, 2672/45, 2672/44, 2672/43, 2672/47, 2672/19, 2672/48, 2672/49, 2672/42, 2672/46, 

2672/41, 2672/27, 2672/26, 2672/39, 2672/30, 2672/29, 2672/2, 2672/3 (a zároveň na 

pozemku registra "E" parc.č. 1085, 1077, 1097, 1098, 1099) v katastrálnom území Rajec, 

okres Žilina.   

Popis stavby:   

SO - 01 Prípravné a zemné práce 

Realizácia novej skládky si vyžaduje prípravu územia pre výstavbu. Prípravné práce 

budú zahrňovať nasledovné činnosti: 
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Odstránenie stromov a krovinatého porastu (nálet) z územia rozšírenia skládkovacích 

plôch o celkovej rozlohe 2,10 ha. 

Zobratie humóznej vrstvy zeminy z plochy cca 2,00 ha. Zemina bude uložená v 

zemníkoch, umiestnených v areáli skládky alebo bude použitá na rekultiváciu telesa 

existujúcej skládky. Výkop samotnej skládky - zemné práce. 

Odstránenie časti oplotenia ktoré tvorí severnú hranicu skládky na dĺžke 106 m. 

Na dotknutom území sa nenachádzajú žiadne iné objekty alebo inžinierske siete, ktoré 

by bolo treba zrušiť alebo preložiť. 

Zemné práce pozostávajú z vytvarovania kaziet na ukladanie odpadov, zriadenia 

ílového tesnenia, výkopov pre potrubie na rozvod a odvedenie priesakovej kvapaliny, 

odvedenie zrážkových vôd a výkopov pre odvodňovacie priekopy. Svahy kaziet budú v 

sklone 1:2 a 1:2,5, dno kaziet v sklone 5,0% a svahy odvodňovacích priekop v sklone 1:1,5. 

SO - 02 Skládkovacia plocha (kazety na ukladanie odpadu) 

Charakter územia (tvar a sklon terénu) umožňuje realizáciu zahĺbenej skládkovacej 

plochy s nadúrovňovým telesom skládky. Skládkovacia plocha bude rozdelená na dve kazety. 

Skládkovacia plocha bude zahĺbená pod pôvodný terén. Dno skládky bude 

vyspádované v smere z juhu na sever. Vnútorné svahy budú upravené do sklonu 1:2,5, 

vonkajšie 1:2. Západný svah bude prerušený lavičkou šírky 5,0 m, ktorá bude nadväzovať na 

vnútroareálovú kanalizáciu. Plocha skládky bude rozdelená na kazety zemnou hrádzou výšky 

1,5 m. 

Úprava dna skládkovacej plochy: 

- vyspádované a zhutnené podložie 

- minerálne tesnenie hrúbky 500 mm (2x250 mm) s kf< 1.10-9 m.s-1 " geoelektrický 

monitorovací systém 

- HDPE fólia hr. 1,5 mm hladká (CARBOFOL HDPE 406) 

- geotextília 800 g.m-2 (TIPPTEX B40) 

- drenážna vrstva štrku fr. 16 - 32 mm hr. 500 mm 

Úprava svahov skládkovacej plochy: 

- zhutnený povrch svahu 

- minerálne tesnenie hr. 500 mm (2x250 mm) s kf< 1.10-9 m.s-1 

- geoelektrický monitorovací systém tesnosti fólie 

- HDPE fólia hr. 1,5 mm (CARBOFOL HDPE 406) na západnom svahu obojstranne   

zdrsnená 

- drenážny geokompozit (SECUDRAIN 131 C WD 401 131 C) 

- staré pneumatiky vyplnené odpadovým štrkom 

Ak bude podložie skládky vyhovovať požiadavkám na tesnenie podľa vyhlášky 372/2015 

Z.z., §4 odsek 2, nie je potrebné robiť minerálne tesnenie. 

Plocha pre ukladanie odpadov 14 336 m2 

Celková kapacita skládky 113 855 m3 

Počet kaziet 2 



  3 
 

Systém na odvádzanie skládkového plynu (vertikálne odplyňovacie studne) z telesa 

skládky bude vybudovaný počas skládkovania. Bude pozostávať z odplyňovacích studní a z 

plošnej drenáže ktorá bude súčasťou krycej a rekultivačnej vrstvy. Podľa množstva 

zachyteného plynu bude tento cez biofilter vypúšťaný do ovzdušia, spaľovaný alebo inak 

využívaný (na výrobu el. energie). 

Po východnej strane nevej skládky bude obslužná komunikácia šírky 3 m z cestných 

betónových panelov alebo z povrchom so štrkopieskovou cementovou stabilizáciou. 

Komunikácia budú nadväzovať na súčasný dopravný systém jestvujúcej skládky s rozšírením 

pred vstupom do areálu. 

Skladba vnútroareálovej komunikácie: 

- cestný betónový panel alebo štrkopiesková vrstva stabilizovaná cementom 

- štrkopiesok 

- štrkodrva 

- zhutnená upravená pláň Celková dĺžka komunikácie je 250 m. 

SO - 03 Oplotenie 

Celý areál novej skládky bude oplotený plotom výšky 2,5 m z poplastovaného pletiva 

zaveseného na oceľových stĺpikoch s tromi radmi ostnatého drôtu. Celková dĺžka oplotenia je 

671 m. 

SO - 04 Odvodňovacie priekopy 

Odvodňovacie priekopy zabraňuje vzniku zrážkových vôd z okolitého terénu (zo 

severnej a južnej strany) do novonavrhovaných kaziet na ukladanie odpadu. Zároveň bude 

tento odvodňovací systém po uzatvorení a rekultivácii kaziet slúžiť na odvedenie zrážkových 

vôd z prekrytého povrchu telesa skládky. Voda z priekop bude odvádzaná okolo telesa 

skládky do dvoch vtokových šácht. Z vtokových šácht potrubím DN200 do sútokovej šachty a 

spoločným potrubím DN300 do novej vsakovacej šachty. Priekopy budú lichobežníkového 

prierezu vydláždená melioračnými tvárnicami. Svahy priekopy budú upravené do sklonu 

1:1,5. 

- Celková dĺžka nových odvodňovacích priekop je 566 m, potrubie DN 300 je dĺžky 

13,0 m. 

- Vtoková šachta 2 ks 

- Vsakovacia šachta 1 ks 

SO - 05 Potrubie odvodu zrážkových vôd 

Pre minimalizovanie odvádzania priesakových kvapalín je nová skládka predelená 

malou hrádzou na plochu kde bude ukladaný odpad a na plochu kde bude ukladaný odpad až 

po naplnení časti kazety 1. Pre tento účel je v najnižšej časti kazety 2 navrhnutá vtoková 

šachta na zachytávanie neznečistenej zrážkovej vody s odvedením do vsakovania. Počas 

prevádzky skládky bude podstatne znížený objem kvapaliny prečerpávanej do verejnej 

kanalizácie. Pred začatím ukladania odpadu na túto plochu bude vtoková šachta zaslepená. 

