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SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica 
Jegorovova 29B,  974 01 Banská Bystrica 

 

 

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 (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: 25.11. 2015 

1.2. Doručená na správny orgán: SIŽP, Inšpektorát ŽP Banská Bystrica 

1.3. Doručená dňa: 26. 11. 2015 

1.4. Evidovaná pod číslom: 35216/2015 

1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho 

orgánu www.sizp.sk: 08. 12. 2015 

1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho 

orgánu: 

 

 

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

Dátum zverejnenia 

pečiatka a podpis 

 

 

1.7. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli 

správneho orgánu: 

 

 

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

Dátum ukončenia zverejnenia 

pečiatka a podpis 

 

 

2.      Prevádzkovateľ:  

2.1. Názov:  TEZAS, spol. s.r.o.,  

2.2. Adresa: Nábr.sv.metoda 125/19 

2.3. IČO:     36 011 185 
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3.      Prevádzka:  

3.1. Názov: „Skládka odpadov Prievidza - Ploštiny“ 

3.2. Adresa: nie je uvedená  

3.3. Katastrálne územie: Veľká Lehôtka, 

3.4. Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:  

                       5. Nakladanie s odpadmi  

                  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 odpadov na inertné  

                  odpady.    

 

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení: 

   4.1        Číslo  rozhodnutia: 3104/373/OIPK/470640105/2005/Ka  a   následných    jeho  

                zmien  

4.2         Zo dňa: 05. 12. 2005 

4.3         Právoplatné dňa:16. 01. 2006  

 

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 hlavičke tohto 

zverejnenia a podľa možností na elektronickú adresu sizpipkbb@sizp.sk. 

5.2. Podľa § 11 ods. 3 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 07. 01. 2016 

 

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 Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej 

len „Inšpekcia“), Jegorovova 29B, Banská Bystrica, 2. poschodie, v pracovných 

dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.  

6.2. Mesto: Mestskom úrade v Prievidzi v stanovených stránkových dňoch 

6.3. Webové sídlo: www.sizp.sk, www.prievidza.sk 

 

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:  

K predmetnej zmene integrovaného povolenia sa posudzovanie vplyvov na životné 

prostredie nevyžaduje. 

 

8. Predmetom konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia je: 

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona povolenie zmeny stavby 

„Rozšírenie skládky odpadov Prievidza – Ploštiny, SO-09 Uzatvorenie 

a rekultivácia skládky“ pred jej  dokončením v katastrálnom území Veľká Lehôtka       

na pozemku parcelné číslo 1183/1.  

         Požadovaná  zmena  sa  týka  termínu  ukončenia  realizácie  stavebného objektu „SO-09  

         Uzatvorenie a rekultivácia skládky“, ktorý mal byť ukončený do 30. 11. 2015. 

  

 

mailto:sizpipkbb@sizp.sk
http://www.sizp.sk/
http://www.zvolenskaslatina/
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9. Zoznam dotknutých orgánov:  

          Mesto Prievidza, stavebný úrad, Nám. slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

          Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Dlhá 3, 971 01 Prievidza  

 

10. Ústne pojednávanie:  

10.1. Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania  v lehote     

15 dní od dňa doručenia upovedomenia o začatí konania alebo v predĺženej 

lehote. 

10.2. Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, 

inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia.  

Ak budú splnené podmienky podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ, inšpekcia ústne 

pojednávanie nariadi.     

 

11.  Stručné zhrnutie:  

Predmetom konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 4 

zákona o IPKZ a § 68 stavebného zákona povolenie zmeny stavby „Rozšírenie skládky 

odpadov Prievidza – Ploštiny, SO-09 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ pred jej 

dokončením v katastrálnom území Veľká Lehôtka na pozemku parcelné číslo 1183/1.  

Požadovaná zmena sa týka termínu ukončenia realizácie stavebného objektu „SO-09 

Uzatvorenie a rekultivácia skládky“, ktorý mal byť ukončený do 30. 11. 2015 na základe 

rozhodnutia č. 579-3460/2015/Kas/470640105/Z5 zo dňa 04. 02. 2015, ktoré vydala inšpekcia 

zmenou č. 5 integrovaného povolenia.     

Prevádzkovateľ požiadal o predĺženie termínu ukončenia stavby do 30. 08. 2016.  

Svoju žiadosť zdôvodňuje nasledovne: 

1) Pôvodne zazmluvnený zhotoviteľ stavby vykonal určité práce v rozpore so schválenou 

projektovou dokumentáciou a tieto nedostatky neodstránil ani na výzvu stavebníka. Stavebník 

bol nútený riešiť túto situáciu odstúpením od zmluvy, žiaľ s nepriaznivým časovým dopadom 

na realizáciu stavby. 

2) Po právnych a administratívnych úkonoch súvisiacich s týmto procesom, o ktorých bola 

inšpekcia priebežne oboznámená, stavebník vybral a zazmluvnil nového zhotoviteľa stavby, 

nový stavebný dozor a autorizovaného geotechnika k výberu vhodného minerálneho tesnenia 

i laboratórneho posudzovania zabudovaných vrstiev. 

3) Stavebník prostredníctvom nového zhotoviteľa  zabezpečil  odstránenie  nevhodných 

komponentov, úpravu svahovania podľa pokynov projektanta, zabezpečenie materálu  v súlade 

s projektovou dokumentáciou na celú plochu skládky SO-09 a začal s pokládkou jednotlivých 

vrstiev podľa projektovej dokumentácie. 

4) V záujme kvality nie je možné jednotlivé pracovné operácie urýchliť a nastávajúce zimné 

obdobie neumožňuje pokračovať s  prácami. Ďalší postup prác je výrazne závislý                    

od poveternostných podmienok a vlhkosti ukladaných ílov. Predpokladáme na ukončenie prác 

cca 2 mesiace, ale z uvedených dôvodov žiadame predlženie lehoty do 30. 08. 2016.   

 

       

 

 

 

 


