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Z V E R E J N E N I E  

 
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 v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) 

 
a 
 

V Ý Z V A   
 

− zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,  

− zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, 

− verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 
 

1. Žiadosť o zmenu povolenia: 
1.1. Žiadosť zo dňa: 29.12.2022 doplnená v dňoch 27.01.2023, 09.02.2023 03.03.2023 
1.2. Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát 

životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly  
1.3. Doručená dňa: 30.12.2022 
1.4. Evidovaná pod číslom: 46732/2022/OIPK 
1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgánu 

www.sizp.sk:  10.03.2023 
1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho 

orgánu/obce: 
 

 
                                                      13.03.2023 

............................... 
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 
 
 

http://www.sizp.sk/
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2. Prevádzkovateľ:  
2.1. Názov:  Skládka odpadov Rajeckého regiónu-združenie  

2.2. Sídlo (adresa): Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec 
2.3. IČO:      31 93038 

 
3. Prevádzka:  

3.1. Názov: Skládka odpadov Rajec 
3.2. Adresa: Rajec - Šuja  
3.3. Katastrálne územie: Rajec  
3.4. Parcelné čísla: KN-C č. 2671/1, 2671/2, 2671/3, 2672/2, 2672/3, 2672/19, 2672/26, 

2672/27, 2672/29, 2672/30, 2672/39, 2672/41, 2672/42, 2672/43, 2672/44, 
2672/45, 2672/46, 2672/47, 2672/48, 2672/49, 2672/50, 2672/51, 2672/52, 
2672/53, 2672/54, 2672/55, 2672/56, 2672/57, 2672/58, 2672/59, 2732/2, 2732/3 
(a zároveň na pozemku registra „E“ parc. 1085, 1077, 1097, 1098) v katastrálnom 
území Rajec, LV č. 3503, 2180, 1500, 1850, 3238, 3244, 3246, 4422, 4423, 4424 
a 4425  

3.5. Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:  
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac 

ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, 
okrem skládok inertných odpadov. 

 
4. Integrované povolenie: 

vydanie nového integrovaného povolenia pre novú prevádzku, súčasťou ktorého je 
vydanie stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov Rajec“.  

 
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 eva.chytcakova@sizp.sk 

5.2. Podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa 
zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky 
zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania 
verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 09.04.2023. 

 
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, Mestský úrad, Námestie  SNP 2/2, 015 01 Rajec  
6.3. Webové sídlo: www.sizp.sk, www.rajec.sk 

 
7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:  

7.1. Príslušný orgán: Okresný úrad životného prostredia Žilina, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

7.2. Výsledok procesu: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“. Navrhovaná činnosť 
„Nová skládka odpadov, Rajec –Šuja“, navrhovateľa Skládka odpadov Rajeckého 
regiónu - združenie, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec, IČO: 31 93038, ktorá bude 

mailto:eva.chytcakova@sizp.sk
http://www.sizp.sk/
http://www.rajec.sk/
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situovaná na pozemkoch p. č. 2671, 2672/2, 2672/3, 2672/19, 2672/26, 2672/27, 
2672/28, 2672/29, 2672/30 (podľa registra C-KN), 1075, 1076, 1077, 1085, 1089, 
1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098 1037/4, 1074/3 (podľa 
registra EKN) v k.ú. Rajec sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

7.3. Číslo:  OU-ZA-OSZP3-2019/011779-004/Hnl  
7.4. Zo dňa:  20.06.2019 
7.5. Právoplatné dňa: 02.08.2019 
7.6. Webové sídlo: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nova-skladka-odpadov-

rajec-suja 
 

8. Súčasťou konania je:  
8.1. V oblasti ochrany ovzdušia: 

8.1.1. udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby podľa projektovej 
dokumentácie „Skládka odpadov Rajec“, ktorá bude súčasťou malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia podľa § 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 “), 

8.2. V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: 
8.2.1. udelenie povolenia na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 

1.1 zákona o IPKZ v súlade s § 21 ods. 1 písm. b) bod 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 (vodný zákon),  

8.2.2. udelenie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku (odvodnenia 
areálu skládky odpadov) do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 
1.3 zákona o IPKZ v súlade s § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona, 

8.2.3. udelenie povolenia na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd do verejnej 
kanalizácie, § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.4 zákona o IPKZ, 

8.2.4. udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení a na vykonávanie 
činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav 
povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o 
IPKZ, v súlade s § 27 vodného zákona. 