Potrubie odvodu zrážkovej vody je navrhnuté z rúr HDPE PN 10 0225 x 13,5 mm. 

Potrubie je v celom úseku aj v šachtách zvárané, vo vtokovej šachte je navarené k fólii 

tesnenia kazety. 

- Celková dĺžka potrubia odvodu zrážkových vôd HDPE 225x13,5 mm plná časť -    

28,00 m 
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- Vtoková šachta -skruž 1 ks 

SO - 06 Drenáž priesakovej kvapaliny 

Priesaková kvapalina bude z kaziet na ukladanie odpadu odvádzané plošnou štrkovou 

drenážou hrúbky 500 mm a drenážnym potrubím HDPE DN 200 (225x12.5 mm). Drenážne 

potrubie bude zaústené do prívodného potrubia jestvujúcej čerpacej stanice. Napojenie sa 

vykoná pomocou redukcie 200/100. Osadením uzatváracej armatúry DN 100 so zemnou 

súpravou bude umožnené riadiť prítok do čerpacej stanice protiprašného systému, na spätný 

postrek uloženého odpadu a ČS výtlaku. Takže časť priesakovej kvapaliny môže byť 

prečerpávaná jestvujúcou ČS protiprašného systému, alebo celý objem priesakovej kvapaliny 

bude prečerpávaný jestvujúcou ČS a tlakovou kanalizáciou odvádzaný do kanalizácie v 

správe SEVAK, a.s. Žilina. 

Drenážne potrubie bude z perforovaných rúr z HDPE priemeru 225 x 12,5 mm. 

Štrbinové otvory perforácie na potrubí budú o rozmeroch 3 x 30 mm, alebo kruhové priemeru 

12 mm. Potrubie z HDPE rúr vedené mimo kaziet na odpad nemá perforáciu. Na drenážnom 

systéme priesakovej kvapaliny bude zhotovená izolovaná šachta pre možnosť kontroly a 

preplachovania drenážneho systému. 

- Celková dĺžka potrubia HDPE 225x13.5 mm perforovaná a neperforovaná časť spolu 

   245,00 m 

- Zasúvadlový uzáver DN100 s teleskopickou zákopovou zemnou súpravou 1ks 

- Preplachovacie a revízne šachty 4 ks 

SO - 07 Rozvod priesakovej kvapaliny 

Jestvujúca čerpacia stanica a rozvod priesakovej kvapaliny slúžia na spätný postrek 

uloženého odpadu prevádzkovanej časti skládky. Tento rozvod bude vedený popri 

východnom okraji skládky medzi skládkovacou plochou a vnútroareálovou komunikáciou. Na 

rozvodnom potrubí (HDPE DN100) budú osadené dva nadzemné hydranty pre pripojenie 

hadíc s postrekovačmi. 

Potrubie rozvodu priesakovej kvapaliny bude napojené na výtlačné potrubie HDPE 

90x5,4 mm jestvujúcej čerpacej šachty. Potrubie výtlaku priesakovej kvapaliny bude možné 

uzatvoriť uzatváracou armatúrou DN 80 s teleskopickou zemnou súpravou. V čerpacej šachte 

by malo byť osadené čerpadlo s parametrami Q = 5,0 l/s, dopravná výška H = 35,0 m. 

Zapínanie a vypínanie čerpadla je možné s ručným aj automatickým ovládaním s hladinovým 

spínačom. 

-  Celková dĺžka rozvodného potrubia HDPE 90x5,4 mm 187 m. 

SO - 08 Osvetlenie skládky 

Jestvujúca skládka má riešené osvetlenie zo stožiara pri vstupe do areálu. 

Presmerovaním jedného z dvoch svietidiel, resp. na stožiari osadením nového svietidla je 

možné riešiť osvetlenie novej skládky. Stožiar bude v areáli novej skládky - pri vstupe. 

SO - 09 Uzatvorenie a rekultivácia telesa skládky 

Po naplnení jednotlivých kaziet na projektovanú kapacitu budú tieto uzavreté a 

následne realizovaná ich rekultivácia. Svahy ukladaného odpadu do telesa skládky budú 

vyspádované do sklonu 1: 3. Po naplnení odpadom bude každá kazeta uzatvorená a prekrytá 

krycou a rekultivačnou vrstvou v zložení: 

- odplyňovacia vrstva z drenážneho kompozitu 
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- tesniaca vrstva z bentonitovej rohože 

- odvodňovacia vrstva z drenážneho geokompozitu 

- krycia vrstva zeminy hr. 1000 mm 

- osev zmesou trávnych semien 

V rámci biologickej rekultivácie bude urobené (podľa kvality zeminy použitej v krycej 

vrstve) melioračné vápnenie, hnojenie priemyselnými a organickými hnojivami a výsev 

trávnych miešaniek. 

SO - 10 Monitorovací systém 

Pôvodný systém na monitorovanie podzemných vôd bude rozšírený o tri nové vrty 

umiestnené v severovýchodnej časti areálu skládky a v smere predpokladaného prúdenia 

podzemných vôd (mimo skládky, smerom k potoku Čierňanka). 

 

Pre umiestnenie stavby sa v zmysle § 39a ods.2 stavebného zákona určujú tieto 

podmienky: 

a) stavba bude umiestnená na pozemku registra "C" parc.č. 2671/58, 2672/57, 2672/56, 

2672/55, 2672/54, 2672/53, 2672/51, 2672/59, 2672/52, 2672/50, 2671/3, 2671/2, 

2671/1, 2732/2, 2732/3, 2672/45, 2672/44, 2672/43, 2672/47, 2672/19, 2672/48, 

2672/49, 2672/42, 2672/46, 2672/41, 2672/27, 2672/26, 2672/39, 2672/30, 2672/29, 

2672/2, 2672/3 (a zároveň na pozemku registra "E" parc.č. 1085, 1077, 1097, 1098, 

1099) v katastrálnom území Rajec, okres Žilina, podľa overeného výkresu situácie 

stavby dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval Ing. Ján Janec (SKSI 

2860*A2), (dátum vypracovania: júl 2019), ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto  

územného rozhodnutia. 

b) polohové umiestnenie stavby  

- polohové umiestnenie stavby je zrejmé z priloženej situácie stavby, ktorá je 

zároveň súčasťou projektovej dokumentácie vypracovanej pre územné 

rozhodnutie,  

c) napojenie na siete technického vybavenia:  

