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sLovENsKÁ INŠPEKCIA ŽrvoľľÉHo PRosTREDIA
Inšpektoľ áú živ otného pľostľedia Bľatislava

Stále pľacovisko Nitra
Marianska dolina 7,949 01 Nitľa

č. : 1 66 1 _ 1 3 29 /2020 lR eÍfl/37 0 17 0 l04 l Z6-sP Nitra 22. 01.2020

ROZIJODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorat životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, odbor integrovanóho povoľovania a kontroly (d'alej len ,,Inšpekcia"),
ako príslušný orgán štátnej spľávy podl'a ustanovení $ 9 ods. l písm. c) a $ l0 zĺkona
č.52512003 Z. z. oštĺĺtnej správe staĺostlivosti oživotné prosfreďe aozĺnene adoplnení
niektoľých zákonov v zĺeni neskorších pľedpisov a poďa ustanovenia $ 32 ods. l písm. a)

zákona č).39Da1'3 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania Životného pľostredia

a o Zľnene a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len 
',zákon

o IPKZ") a špeciálny stavebný urad podľa ustanovenia $ 120 ods. 1 zákona č. 5011976 zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskorších predpisov (ďalej len

,,stavebný zákon"), na zĺĺklade Žiadosti pľevádzkovatel'a Mesto Trnava, Hlavná 1' 917 01

Trnava,lČo: oo313 114,podanej Inšpekcii dŤn27.05.20Í9 adoplnenej dť:a28.08.2019,
vo veci zmeny integľovaného povolenia akonaní vykonaných podľa ustanovení $ 3 ods. 3
písm.a)bod1.,$3ods.3písm.b)bod4.,$3ods.3písm.c)bod5.,$3ods.3písm.e)a$3
ods.4 zékonaoIPI{Z vsúčinnosti sustanovením $ 62 stavebného zákona vo veci vydania

stavebného povolenia na uskutočnenie stavby ,,SKLÁDKA KOMUNALNEHo oDPADU
TRNAVA - ZAVARSKA CESTA, Uzavľetie a rekultivácia _ plocha 2", poďľa ustanovenia

$ 19 ods. 1 zákona oIPKZ a podľa zákona č.7|11967 Zb. ospľávnom konaní (spľávny

poriadok) v znení neskoľších predpisov (ďalej len,,zákon o správnom konaní')

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č.4086/oIPK-4l8/04-Klď370I70I04 zo dňa 08. 11.2004,zmenené

a doplnené ľozhodnutiami:
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.č.l0169.16825137l2oIIlZäĺl37O1l,ĺ0IO4lzIzodía07.06.201I

.i.7368-9307ĺ37l20I4lZäll31aI70l04lZ2KRzodňa17,03.2014

.é.2764-13828/37/20L4lZáLv370l7oIo4lZ3zodňa24.a4.2ol'4

.č.2883-946912017lMedl370l7Ot04lz4zodÍLa22.03.20t7

.é.824-6788l2awluedl37}I7}704lz5zodňa22,02.z0I9
(ďatej len ,,povo1enieoo, ľesp. ,,rozhodnutie"), ktoýn bola povolená činnosť v prevádzke

,,Skládka odpadov na odpad, ktoľý nie je nebezpečný"

(dälej len,pľevádzkď'),

inertných odpadov.

Povolenie sa vydáva pľe prevádzkovatel'a:

kategorizovanej v zoznamepriemyselných činností v prílohe č' 1 k zakonu o|PKZ pod bodom:

5.4. Skládky odpadov, akosú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t

odpadu za deň' alebo $ajú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem s6ádok

obchodné meno:

Sídlo:
lČo:

Mesto Tľnava
Illavná tr9l7 0l Tľnava
00 313 1"14

I

nasledovne:

Vo výĺokovej časti povolenia sa pred časť ,f. Povolenie sa lydáva pľe nasledovné

zaľiadenia a vykonávanie nasledovných činností v prevádzke" vkladá text v nasledo'ľnom'

zneni:

,,Inšpekcia v zmysle integrovaného povolenia č' z6'sP
v oblasti ochrany ovzdušia:
- podľa ustanovenia $ 3 ods. 3 písm. a) bod l. zŕkona oIPKZ v súčinnosti

sustanovením $ 17 ods. l písm. a) zékonač. L37l20L0 Z. z' o ovzduší aoZmene

a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších predpisov (ďalej len ,,zákon

o ovzduší") _Inšpekcia udel'uje sútrlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny

stavby malého zoroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania povolenia

na uskutočnenie stavĹy ,,SKLÁDKA KoMUNÁLNEHO SDPADU TRNAvA _

ZAVARSKÁ cEsTA, Uzavretie a ľekultivácia - plocha 2",

v oblasti povľchových vôd a podzemných vôd:

podľa ustanovenia $ l óĺs. 3 písm. b) bod 4. zékoĺa o IPKZ v súčinnosti

s ustanoverrtm $ 27 ods. 1 písm. c) zikona č'- 36412004 Z' z' o vodách a o zmene

zákornsNR č. 3'72llgg0 Zb. o pľiestupkoch v znení neskoľších predpisov (ďalej len