8.3. V oblasti ochrany prírody a krajiny: 
8.3.1. vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov 

Rajec“ 
8.4. V oblasti stavebného konania 

8.4.1. udelenie stavebného povolenia na stavbu podľa projektovej dokumentácie 
„Skládka odpadov Rajec“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov. 

 
9. Zoznam dotknutých orgánov:  

9.1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline. Nám. Požiarnikov 1, 
010 01 Žilina 

9.2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola č. 27, 011 71 
Žilina  

9.3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
9.4. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
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9.5. Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, Pozemkový referát, 
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

9.6. Michlovský, spol. s r.o., (ORANGE SLOVENSKO a.s.,) UC2 - údržbové centrum Banská 
Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 

9.7. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina 
9.8. Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, 

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
9.9. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 

Bratislava 
9.10. Slovenská elektronizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 

Bratislava 
9.11. Okresný úrad Žilina, Odbor krízového riadenia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 

Žilina 
9.12. SEVAK Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 

Žilina 
9.13. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica 
9.14. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
9.15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu, OZ, Jančeka 36, 

034 01 Ružomberok 
9.16. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, 

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
9.17. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

odpadového hospodárstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
9.18. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

ochrany prírody a krajiny, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
9.19. SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice 
9.20. Mesto Rajec, Mestský úrad, stavebný úrad, Námestie  SNP 2/2, 015 01 Rajec 

 
10. Ústne pojednávanie: 

Po uplynutí lehoty na vyjadrenie inšpekcia nariadi ústne pojednávanie v súvislosti 
s vydaním integrovaného povolenia na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie 
odpadov „Skládka odpadov Rajec“. 

  
11. Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté 

prevádzkovateľom: 
 
Identifikácia žiadateľa:  Skládka odpadov, Rajeckého regiónu – združenie, 

Námestie SNP 18/18,  015 01 Rajec 
IČO: 31930387 

Zapísaná: Okresný úrad Žilina, číslo živnostenského registra: 511-13972 
 
Názov prevádzky:  „Skládka odpadov Rajec“ 
Povoľovaná činnosť: 
5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu 

väčšiu ako  25 000 t, s výnimkou skládok inertných odpadov 
 

Jedná sa o vydanie nového integrovaného povolenia pre novú prevádzku „Skládka 
odpadov Rajec“, súčasťou ktorého je vydanie stavebného povolenia na stavbu „Skládka 
odpadov Rajec“ na pozemkoch KN-C parcelné čísla 2671/1, 2671/2, 2671/3, 2672/2, 2672/3, 
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2672/19, 2672/26, 2672/27, 2672/29, 2672/30, 2672/39, 2672/41, 2672/42, 2672/43, 
2672/44, 2672/45, 2672/46, 2672/47, 2672/48, 2672/49, 2672/50, 2672/51, 2672/52, 
2672/53, 2672/54, 2672/55, 2672/56, 2672/57, 2672/58, 2672/59, 2732/2, 2732/3 (a zároveň 
na pozemku registra „E“ parc. 1085, 1077, 1097, 1098) v katastrálnom území Rajec, okres 
Žilina, z ktorých niektoré sú neusporiadané. 
 

Pre prevádzku „Skládka odpadov Rajec“ vydal Okresný úrad životného prostredia Žilina, 
odbor starostlivosti o životné prostredie „Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“ č. OU-
ZA-OSZP3-2019/011779-004/Hnl zo dňa 20.06.2019, pre činnosť „Nová skládka odpadov, 
Rajec –Šuja“, navrhovateľa Skládka odpadov Rajeckého regiónu - združenie, Námestie SNP 
18/18, 015 01 Rajec, IČO: 31 93038, ktorá bude situovaná na pozemkoch p. č. 2671, 2672/2, 
2672/3, 2672/19, 2672/26, 2672/27, 2672/28, 2672/29, 2672/30 (podľa registra C-KN), 1075, 
1076, 1077, 1085, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098 1037/4, 
1074/3 (podľa registra EKN) v k.ú. Rajec. Vzhľadom k tomu, že názov činnosti „Nová skládka 
odpadov, Rajec –Šuja“ sa podobal na názov stavby pôvodnej skládky odpadov Rajec - Šuja, 
ktorej činnosť musela byť ukončená Prevádzkovateľ vykonal zmenu názvu prevádzky na 
„Skládka odpadov Rajec“, pričom povoľovaná činnosť a jej rozsah zostali nezmenené.   
 