- vodovodná prípojka: zásobovanie úžitkovou vodou je zabezpečené 

prostredníctvom existujúceho prevádzkového objektu, ktorý je zásobovaný 

z vŕtanej studne, 

- odpadové vody (priesakové kvapaliny): budú odvádzané prostredníctvom drenáže 

(SO 06) a následne odvádzané do existujúcej čerpacej stanice, 

- dažďové vody: prostredníctvom SO 04 Odvodňovacie priekopy, ktoré zabraňujú 

vniku zrážkových vôd z okolitého terénu do novonavrhovaných kaziet, zároveň 

po uzavretí a rekultivácii bude tento systém slúžiť na odvedenie zrážkových vôd 

z prekrytého telesa skládky, 

- elektrická prípojka: existujúca NN el. prípojka., 

- napojenie na pozemné komunikácie: dopravne je areál skládky napojený na cestu 

I/64 Rajec - Šuja - Rajecká Lesná cez miestnu komunikáciu obce Šuja do 

kameňolomu fi Dolkam, a.s. Šuja. Dopravné zaťaženie areálu skládky je na 

úrovni približne 25 nákladných automobilov denne. V súvislosti s návrhom 

nových skládkovacích priestorov bude postavená obslužná komunikácia, ktorá 

sprístupní navrhovaný areál skládky. Pred vstupom do areálu skládky bude cesta 
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rozšírená cestnými panelmi pre uľahčenie otáčanie nákladných automobilov do 

brány skládky. 

d) ďalší stupeň PD musí byť spracovaný podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona odborne 

spôsobilou osobou s dodržaním všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, 

podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu tak, aby stavba podľa § 43d ods. 1 stavebného 

zákona po celý čas ekonomicky zdôvodnenej životnosti vyhovovala základným 

požiadavkám na stavby.  

e) Príslušným stavebným úradom na povolenie stavby je Slovenská inšpekcia životného 

prostredia ako príslušný špeciálny stavebný úrad integrovaného povoľovania prevádzky. 

f) k stavebnému konaniu navrhovateľ predloží projektovú dokumentáciu v zmysle § 8a a  

§ 9 vyhlášky 453/2000 Z. z. odsúhlasenú dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami 

dotknutých inžinierskych sieti, 

g) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a správcov sietí: 

 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP – sť. správa posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZP3-2020/08346-002/Hnl zo dňa 

07.07.2020: Porovnanie údajov stanovených vo rozhodnutí zo zisťovacieho konania Okresného 

úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie č. j.: OU-ZA-OSZP3-2019/011779-

004/Hnl zo dňa 20. 06. 2020 pre navrhovanú činnosť „Rozšírenie výroby dolomitov" s údajmi 

uvedenými vo vyššie uvedených podkladoch pre predčasné užívacie povolenie, je možné 

konštatovať, že projektová dokumentácia pre stavbu „Nová skládka odpadov Rajec - Šuja" je 

v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a rozhodnutím zo 

zisťovacieho konania vydaným Okresným úradom Žilina, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP pod čj.: OU-ZA-OSZP3-

2018/003552-004/Hnl zo dňa 03.05. 2018. 

 Toto záväzné stanovisko podľa § 38 ods. 4 zákona EIA vydané Okresným úradom 

Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie pre územné rozhodnutie podľa zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov, nenahrádza iné rozhodnutia ani stanoviská orgánu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie vydávané podľa zákona EIA a ani iné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov 

podľa osobitných predpisov. 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP – št. správa ochrany prírody a krajiny, 

vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2019/037024-002/Bre zo dňa 26.08.2019: 

 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny z hľadiska 

záujmov chránených v oblasti ochrany prírody a krajiny, nemá námietky k vydaniu územného 

rozhodnutia na predmetnú stavbu, za predpokladu akceptovania nasledovných podmienok: 

- Výrub drevín a krovín nachádzajúcich sa v záujmovom území (dreviny a kroviny rastúce 

na pozemkoch, ktoré sú podľa listu vlastníctva vedené inak ako lesný pozemok), bude 

riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré v danom území rastú 

a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné 

rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v samostatnom konaní). 
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- Samotný výrub drevín a krovín bude realizovaný až po vydaní právoplatného 

rozhodnutia, v čase mimo hniezdneho obdobia vtákov, t.j. v termíne od 1. októbra do 15. 

marca v roku. 

- Pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami investor 

zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitrofilných a 

ruderálnych druhov rastlín. 

- Pri realizácií výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň, ako dôjde k 

vyhĺbeniu výkopu tak, aby neostal ako pasca pre živočíchy cez noc (pokiaľ nebude možné 

v deň realizácie výkopu tento zasypať, bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu 

nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov, 

obojživelníkov a pod.) 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP – št. vodná správa, záväzné stanovisko č. 

OU-ZA-OSZP3-2020/011644-002/Ros zo dňa 21.02.2020: 

 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán 

miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o 

životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy 

podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva v zmysle § 

28 vodného zákona k predloženej projektovej dokumentácií stavby v stupni pre územné 

rozhodnutie nasledovné vyjadrenie: 

Z hľadiska ochrany vodných pomerov s vydaním územného rozhodnutia na stavbu: 

„Nová skládka odpadov Rajec - Šuja" súhlasíme za týchto podmienok: 

1. Stavba podlieha integrovanému povoleniu v zmysle zákona č. 39/2013 Z. z. o 

integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Z uvedené predložiť PD na vyjadrenie Slovenskej 

inšpekcii životného prostredia, odbor IPKZ, Žilina. 

2. Predmetné územie sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých 

zdrojov v Rajeckých Tepliciach (vyhláška MZ SR č. 481/2001 Z.z., ktorou sa vyhlasujú 

ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach), preto je nutné 

rešpektovať obmedzenia stanové v § 28 zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých 

vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných 

minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3. Odvedenie priesakovej kvapaliny do existujúcej čerpacej stanice a následne existujúcou 

tlakovou kanalizáciou do verejnej kanalizácie, je potrebné odsúhlasiť s vlastníkom a 

prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. 

4. Odvádzanie vôd z povrchového odtoku z okolia novej skládky odpadov do podzemných 

vôd je možné riešiť až pod vykonaní predchádzajúceho zisťovania - hydrogeologického 

posudku príslušnej lokality., ktorý vypracuje oprávnená osoba na hydrogeológiu. Z 

tohto posudku musí byť zrejmé, že hydrologické vlastnosti dotknutého územia sú z 

hľadiska priepustnosti a rýchlosti prúdenia vhodné pre absorpciu vôd z povrchového 

odtoku a zároveň musia byť preskúmané a zhodnotené možné riziká znečistenia a 

zhoršenia kvality podzemných vôd. 
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5. Do PD pre stavebné povolenie je potrebné posúdiť kapacitu existujúcej čerpacej stanice 

a tlakovej kanalizácie pre odvádzanie vôd z navrhovanej skládky, vzhľadom k 

odvádzaniu priesakových kvapalín touto kanalizáciou aj z uzatvorenej kazety skládky. 