,yodný zíĺÍ(on")_ Inšpekcia vydáva súhlas na uskutočnenie stavby ',SKLADKA
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KoMUNÁLNEHo oDPADU TRNAVA - ZAVARSIú( cEsTA, Uzavľetie
a ľekultĺvácia - plocha 2'(, na ktoľú nie je potrebné povolenie podl'a vodného
zíkona, ktoľá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôdo

v oblasti odpadov:
- podľa ustanovenia $ 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona oIPIšZ v súčinnosti

sustanovením $ 97 ods' 1 písm. j) zál<anač,.79/20t5 Z. z. o odpadoch aozmeÍle
a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,'zákon
o odpadoch") - Inšpekcia udel'uje súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej
časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie v rozsahu stavby

,,SKLÁDKA KOMUNÁLNEHo oDPADU TRNAvA - ZAvARsxÁ cnsľĺ,
Uzavľetie a rekultivácia * plocha 2",

v oblasti ochrany príľody a kľajiny:
- podľa ustanovenia $ 3 qds. 3 písm' g) zikona oWKZ v sťrčinnosti s ustanovením $ 9

ods. 1 písm. c) zákonač.543/2002 Z. z. o ochrane prírody akľajiny _ Inšpekcia
vydáva vyjadrenie k yydaniu stavebného povolenia na stavbu ,'SKLÁDKA
KoMUNÁLNEIIS 9DPADU T'RNAyA _ zAvARsKÁ cEsTA, Uzavretie
a rekultivácia * plocha 2",

v oblasti stavebného poľiadku:
podľa ustanovenia $ 3 ods. 4 zákona oIPKZ vsúčinnosti sustanovením $ 66

stavebného zákona - Inšpekcia vydáva stavebné povolenie' ktoľým povoľuje
uskutočnenie stavby ,,SKLÁDKA KoMUNÁLNEHo oDPADU TRNAVA -
ZAVARSKÁ CE$TA, Uzavľetie a ľekultivácia plocha 2" (projektovu

dokumentĺĺciu stavby vypracoval Ing. Jaroslav Sedláček, AsI,
ľeg. č. ČrAlľ-to)2077, FCC Česká ľepublika, S.ľ.o.' v teľmíne apľíl 2019), lĺtora

nadväzl4e na realizovanú plochu l

v ľozsahu:
stavebného objektu: so 26 Uzatvoľenie a rekultivácia skládky

so 12 odplynenie skládky
So 27 Sadbové úpravy úložiska odpadu

katastľálne územie
paľcelné číslo:
účel stavby:
charakter stavby:

Trnava
t075ll3 (ľegister,,C") * podl'a LV č. 5000
inžinierske stavby * ostatné inžinieľske stavby
tľvalá.

|Jzemné ľozhodnutie o umiesbrení stavby ,,Sk1ádka komunálneho odpadu

Tmava - Zavať' G 97n0662lŽP-v?ĺKb zo dťra 27.03. 1997, právoplatné dňa

2|.04.1997 ,kJorého súčasťou je aj povol'ovaná stavba ,,SKLÁDKA KoMUNÁLNEHo
oDPADU TRNAVA * ZAVARSKA CESTA, Uzawetie a rekultivácia _ plocha 2", bolo

vydané okĺesným uradom v Trnave, odbor životrého pľostredia, oddelenie územného

plánovania.
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Mesto Trnava, ako príslušný stavebný úrad, vydalo zävänlé stanovisko listom

č. oURaIí36760-940gal20I9ĺHnzo dŕn26. 08. 2019 podl'austanovenia $ l40b zäkona

č. 5011976 Zb. oúzemnom plánovaní a stavebnom poriadku v súlade s ustanovením

$ 120 ods. 2 stavebného zžlkona, ktorjm súhlasí s vydaním stavebného povolenia na

;'"'b" -srrepre KoMuNÁLNEHo 6DPADU TRNAVA _ ZAVARSKA CESTA,

Uzawetie a ľekultivácia * plocha 2'o a s predloženýn projektom stavby súhlasí

s podmienkou, že pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Tmave,

Trhová 3, odbor územného rozvoja a koncepcií, refeľát územno-technických informácií,

odovzdané poľealizačn é zalĺeranie stavby v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta

Tľnava a geodetická dokumentácia.