Pre stavbu „Nová skládka odpadov, Rajec –Šuja“, navrhovateľa Skládka odpadov 
Rajeckého regiónu - združenie, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec, IČO: 31 93038, vydalo 
Mesto Rajec, ako stavebný úrad, územné rozhodnutie č. 01/301/2021/9 zo dňa 03.06.2022, 
ktorým bolo vydané rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby na pozemkoch registra „C“ 
parc. č. 2671/1, 2671/2, 2671/3, 2672/2, 2672/3, 2672/19, 2672/26, 2672/27, 2672/29, 
2672/30, 2672/39, 2672/41, 2672/42, 2672/43, 2672/44, 2672/45, 2672/46, 2672/47, 
2672/48, 2672/49, 2672/50, 2672/51, 2672/52, 2672/53, 2672/54, 2672/55, 2672/56, 
2672/57, 2672/58, 2672/59, 2732/2, 2732/3 a pozemkoch registra „E“ parc. č. 1085, 1077, 
1097, 1098 1099 v k.ú Rajec. 

   
Účelom stavby je vybudovanie skládky odpadov na nie nebezpečný odpad, 

s projektovanou kapacitou 127 540 m3 a príslušného vybavenia skládky odpadov v zmysle 
stavebnotechnických požiadaviek na vybudovanie skládky odpadov. 
 
Stavba: „Skládka odpadov Rajec“ 

Stavba skládky odpadov sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie  „Skládka 
odpadov Rajec“, z októbra 2022, ktorú vypracoval Ing. Ján Janec, MMJ, Haškova 30, 974 01 
Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ján Janec, autorizovaný stavebný inžinier, číslo 
osvedčenia 2860*A2. 

 
Stavba je umiestnená na pozemkoch KN-C parcelné čísla 2671/2, 2672/19, 2672/41, 

2672/43, 2672/44, 2672/45, 2672/46, 2672/47, 2672/48, 2672/52, 2672/53, 2672/55, 
2672/57, v k. ú. Rajec, vo vlastníctve prevádzkovateľa (list vlastníctva č. 4422, 4424, ) a na 
pozemkoch KN-C parcelné čísla 2671/1, 2671/3, 2672/2, 2672/3, 2672/26, 2672/27, 2672/29, 
2672/30, 2672/42, 2672/49, 2672/50, 2672/51, 2672/54, 2672/56, 2672/58, 2672/59, 
2732/2, 2732/3 (a zároveň na pozemku registra „E“ parc. 1085, 1077, 1097, 1098) v k. ú. 
Rajec, ktoré sú neusporiadané. Stavebník má uzatvorené zmluvy o prenájme pozemkov. 
Vlastníci pozemkov susediacich so stavbou KN-C: č. 2672/2, 2672/3, 2672/28, 2672/29, 
2672/40, 2732/1 a 2728/1, ( KN-E 1074/3, 1088, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 7037/4) 
,v  k. ú. Rajec, sú účastníkmi konania a upovedomenie sa im doručuje verejnou vyhláškou 
z dôvodu, že pobyt niektorých vlastníkov nie je známy a že počet vlastníkov je vyšší ako 50. 
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Základné údaje o skládke odpadov Rajec: 

Celková plocha areálu skládky odpadov 21 071  m2 
Rozšírená plocha pre ukladanie odpadov   6 568  m2 (kazeta 1) 

  6 760  m2 (kazeta 2) 
Celková plocha pre ukladanie odpadov 13 328  m2  
Kapacita skládky odpadov 61 000  m3 (kazeta 1)  

66 540  m3 (kazeta 2) 
Celková kapacita skládky odpadov  127 540  m3  
Počet kaziet  2  
Celková životnosť skládky odpadov  17,7 rokov 

 
Riadená skládka odpadov Rajec – Šuja je umiestnená v miestnej časti Šuja, vo vyhradenom 
dobývacom priestore firmy DOLKAM Šuja a.s. Prístup na skládku je príjazdová komunikácia 
odbočením od križovatky v lome.  
Lokalita sa nachádza vo výške 480 až 513 m .n.m. Záujmové územie je pokryté lesným 
porastom, Západnú hranicu areálu tvorí plocha so zarastenými stromami a kríkmi z náletov a 
neďaleký (23 m až 50 m) otvorený dobývací priestor firmy DOLKAM Šuja a.s. To isté platí aj o 
severnej a južnej strane. Nad severnou stranou, za areálovou prístupovou komunikáciou sa 
nachádza terajšia skládka TKO. Západnú hranicu areálu ohraničuje miestna prístupová 
komunikácia. 
 