6. Do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie zapracovať opatrenia vyplývajúce 

z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní pod č. OU-ZA-OSZP3-2019/011779-

004/Hnl zo dňa 20.06.2019 a projektovú dokumentáciu vstupní pre stavebné povolenie 

predložiť tunajšiemu úradu na vyjadrenie. 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP – št. správa odpadového hospodárstva, 

vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2020/009372-002/Deb zo dňa 06.02.2020:  

 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva 

ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o 

organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný 

orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o Štátnej 

správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako 

miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 108 ods. 1 

písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") súhlasí podľa § 99 ods. 1 písm. b) 

bod 1 a 2 zákona o odpadoch s vydaním územného rozhodnutia na stavbu: "Nová skládka 

odpadov, Rajec - Šuja", stavebník (investor): Skládka odpadov Rajeckého regiónu, Združenie, 

Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec, na základe odpovede MŽP SR, vydanej pod číslom 

12296/2019-1.8 60772/2019 zo dňa 19.11.2019, na žiadosť o stanovisko k stavbe "Nová 

skládka odpadov, Rajec - Suja ", vzhľadom na závery posúdenia a preskúmania tejto veci 

ministerstvom, ktoré v odpovedi uviedlo, že navrhovaná skládka odpadov nie je v rozpore s 

POH SR časťou 5.3. (strana 125) a ide o rozšírenie existujúcich kapacít. 

Odpoveď MŽP SR, vydaná pod číslom 12296/2019-1.8 60772/2019 zo dňa 19.11.2019, 

je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia. 

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia 

odpadového hospodárstva, odb. odpadového hospodárstva a integrovaného 

povoľovania,  odpoveď na žiadosť o stanovisko č. 12296/2019-1.8 60772/2019 zo dňa 

19.11.2019: Ministerstvo posúdilo a preskúmalo všetky dostupné informácie a konštatuje, že 

navrhovaná činnosť nie je v rozpore s POH SR časťou 5.3. (strana 125) a ide o rozšírenie 

existujúcich kapacít. Súčasne ako je už vyššie uvedené POH ŽK so zneškodňovaním v danom 

území kalkuluje a to bez obmedzenia času ukončenia. 

Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko č. OU-ZA-OKR1-

20I9/014486-006 zo dňa 22.08.2019: Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie 

stavby „Nová skládka odpadov Rajec - Šuja", Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia 

súhlasí s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok. 

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, vyjadrenie č. 

OU-ZA-OCDPK-2019/037048/2/POL zo dňa 13.09.2019: Okresný úrad Žilina, odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „Nová 

skládka odpadov Rajec - Šuja" v zmysle predloženej projektovej dokumentácie. V prípade 

akéhokoľvek zámeru vo vzťahu k ceste 1/64 je tento potrebný konzultovať s jej správcom - 

Slovenskou správou ciest. 

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, záväzné stanovisko č. O-ZA-PLO2-

2020/040294-2/VAL zo dňa 06.10.2020:  
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 S predloženým zámerom „Nová skládka odpadov Rajec - Šuja" investora Skládka 

odpadov Rajeckého regiónu, Združenie, Nám. SNP 18/18, 015 01 Rajec umiestneného v 

ochrannom pásme lesa Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor súhlasí za dodržania 

nasledovných podmienok : 

- „Nová skládka odpadov Rajec - Šuja"" sa nachádza v ochrannom pásme lesa v zmysle § 

10 zákona o lesoch (lesný porast 5. 1433 pare. C - KN č. 2660) a bude umiestnená na 

pozemkoch, pare. C - KN č. 2671, 2672/2, 2672/3, 2672/19, 2672/26, 2672/27, 2672/28, 

2672/29, 2672/30 v k. ú. Rajec pričom požadujeme, aby výstavbou skládky nedochádzalo 

k záberu lesných pozemkov ako aj k ich poškodzovaniu alebo znečisťovaniu stavebným 

materiálom počas výstavby. 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát životného prostredia Žilina, 

odbor integrovaného povoľovania a kontroly, vyjadrenie  č. 7930-30639/77/2019/Koz zo 

dňa 21.08.2019: 

Inšpekcia súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „Nová skládka 

odpadov, Rajec - Šuja" pre účely územného konania. 

K predloženej projektovej dokumentácii časti „B- Súhrnná technická správa" má 

inšpekcia nasledovné pripomienky: 

- v odseku „Popis využiteľných objektov jestvujúcej skládky" je uvedená aj informačná 

tabuľa, ktorá je v súčasnosti používaná pre jestvujúcu pôvodnú skládku odpadov. 

Uvedenú informačnú tabuľu nie je možné použiť, nakoľko neobsahuje údaje v zmysle 

platnej legislatívy o novej skládke odpadov, 

- v časti „2. Opis stavby z hľadiska účelu a funkcie" sú uvedené odvolávky na už neplatnú 

legislatívu (vyhláška MŽP SR č. 372/2015 Z.z.), 

- v časti „7. Protipožiarne zabezpečenie stavby" projektant počíta s využitím existujúcich 

objektov a zariadení - je potrebné doplniť o aké zariadenie a objekty sa konkrétne jedná, 

resp. navrhnúť nové protipožiarne zabezpečenie stavby po jej uvedení do prevádzky v 

súlade s § 3 ods.2 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z., 

- v prípade použitia odseku uvedeného na strane 8: „Ak bude podložie skládky vyhovovať 

požiadavkám na tesnenie podľa vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. (nesprávne uvedenej 

ako 372/2015 Z.z.) nie je potrebné robiť minerálne tesnenie" musí stavebník ku 

stavebnému konaniu predložiť relevantné výsledky skúšok a odborný posudok 

potvrdzujúci túto skutočnosť, 

- ku stavebnému konaniu navrhujeme doplniť projektovú dokumentáciu o stavebný objekt 

„Vnútroareálová a obslužná komunikácia", resp. samostatný podrobný popis a výkresovú 

dokumentáciu vnútroareálovej komunikácie a vstupu do telesa skládky. 

Ku stavebnému konaniu okrem stavebnej dokumentácie stavebník predloží nasledujúce 

dokumenty: 

- posúdenie vsakovacích pomerov na základe geologického prieskumu, 

- posúdenie dostatočnosti kapacity jestvujúcej čerpacej stanice na priesakovú kvapalinu v 

súvislosti s vybudovaním a prevádzkovaním novej skládky odpadov, 

- spôsob merania množstva priesakovej kvapaliny vznikajúcej na novej skládke odpadov a 

množstva priesakovej kvapaliny použitej na spätný postrek, 
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- posudok a vypracovanú štúdiu o smere prúdenia podzemných vôd pod novou skládkou 

odpadov, resp. dokument, na základe ktorého bolo navrhnuté umiestnenie monitorovacích 

vrtov podzemných vôd, 

- Východiskovú správu v zmysle § 8 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. 

Obvodný banský úrad v Prievidzi, vyjadrenie č. 1945-3304/2021 zo dňa 20.09.2021: 

 OBÚ v Banskej Bystrici konštatuje, že uvedená stavba „Nová skládka odpadov Rajec -

Šuja" v katastrálnom území Rajec, na pozemkoch registra C parcelné č. 2671, 2672/2, 2672/19, 

2672/27, 2672/28, 2672/29, 2673/3, pozemkoch registra Ev parcelné číslo 1074/3, 1075, 1076, 

1085, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 7037/4 je situovaná v 

chránenom ložiskovom území (ďalej len „CHLÚ") s určeným dobývacím priestorom (ďalej len 

„DP") Rajec, ktorý bol určený organizácii DOLKAM Šuja a.s., 015 01 Rajec. 