Ministersryo životného prostľedia Slovenskej republiky, odbor posudzovania

vplyvov na životné prostredie ako pľíslušný organ podľa zákona č.12711994 Z- z'

o posudzovaní vp|yvov na Životrré prostredie a o zmene a doplnení niektorych zákonov,

nýĺĺo záverečié stanovisko zo dňa 20.09. 1996, podľa ktorého bola posúdená celá

skládka so všetkými etapami vrátane podmienok pre jej uzavretie a ľekultiváciu'"

V povolení v časti II. Zátväzne podmĺenky, 1. opatľenia na ochľanu ovzdušia, vody

u poay a opatrenia pre technické zaľiadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy

o p"."ĺa"ľ", všeobecné podmienky, časť opis opatrení a techniclľých zaľiadení

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy sa zaboďI.32.vkladänová čast'v znení:

,,Záväzné podmienkv na uskutočnenie a užívanie stavieb

A.l'. Na uskutočnenie stavby ''SKLÁDKA 
KoMUNÁLNEHo ODPADU

TRNAVA - ZAVARSKÁ CESTA, ĺJzavľetie a rekultivácia _ plocha 2o'

povolenej v zmene č. Z6-sP sa stanovujú tieto závärné podmienky:

I. Všeobecné:
1. Stavebníkom stavby bude Mesto Trnava, Hlavná 1, 9I7 01 Trnava'

lČo: oo 313 114.

2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní

(spracovateľ: Ing. Jaroslav šedbček, ASI, ľeg. ĺ. Čralľ- t0o2077, FCC Česká

ľepublika, s.ľ.o.' v termíne apríl 2019)'

3. Inšpekcia v súlade s ustanovením $ 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa

od výýčenia stavby oprárrnenými osobami podľa ustanovenia $ 45 ods. 4

stavebného zákoĺa. Za stllaópľiestorovej polohy stavby s dokumentáciou oveľenou

v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky' Zhotoviteľ stavby bude vybľaný

vo výberovom konaní.
5. Stavebník ozniilri. Inšpekcii začatie stavby najneskôr 15 dní po jej začatí písomne

alebo elektľonicky na adresu (email: martina.rumanovska@sizp.sk alebo

sizpipknľ@sizp.sk).
6. Na stavbe musí bý k dispozícii právoplatné integľované - stavebné povolenie

a dokumentácia overená v integrovanom _ stavebnom konaní.
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7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktoý musí bý
počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudáci e na stavenisku.

8. Pri uskutočnení stavby treba dodľžať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zanadení a dbať na ochĺanu zdravia a osôb na stavenisku.

9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názsĺe stavby, názve
dodávateľa" uvedením stavebného dozoruo termínom zahájenia stavebných pľác
a termínom ich ukončenia, uviesť, ktoý oľgĺán stavbu povolil, číslo a dátum
stavebného povolenia.

10. Stavebník môže na výstavbu použiť v sulade s ustanovením $ 43f stavebného
zákona iba také stavebné vyrobky, ktoľé sú podl'a osobitných predpisov (zákon
č.I33/20I3 Z. z. o stavebných qýľobkoch v anení neskorších predpisov) vhodné
na použiĺie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu
predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť
a stabilita, požiama bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochľana zdravia
a životrého prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

11. Prerokovat' s Inšpekciou zmeny pmjektu, ktoľé by sa ukázali v pľiebehu výstavby
nutné a v značnej miqre by menili technické ľiešenie alebo majetkovo právne vzťahy.

l 2' Škody spôsobené po8u. výstavby nahradiť v zmysle plaĺrých pľávnych predpisov.
1 3. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
14' Vkonaní ouvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania

s odpadom vzniknutým počas výstavby.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne

právoplatnost'(ustanovenie $ 52 zákona o spľávnom konaní).
16. Vzmysle ustanovenia $ 97 ods. 6 zikona o odpadoch je prevádzkovatel'povinný

začať najneskôľ do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia pnĺvoplafirosti tohto
rozhodnutia č. 166l-l329l202aR1Jm/370I70104/Z6-sP zo dňa 22. 01. 2a20
slzaíĺŕnaním a ľekultiváciou časti skládky ,,Skládka odpadov na odpad, ktoý nie je
nebezpečný' stavbou ,,SKLÁDKA KoMUNÁLNEHo oDPADU TRNAVA _
ZAVARSKÁ CESTA, Uzavľetie a rekultivácia - plocha 2" v ľozsahu 3 stavebných
objektov: So 26 Uzatvorenie a rekultivácia skládky, so 12 odplynenie skládky'
so 27 Sadbové úpravy úložiska odpadu'

l7' Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

il. Vyplývajúce z vyjadľení obce, správcov inžinieľskych sietí, dotknutých
oľgánov štátnej spľávy a dotknutych oľganizácií:

18. olcresný úrad Trnava. odbor starostlivosti o životné prosn'edie. štátna spľáva
ochran}lprírod:t a kra.iin:l (stanovisko č. ?U-TT-)SZP3-20]9/0203ga/ŠSopar/ze
zo dňa 23' 05. 20I9):

- Dodržiavať ustanovenia zákona é. 543/2002 Z. z. o ochľane prírody a krajiny
v zneni neskorších predpisov (ďalej len,'zákon o ochľane príľodý'), na dotknutom
územi platí I. stupeň územnej ochľany prírody akrajiny ($ 12 zĺĺkona o ochľane
príľody).