Skládka bude mať jednozmennú prevádzku s pracovnou dobou pondelok až piatok od 8.00 do 
16.00 hod. Správny chod a prevádzkovanie skládky v zmysle platných predpisov a vydaných 
povolení zabezpečujú 2 zamestnanci. Prevádzka „SKLÁDKA ODPADOV RAJEC“ je stavebne 
riešená ako samostatne zabezpečené skládkovacie priestory zariadenia na zneškodňovanie 
odpadov skládkovaním, spôsobom D1 – do zeme alebo na povrchu zeme, v súlade s platnými 
legislatívnymi predpismi pre zneškodňovanie odpadov. Je navrhnutá v blízkosti pôvodného 
areálu Skládka odpadov Rajec – Šuja I. a II. etapa a „Nová kazeta na ukladanie odpadu“, ktorej 
činnosť je ukončená. Oddeľuje ich odvodňovací rigol, areálová komunikácia a čiastočne 
spoločné oplotenie. Pôvodná skládka odpadov Rajec – Šuja  I. a II. etapa bola zrekultivovaná v 
dvoch etapách v roku 2000 a 2010 a „Nová kazeta na ukladanie odpadu“ postavená v roku 
2008 je zaplnená a uzatvorená – pripravená na rekultiváciu. 
 
Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie projektovala firma Nova Projekt, s.r.o., 
Horná 33,  Banská Bystrica, 11/2018 pod názvom: 
„SKLÁDKA ODPADOV RAJEC“. Dokumentáciu pre stavebné povolenie Ing. Ján Janec – MMJ, 
Haškova 30, 974 11 Banská Bystrica. 
Charakter územia (tvar a sklon terénu) umožňuje realizáciu zahĺbenej skládkovacej plochy s 
nadúrovňovým telesom skládky. Skládkovacia plocha bude rozdelená na dve kazety.  
Dno skládky bude vyspádované v smere z juhu na sever. Vnútorné svahy budú upravené do 
sklonu 1:2 a 1:2,5, vonkajšie 1:2. Plocha skládky bude rozdelená na kazety zemnou hrádzou 
výšky 1,5 m. 
 
Úprava dna skládkovacej plochy: 
- drenážna vrstva štrku fr. 16 -32 mm hrúbky 500 mm (bez obsahu vápenitých prímesí) 
- geotextília 800 g/m2  
- fólia HDPE hr. 1.5 mm, hladká  
- geoelektrický plošný monitorovací systém  
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- tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2x250 mm s priepustnosťou k<1.0x10-9 m/s-1 
- pláň výkopu zhutnená na 98% PS 
Úprava svahov skládkovacej plochy: 
- ochranná vrstva zo starých pneumatík 
- drenážna vrstva  z drenážneho geokompozitu 
- geotextília 800 g/m2  
- fólia HDPE hr. 1.5 mm, hladká, na východnom svahu obojstranne drsná  
- geoelektrický plošný monitorovací systém 
- tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2x250 mm s priepustnosťou k<1.0x10-9 m/s-1 
- svah alebo teleso hrádze zhutnené na 98% PS 
 

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. 

 
Obslužná komunikácia šírky 3 m a areálové plochy budú z cestných betónových panelov. 

Komunikácia budú nadväzovať na súčasný dopravný systém jestvujúceho areálu skládky s 
úpravou terénu pred vstupom do areálu novej skládky.  
Skladba vnútroareálovej komunikácie: 
- cestný betónový panel 
- štrkopiesok 
- štrkodrva 
- zhutnená upravená pláň 
 
Súčasťou konania je: 
v oblasti ochrany ovzdušia: 
- konanie o súhlase na vydanie rozhodnutia o povolení stavby podľa projektovej 

dokumentácie „Skládka odpadov Rajec“, ktorá bude súčasťou malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia podľa § 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 povrchových a podzemných vôd: 
- konanie o povolení na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona 

o IPKZ v súlade s § 21 ods. 1 písm. b) bod 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 (vodný zákon),  

- konanie o povolení na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku (odvodnenia areálu skládky 
odpadov) do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona o IPKZ v súlade s 
§ 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona, 