DOLKAM Šuja a.s. , 015 01 Rajec sa k navrhovanému umiestneniu stavby vyjadril 

listom bez značky z 13.9.2021 a podľa obsahu súhlasí s jej umiestnením v CHLÚ Rajec, za 

dodržania podmienok, ktoré by z pohľadu akciovej spoločnosti mali eliminovať dopady 

prevádzky skládky, na jej činnosť v CHLÚ resp. DP Rajec. 

DOLKAM Šuja a.s., 015 01 Rajec vo vyjadrení k začatiu územného konania v 

predmetnej veci umiestnenia stavby v CHLÚ, k susediacim a okolitým pozemkom registra C 

parcelné č. 2672/13, 2672/27, 2672/30, 2676/4 a 2676/6 v k. ú. Rajec, stanovil nasledovné 

podmienky: 

1. vybudovanie pevného oplotenia (betónový-murovaný) do výšky min. 2,5 m v časti od 

technologickej linky LHODOL1 (pozemok registra C parcelné č. 2672/13 v k. ú. Rajec) a 

pozdĺž prístupovej komunikácie ku vstupu na skládku odpadov pre elimináciu úletov 

pevných častí zo skládky v smere k technologickej linke (TL). 

2. V prípade úletov odpadov zo skládky odpadov sa zaviazať povinnosťou zabezpečiť ich 

odstránenie 

3. ponechanie súčasnej vegetácie (borovicový porast) medzi skládkou odpadov a 

technologickou linkou LHODOL1, ako prirodzenú bariéru z dôvodu eliminácie vplyvov 

skládky odpadov na pracovné prostredie LHODOL1 

4. predloženie návrhu opatrení na elimináciu zápachu skládky odpadov na blízke okolie 

(pracovné prostredie technologická linka LHODOL1) a spôsob dodržiavania navrhnutých 

opatrení spolu s návrhom riešenia v prípade porušovania 

Na základe uvedeného a rešpektovania stanovených podmienok spoločnosťou DOLKAM 

Šuja a.s., 015 01 Rajec, OBÚ v Banskej Bystrici nemá námietky k umiestneniu stavby „Nová 

skládka odpadov Rajec - Šuja" na vyššie uvedených pozemkoch v CHLÚ Rajec. 

OBÚ v Banskej Bystrici zároveň upozorňuje, že toto stanovisko nenahrádza záväzné 

stanovisko, ktoré tunajší úrad vydá v príslušnom stavebnom konaní začatom vecne a miestne 

príslušným stavebným úradom. 

OBÚ v Banskej Bystrici pri vydávaní tohto stanoviska vychádzal aj z vyjadrenia 

organizácie DOLKAM Šuja a.s., 015 01 Rajec z 13.9.2021 k umiestneniu stavby a zohľadnil 

požiadavky ochrany a využitia nerastného bohatstva, práv a právom chránených záujmov 

organizácie, ktorej je dobývací priestor určený. 
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Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, stanovisko č. ORHZ-ZA-

2021/000019-005  zo dňa 26.04.2021: 

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline posúdilo podľa § 28 

zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b 

vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v 

znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej 

bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Skládka odpadov Rajec - Šuja, Nová kazeta na 

ukladanie odpadu, uzatvorenie a rekultivácia skládky, k. ú. Šuja" a s riešením protipožiarnej 

bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, záväzné stanovisko č. 

A/2019/ 03316 /HŽPZ zo dňa 20.09.2019: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline 

súhlasí s návrhom účastníka konania. Skládka odpadov Rajeckého regiónu,, združenie Nám. 

SNP 18/18,01501 Rajec Žilina, IČO 31930387 zo dňa 16.08.2019   na vydanie záväzného 

stanoviska k projektovej dokumentácii ako podklad pre územné konanie na stavbu „Nová 

skládka odpadov Rajec - Šuja " , podľa par. 13 ods.3 písm. b) zák. NR SR č. 355/2007 Z.z. 

Krajský pamiatkový úrad Žilina, záväzné stanovisko č. KPUZA-2019/19165-2/73844/KOP 

zo dňa 13.09.2019: 

K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa stavebného zákona a 

iných osobitných právnych predpisov uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov 

chránených pamiatkovým zákonom: 

1. Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou stavebník písomne ohlási 

najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný 

dohľad stavby formou prieskumu detektorom kovov a následnej obhliadky jej výkopov z 

hľadiska výskytu možných archeologických nálezov. 

2. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo 

nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, 

stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo 

kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému 

úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do 

obhliadky krajským pamiatkovým úradom. 

3. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného 

stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby. 

Požiadavky určené v tomto záväznom stanovisku vyplývajú z ustanovení pamiatkového 

zákona, vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného 

archeologického náleziská. Ak počas obhliadky výkopov zástupca krajského pamiatkového 

úradu identifikuje relevantné archeologické nálezy, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 stavebného 

zákona príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky 

zabezpečenia týchto archeologických nálezov formou vykonania pamiatkového záchranného 

archeologického výskumu. 

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. 

narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za 

vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať 

bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne 

spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať 

všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 
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znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s 

krajským pamiatkovým úradom. 

Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových 

súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 

Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona záväzné stanovisko krajského pamiatkového 

úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej 

samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej 

správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy 

ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného 

rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, štátna kúpeľná komisia, záväzné 

stanovisko č. S13445-2019-IKŽ-2 zo dňa 24.10.2019: 

 Štátna kúpeľná komisia z hľadiska ochrany prírodných liečivých zdrojov a prírodného 

minerálneho zdroja v Rajeckých Tepliciach a v súlade s ustanoveniami § 28, § 40 ods. 2 písm. 

e) a § 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných 

liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 538/2005 Z. z.") 

súhlasí s realizáciou monitorovacích vrtov S-l, S-2, S-3 podľa predloženého projektu 

geologickej úlohy za dodržania týchto podmienok: 

1. Vykonávateľ geologických prác začne s realizáciou predkladaných geologických prác po 

vydaní príslušných povolení v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 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). 

2. Začiatok a ukončenie geologických prác Štátna kúpeľná komisia požaduje nahlásiť 

Ministerstvu zdravotníctva SR - Inšpektorátu kúpeľov a žriediel 5 dní pred a 5 dní po 

ukončení prác listom alebo na mailovú adresu ikz@health.gov.sk. 

3. Vykonávateľ geologických prác dodrží ustanovenia zákona č. 569/2007 Z. z. o 

geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. 

4. Geologické práce je potrebné realizovať v súlade s predloženým projektom geologických 

prác. 

5. Počas vykonávania geologických prác budú rešpektované a dodržiavané ustanovenia § 26 

a § 28 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z. 

6. Všetky geologické práce je potrebné vykonávať pri zabezpečení stáleho odborného 

dozoru. 

7. Pri realizácii monitorovacích studní S-l, S-2, S-3 Štátna kúpeľná komisia požaduje 

dodržať navrhovanú hĺbku 20,0 m. 

8. Pri vykonávaní prác je nevyhnutné prijať účinné opatrenia na zamedzenie prípadného 

úniku ropných látok z vrtnej súpravy a riešenie prípadných havarijných stavov (Havarijný 

plán). 

9. Na začiatku realizácie hydrodynamickej skúšky na vybranom monitorovacom vrte Štátna 

kúpeľná komisia požaduje odobrať skúšobnú vzorku podzemnej vody a vykonať základné 

terénne merania: obsah CO2, hĺbka hladiny podzemnej vody, teplota vody, merná 
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elektrická vodivosť, pH a výsledky terénnych meraní uviesť v záverečnej správe z 

realizácie geologických prác (ďalej len „záverečná správa"). 

10. Ak sa na základe terénnych meraní a odberov vzoriek vôd podľa bodu 9. tohto stanoviska 

zistí, že ide o žriedelné vývery minerálnej vody alebo plynu, budú ďalšie práce okamžite 

zastavené, miesta úniku riadne utesnené a bezodkladne sa podá hlásenie Ministerstvu 

zdravotníctva SR, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. 

11. V prípade zmeny v projekte geologickej úlohy bude potrebné opätovne si vyžiadať 

stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR podľa § 40 ods. 2 písm. e) a § 50 ods. 17 písm. 

b) zákona č. 538/2005 Z. z. 

12. Celkové zhodnotenie prác vykonaných podľa predloženého projektu, vrátane výsledkov z 

terénneho merania a fyzikálno - chemického rozboru podzemnej vody (v zmysle projektu 

geologickej úlohy - str. 30) bude formou záverečnej správy zaslané Ministerstvu 

zdravotníctva.+ SR do 15 dní od jej vyhotovenia. 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, inšpektorát kúpeľov a žriedel, záväzné 

stanovisko č. S21424-2021-1KŽ-2 zo dňa 27.09.2021: 

Na ochranné pásmo II. stupňa sa vzťahujú obmedzenia v súlade s § 26, § 28 ods. 3, § 40 

ods. 2 písm. e) a § 50 ods. 17 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z., ktoré je potrebné rešpektovať. 

Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a žriediel z hľadiska ochrany 

záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z. z. nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia 

predmetnej stavby za dodržania týchto podmienok: 

1) Vzhľadom na charakter navrhovanej stavby požadujeme pred vydaním stavebného a 

vodoprávneho povolenia stavby predložiť na Ministerstvo zdravotníctva SR príslušnú 

projektovú dokumentáciu, spracovanú s ohľadom na skutočnosť, že stavba je navrhovaná 

v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodného minerálneho 

zdroja v Rajeckých Tepliciach. 

2) S ohľadom na bod 1) tohto stanoviska je potrebné navrhovať také technické postupy, 

riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia, s dôrazom 

na úsek ochrany podzemných vôd, prírodných liečivých vôd a prírodnej minerálnej vody. 

3) Budú dodržané podmienky stanoviska Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva 

zdravotníctva SR č. SI3445-2019-IKŽ-2 zo dňa 24.10.2019, vydaného na základe 

predloženému projektu geologickej úlohy: „Nová skládka Rajec - Šuja - monitorovací 

systém" [objednávateľ: Skládka odpadov Rajeckého regiónu, Námestie SNP 18/18, 015 

01 Rajec, zhotoviteľ geologickej úlohy: HydroGEP, s.r.o., Hájnická 12/149, 962 31 Sliač, 

zodpovedný riešiteľ: Mgr. Matúš Klúz, číslo geologickej úlohy: 2019/52, dátum 

vyhotovenia: 18.09.2019] k realizácii troch monitorovacích vrtov S-l, S-2, S-3 za účelom 

monitorovania podzemných vôd v severovýchodnej časti areálu pripravovanej skládky nie 

nebezpečných odpadov. 

4) V prípade, že by si realizácia stavby vyžiadala realizáciu ďalších prác alebo niektorej z 

činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z., bude potrebné vyžiadať si 

stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie. 

5) Toto stanovisko nenahrádza stanoviská Ministerstva zdravotníctva SR podľa bodov 1. a 4. 

tohto listu. 

Mesto Rajec, org. ochrany ovzdušia, povolenie stavby malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia č. 1741/2020 zo dňa 23.04.2020:  
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Podmienky súhlasu: V k. ú. Rajec na pozemkoch parciel CKN číslo 2671, 2672/2, 2672/3, 

2672/19, 2672/26, 2672/27, 2672/28 2672/29, 2672/30, EKN číslo 1075, 1076, 1077, 1085, 

1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098 1037/4,1074/3 stavebník 

zrealizuje v zmysle predloženej projektovej dokumentácie nasledovné zariadenie Nová skládka 

odpadov Rajec – Šuja s dodržaním podmienok: 

- neprekračovať plánované ročné množstvo uloženého odpadu, 

- počas skládkovania zabezpečiť funkčný systém na odvádzanie skládkového plynu, 

- zabezpečiť monitoring skládkových plynov, 

- vykonávať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou, 

- pred uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania je žiadateľ povinný požiadať 

Mesto Rajec ako orgán štátnej sprä ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na užívanie 

MZZO podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší, 

SPP-D, a.s., vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné 

konanie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských 

zariadení č. TD/NS/0630/2019/Ki zo dňa 10.09.2019: 

- SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o 

energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákon o energetike"): súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledovných 

podmienok:  

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že 

umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v 

správe SPP-D, 

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo 

pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení, 

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre 

účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D; 

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, 

požadujeme; aby stavebník: 

• rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 

a/alebo bezpečnostných pásiem; 

• pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 

dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01; 

• zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k 

existujúcim plynárenským zariadenia;  

• zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 

navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami; 

• zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 

plynárenských' zariadení a navrhovanou stavbou; 

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme. 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., vyjadrenie č. O20014531 zo dňa 18.05.2020: K 

predloženej žiadosti ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Z.z §140b 

dávame nasledovné súhlasné stanovisko pri dodržaní uvedených pripomienok: 
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1. S uvedenou stavbou v k. ú. Rajec súhlasíme. Záujmovým územím danej stavby 

neprechádzajú inžinierske siete v správe našej. 

2. Pre existujúcu skládku odpadov v k. ú. Rajec toho času evidujeme odberné miesto OM 

1276-110 evidované na Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie. Nakoľko nová 

skládka odpadov bude využívať pôvodné prípojky inžinierskych sietí, odberné miesto 

ostáva bezo zmien. 

3. Kvalita vypúšťaných odpadových vôd musí zodpovedať maximálnym povoleným 

koncentračným limitom vypúšťanej odpadovej vody v súlade s Vyhláškou č. 55/2004 Z.z a 

taktiež musia byť dodržané všetky stanovené limity znečistenia uvedené v kanalizačnom 

poriadku VK Žilina. 