- konanie o povolení na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd do verejnej kanalizácie, 
§ 3 ods. 3 písm. b) bod 1.4 zákona o IPKZ, 

- konanie o súhlase na uskutočnenie stavieb a zariadení a na činnosti, na ktoré nie je 
potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd 
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 vodného zákona, 

 
v oblasti ochrany prírody a krajiny: 
- konanie o vyjadrení k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov Rajec“, 
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v oblasti stavebného konania: 
- stavebné povolenie na stavbu podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov Rajec“ 

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

 
Prílohy, ktoré boli súčasťou žiadosti: 
- Projektová dokumentácia „Skládka odpadov Rajec“ z októbra 2022, ktorú vypracoval Ing. 

Ján Janec, MMJ, Haškova 30, 974 01 Banská Bystrica.  
- Záväzné stanovisko, ktoré vydalo Mesto Rajec, ako príslušný územnoplánovací orgán, 

súhlasné záväzné stanovisko č. 245/2021/OIVaŽP-5690/2022 zo dňa 11.11.2022.  
- Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“ č. OU-ZA-OSZP3-2019/011779-004/Hnl zo dňa 

20.06.2019 
- Územné rozhodnutie Mesta Rajec č. 01/301/2021/9 zo dňa 03.06.2022, ktorým bolo 

vydané rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby. 
- Zmluvy o nájme stavebných pozemkov.  
- Vyhodnotenie podmienok rozhodnutia vydané v zisťovacom konaní č. OU-ZA-OSZP3-

2019/011779-004/Hnl zo dňa 20.06.2019. 
- Vyjadrenia dotknutých orgánov:  

- SR Slovenský pozemkový fond, GR, odd. Centra prevodov, Búdkova 36, 817 15 
Bratislava z 10.11.2022. 

- DOLKAM Šuja a.s., 015 01 Rajec zo dňa 10.01.2023. 
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline. Nám. Požiarnikov 1, 010 

01 Žilina č. ORHZ-ZA1-2023/000066-0002 zo dňa 07.02.2023. 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V Spanyola č. 27, 011 71 

Žilina, č. HŽP-7045/3372/2022-7188/2022/Riš, zo dňa 08.11.2022. 
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6612233818 zo dňa 03.11.2022. 
- Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, zo dňa 08.11.2022. 
- Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo, Sládkovičova 686, 015 01 

Rajec, zo dňa 15.11.2022. 
- Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, Pozemkový referát, 

Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina, č. OU-ZA-OOP6-2022/052850-003, zo dňa 
15.11.2022. 

- Michlovský, spol. s r.o., (ORANGE SLOVENSKO a.s.,) UC2 - údržbové centrum Banská 
Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica, č. BB-2897/2022 zo dňa 
15.11.2022. 

- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina, č. KPUZA-
2022/17658-3/94507/OPO zo dňa 21.11.2022. 

- Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Vysokoškolákov 
8556, 010 08 Žilina, č. OU-ZA-OCDPK-2022/052612/2/JED zo dňa 21.11.2022. 

- Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 
Bratislava, č. SEMla-EL13/2-7-813/2022 zo dňa 22.11.2022. 

- SEPS Slovenská elektronizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 
Bratislava č. PS/2022/016184 zo dňa 21.11.2022. 

- Okresný úrad Žilina, Odbor krízového riadenia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, 
č. OU-ZA-OKRI-2022/054921 zo dňa 23.11.2022. 

- Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 
Bratislava, č. S26125-2022-IKŽ-2 zo dňa 29.11.2022 (už nie je dotknutý orgán). 
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- SEVAK Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, č. 
022045093 zo dňa 05.12.2022.  

- Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica, č. 2469-
4552/2022 zo dňa 05.12.2022. 

- SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, č. TD/NS/11 06/2022/Šk zo 
dňa 02.12.2022. 

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu, OZ, Jančeka 36, 034 
01 Ružomberok, č. CS SVP OZ PN 9967/2022/2 zo dňa 21.12.2022. 

- Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, 
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, č. OU-ZA-OSZP3-2022/05247-002/Ros zo dňa 
30.11.2022. 

- Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 
odpadového hospodárstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, č. OU-ZA-OSZP3-
2022/052475-002/Deb zo dňa 05.12.2022. 

- Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany 
prírody a krajiny, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, č. OU-ZA-OSZP3-
2022/052473-004/Bre zo dňa 13.12.2022. 

- SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice, č. 221116 zo dňa 16.11.2022. 
 

 