4. V rámci zemných a stavebných prác je potrebné zabezpečiť existujúce prípojky 

inžinierskych sietí proti poškodeniu a zachovať ochranné pásmo potrubia. 

5. V zmysle zákona Č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách § 4 odsek 7 a 

8 vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu 

vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady. 

Slovak Telekom a.s., vyjadrenie č. 6612118167 zo dňa 16.06.2021: Slovak Telekom, a.s. 

dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Nedôjde do styku so sieťami 

elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 

rušeniu. 

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 

prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si 

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 

ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom.a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred 

spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, 

a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 

prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:  

 Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398 

4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 

proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel,, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 

žiadateľ nieje oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 

alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
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verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 

územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

Michlovský s.r.o., vyjadrenie č. BB-2409/2019 zo dňa 18.09.2019: nedôjde ku stretu PTZ 

prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. 

Energotel, a.s., vyjadrenie č. ET/MM19/1040 zo dňa 26.08.2019: nezasahuje podzemné 

telekomunikačné vedenia Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina a Energotel, a. s. 

Bratislava . 

Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, stanovisko 

číslo ASMdpS-1-1424/2019 zo dňa 11.09.2019:  

 Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, ako 

oprávnená odborná zložka Ministerstva obrany SR vydať stanovisko v predmetnej veci, po 

komplexnom zhodnotení v zmysle zákona č. 319/2002 Z. z o obrane Slovenskej republiky v 

znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov súhlasí s vyššie 

uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej situácie - bez pripomienok. V mieste 

plánovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy. 

 Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v 

riešenom území. Na základe neho je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, 

ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov. 

 Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším 

orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované. 

 Ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. 

dôjde k zmene projektovej dokumentácie stavby, je potrebné požiadať o nové záväzné 

stanovisko. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odšt.závod Piešťany, Správa povodia 

stredného Váhu I. Púchov, vyjadrenie č.  zo dňa 18.09.2019: Z hľadiska záujmov správcu 

tokov s vydaním územného rozhodnutia súhlasíme. Stavbou nedôjde k priamemu dotyku s 

majetkom v našej správe. Pri umiestnení monitorovacích vrtov rešpektovať ochranné pásmo 

toku Čierňanka v šírke min. 4m od brehových čiar toku. Upozorňujeme, že prevádzkovaním 

skládky nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. 

O2 Slovakia, s.r.o., vyjadrenie zo dňa 19.08.2021: V záujmovom území sa nachádzajú siete, 

objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o.. K predloženej PD nemáme 

pripomienky. S vydaním ÚR – SP súhlasíme. Toto vyjadrenie má platnosť 1 rok od jeho 

vydania. 

Slovenska elektrizačná a prenosová sústava, a.s., vyjadrenie PS/2019/010752 zo dňa 

21.08.2019: Vzhľadom na to, že riešené územie nezasahuje do ochranného pásma vedenia 

V495, nemáme pripomienky k predmetnej PD. 

DOLKAM Šuja, a.s., vyjadrenie zo dňa 13.09.2021: V zmysle oznámenia o začatí konania a 

nariadenia ústneho pojednávania o umiestnení stavby „NOVÁ SKLÁDKA ODPADOV 

RAJEC-ŠUJA" zo dňa 31.8.2020 pod č.j. 01/301/2021-Jaby sme radi nadviazali na naše 

vyjadrenie k projektovej dokumentácii predmetnej stavby zo dňa 14.1.2020, kde by sme v 

zmysle predchádzajúceho zasadnutia predstavenstva našej spoločnosti DOLKAM Šuja a.s. ako 

vlastníci susediacich a okolitých pozemkov č. 2672/13, 2672/27, 2672/30, 2676/4 a 2676/6 v 

K.Ú. Rajec súhlasíme s umiestnením stavby v zmysle projektovej dokumentácie za 
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nasledovných podmienok, ktoré by mali z nášho pohľadu eliminovať dopady skládky na našu 

prevádzku: 

1. vybudovanie pevného oplotenia (betónový-murovaný) do výšky m in. 2,5m v časti od 

technologickej linky LHODOL1 (parcela č. 2672/13 KÚ RAJEC) a pozdĺž prístupovej 

komunikácie ku vstupu na skládku odpadov pre elimináciu úletov pevných častí zo 

skládky v smere k TL 

2. V prípade úletov odpadov zo skládky odpadov sa zaviazať povinnosťou zabezpečiť ich 

odstránenie 

3. ponechanie súčasnej vegetácie (borovicový porast) medzi skládkou odpadov a 

technologickou linkou LHODOL1, ako prirodzenú bariéru z dôvodu eliminácie vplyvov 

skládky odpadov na pracovné prostredie LHODOL1 

4. predloženie návrhu opatrení na elimináciu zápachu skládky odpadov na blízke okolie 

(pracovné prostredie technologická linka LHODOL1) a spôsob dodržiavania navrhnutých 

opatrení spolu s návrhom riešenia v prípade porušovania 

Zároveň potvrdzujeme v zmysle predchádzajúcich rozhovorov, že predmetná stavba sa v 

plnom rozsahu nachádza v našom dobývacom priestore RAJEC, zaradeným v zmysle 

Rozhodnutia o zmene dobývacieho priestoru RAJEC vydaného OBÚ v Prievidzi pod č. 249-

729/2019 zo dňa 27.3.2019. ktorého kópiu Vám prikladáme v prílohe tohto vyjadrenia. 

 

h) námietky účastníkov konania: neboli vznesené.  

i) Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí dva roky odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná 

žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia 

podľa stavebného zákona (§ 71 ods.1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený 

účel.  

j) Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre 

právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

Odôvodnenie 

Dňa 21.06.2021 podal navrhovateľ Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie,  

so sídlom: Nám. SNP 18/18, 015 01 Rajec  (IČO: 31 930 387) v zastúpení Mgr. Anna 

Paulinyová, predseda združenia návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Nová 

skládka odpadov Rajec - Šuja" Objekty: SO 01 Prípravne a zemné práce, SO 02 Skládkovacia 

plocha (kazety na ukladanie odpadov); SO 03 Oplotenie; SO 04 Odvodňovacie priekopy 

Odvedenie vôd z telesa skládky; SO 05 Potrubie odvodu zrážkových vôd; SO 06 Drenáž 

priesakovej kvapaliny; SO 07 Rozvod priesakovej kvapaliny; SO 08 Osvetlenie skládky; SO 

09 Uzatvorenie a rekultivácia telesa skládky; SO 10 Monitorovací systém   na pozemku 

registra "C-KN" parc.č. 2671, 2672/2, 2672/19, 2672/26, 2672/27, 2672/28, 2672/29, 2673/3,  

na pozemku registra "E" parc.č. 1074/3, 1075, 1076, 1077, 1085, 1089, 1090, 1091, 1092, 

1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 7037/4 v katastrálnom území Rajec, okres Žilina.  

Kópiu návrhu na začatie územného konania, ktoré sa týka územia, vo vzťahu ku 

ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 

Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, Mesto Rajec 

zverejnila na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. 
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Dňa 27.07.2021 stavebný úrad písomnosťou číslo 01/301/2021/3 v zmysle § 36 ods. 1 

a ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie územného konania účastníkom konania a 

dotknutým orgánom a súčasne nariadil za účelom prerokovania tohto návrhu ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26. augusta 2021 so stretnutím 

pozvaných v malej zasadačke mestského úradu Rajec. Nakoľko však toto oznámenie o začatí 

územného konania nebolo doručené dotknutým orgánom, stavebný úrad dňa 31.08.2021 

písomnosťou číslo 01/301/2021/4 nariadil pre opätovné a riadne prejednanie ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. septembra 2021. 

Stavebný zároveň upozornil, že účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky 

uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Prílohou oznámenia o začatí konania bola situácia 

navrhovanej stavby vypracovaná Ing. Jánom Janecom zo 07/2019. Z priebehu ústneho 

pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním bol spísaný záznam. Stanoviská oznámili 

orgány uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

Stavebný úrad požiadal Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku EIA o vydanie 

záväzného stanoviska podľa § 140b stavebného zákona k návrhu na vydanie rozhodnutia o 

umiestnení stavby „Nová skládka odpadov Rajec - Šuja" spolu s prílohami v zmysle § 140c 

stavebného zákona, nakoľko pre navrhovanú činnosť „Nová skládka odpadov Rajec - Šuja" 

bolo vykonané zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie v znení neskorších predpisov a vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 

OU-ZA-OSZP3-2019/011779-004/Hnl zo dňa 20.06.2019. Záväzné stanovisko Okresný úrad 

Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia na úseku EIA vydal dňa 07.07.2020 pod číslom OU-ZA-OSZP3-

2022/08346-002/Hnl. 

V priebehu konania došlo k úprave geometrie mapy katastra nehnuteľnosti 

a identifikácie niektorých parciel registra E-KN, preto vo výroku tohto rozhodnutia uvádzame 

nové označenie parcelných čísel, na ktorých sa navrhovaná stavba umiestňuje, na pozemku 

registra "C" parc.č. 2671/58, 2672/57, 2672/56, 2672/55, 2672/54, 2672/53, 2672/51, 

2672/59, 2672/52, 2672/50, 2671/3, 2671/2, 2671/1, 2732/2, 2732/3, 2672/45, 2672/44, 

2672/43, 2672/47, 2672/19, 2672/48, 2672/49, 2672/42, 2672/46, 2672/41, 2672/27, 2672/26, 

2672/39, 2672/30, 2672/29, 2672/2, 2672/3 (a zároveň na pozemku registra "E" parc.č. 1085, 

1077, 1097, 1098, 1099) v katastrálnom území Rajec, okres Žilina.   

Stavebný úrad v územnom konaní preskúmal návrh a posúdil, či vyhovuje 

všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a predpisom, ktoré ustanovujú 

hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky na ochranu prírody a krajiny, dopravné 

podmienky a pod. V danom prípade je splnenie uvedených požiadaviek preukázané 

stanoviskami dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, ktoré 

chránia záujmy podľa osobitných predpisov a vydávajú záväzné stanoviská v súlade 

s osobitnými zákonmi, všeobecne záväznými vyhláškami, nariadeniami záväznými časťami 

slovenských technických noriem a pod. Stanoviská dotknutých orgánov sú kladné 

s podmienkami, ktoré stavebný úrad zapracoval do podmienok územného rozhodnutia s tým, 

že navrhovateľ je povinný  tieto zapracovať do projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie.   

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. Projektová dokumentácia stavby 

spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky stanovené územným plánom 

mesta Rajec. 

Stavba sa nachádza vo funkčnej zóne D3 Plochy ťažby nerastných surovín a skládky 

odpadov, s prevládajúcou funkciou: ťažba nerastných surovín a  skládka odpadov. Súlad 
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stavby s územným plánom bol posúdený so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou: 

Územný plán mesta Rajec (prijatý dňa 29.04.2008, uznesením mestského zastupiteľstva č. 

48/2008 , vyhlásený VZN č. 1/2008). 

 Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote 

podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby. 

 Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené 

oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku 

ktorému sa rozhodnutie vzťahuje. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov možno podať odvolanie do 15 dní 

odo dňa oznámenia rozhodnutia na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. 

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, možno preskúmať súdom podľa zákona č. 

162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení neskorších platných právnych predpisov. 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona má právo podať 

odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad 

povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu (§ 29 ods. 12, § 37 ods. 1 a § 19 

ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov) a to na tunajší stavebný úrad. 

Lehota na podanie odvolania podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona je 15 pracovných 

dní a začína plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia na úradnej tabuli a internetovej 

stránke správneho orgánu - mesta Žilina. 

Podaním odvolania podľa § 140c ods. 10 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, 

stáva účastníkom konania. 

 

 

 

 

 

 Ing. Milan Lipka 
 primátor mesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha:  kópia situácie osadenia stavby, ktorú vypracoval Ing. Ján Janec (7/2019) 
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Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 zákona č. 71/1967  

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli 

a na internetovej stránke obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Úradná tabuľa: 
Vyvesené dňa: ..............................   Zvesené dňa: .................................... 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 
 

 
 

Doručí sa: 

1. Účastníkom konania podľa §26 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní formou verejnej vyhlášky 

osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich 

pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť územným 

rozhodnutím priamo dotknuté – účastníkom v zmysle § 34 stavebného zákona. 

- Mesto Rajec - úradná tabuľa, webové sídlo 

Na vedomie: 

1. 31 930 387 - Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie 

2. 31 561 870 - DOLKAM Šuja, a.s. 

3. 30 232 074 - Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo 

4. 36 442 151 - Stredoslovenská distribučná a.s. 

5. 36 672 297 - SEVAK a.s. 

6. 35 910 739 - SPP-D a.s. 

7. 35 763 469 - Slovak Telekom a.s. 

8. 35 785 217 - Energotel a.s. 

9. 30 845 572 - Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku 

10. 35 829 141 - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 

11. 31 668 305 - SITEL, s.r.o. 

12. 36 022 047 - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 

13. 00 151 866 - 12052 - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline 

14. 17 335 876 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 

15. 00 151 866 - 10002 - OÚ Žilina,  

- odb. starostlivosti o životné prostredie 

- odb. pozemkový a lesný 

- odb. krízového riadenia 

- odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácii 

16. 30 416 094 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

17. 31 755 194 – 181 - Krajský pamiatkový úrad 

18. 36 230 537 - Michlovský spol. s.r.o. 

19. 00 165 565 - MZ SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel 

20. 00 321 575 - Mesto Rajec  

21. 00 156 906 - Slovenská inšpekcia životného prostredia 

22. 31 780 270 - Obvodný banský úrad 

spis  