_ Pľi reďizácii investičnej akcie posfupovať talĹ aby neprišlo ku zbytočnému úhynu
rastlín aživočíchov,vzmysle $ 4 ods. l zákona o ochľanepľírody.

_ Pľi realizovaní investičnej akcie, žiadame do projektovej dokumentácie
pľe dodatočné stavebné povolenie doplniť v textovej a ýkĺesovej časti ,,Projekt
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sadových úpľavoo, ktoý bude obsahovať, druhové zložeĺie _ uprednostniť

plytkokoľeníace dreviny, navľhovaný počet kusov dľevín, situačný náčľl s presnou

ioĹaľzáciou jednotlivých dľevín a nán'h starostlivosti o rľýsadbu. Sadové úpľavy

Žiadame nea]izovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autoľský dozoľ

a následnú staľostlivosio dreviny, v súlade s $ 47 ods' 2 zžtkoĺao ochľane p:íľody'

_ Upozoľňujeme na skutočnost' , Že v zmysle $ 7b ods. 1 zákona o ochrane príľody,

nepôvodné druhy ĺastlín, s výnimkou druhov podľa osobitrých predpisov, možno

za hranicami zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať len so súhlasom

príslušného okresného uradu - odboru starostlivosti o životné prostredie.

_ Ŕešpektovať exisfirjúcu zeleň v {uemi (aleje, remizy, brehové porasty), ktoré

zéroveŕtpredstavujú významnékrajinné prvky' podľa $ 2 ods. 2 písm' c) zŕkona

o ochľane pľírody. Výnamný kľajinný prvok moŽno uŽivať len takým spôsobom'

aby neboí narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho

ekotogicko-stabilizačná3 f'nk"i., v súlade s $ 3 ods. 2 zäkonao ochrane pľírody'

_ V prípade, že poYoľovaná stavebná činnosť (výkopové pľáce) spôsobí šírenie

invaznych druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca

alebo užívateľ po7emku je povinný ich odstľániť v zmysle $ 7 ods' 4 zäkona

o ochrane prírody.
_ Pokia1'v piebehu výstavby príde k nälezuchraneného druhu (rastlina, živočíclr) je

stavebník, ľesp. órgaĺizácía uskutočňujúca stavbu, povinná ná|ez ohlásiť

na okresný úrad T*urru, odbor starostlivosti o životné pľostľedie a urobiť

nevyhnutľré opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním' V pľípade,

že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany

chrĺánených druhov ($ 34 až $ 38 zél<ona oochrane prírody), natakúto činnosť

sa výaáuje vjnimka Ministerstva Životného prostredia SR, v zmysle $ 65 ods' 1

písm' h) zákona o ochľane prírody

l9
správa (stanovisko č. )U-TT-OSZP 3-20 l9/020488/ŠVS/SI zo dňa 20, 06. 20I 9)

_ Pri realizŕĺcii a následnom užívani stavby dbať na ochľanu povrchoých

a podzemných vôd a zabriĺĺíť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy,

podzemných vôd a povľchových vôd.

- Ŕeaľzáciou stavby nenaľušiť existujúce odtokové pomery v území.

20
-2019/026504/ŠSoH/Huodpadového hospodársna (stanovisko č. )U-TT-OSZP3

zo dňa 17' 07. 2019):
_ Pri realizácii daného investičného zämeru Žiadĺľrne dodľžať ustanovenia zŕúrona

o odpadoch a súvisiacich všeobecne záv'ázných právnych predpisov v oblasti

odpadového hospodárstva'
(stanovisko2t. Mcsto Tľnnlln územné'ho rn7ýnlo' a

č. oURaI{/36760'94090/20]9/Hn zo dňa 26- 08' 20l9):
_ Pľed kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave' Trhová 3, odbore

územného rozvoja akoncepcií, referáte územno-technických informácií

odovzdané porealizačné zameľanie stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych

sietí, vľátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komrrnikácĹí, zelene

a terénnych úpľav) v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava (DGN

výkľes, MicroStation, 2D, s kresbou umiestnenou v ľeálnych súradniciach
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v súľadnicovom systéme S-JTSK, v rea!ízáciiJTsK a vo výškovom systéme Bpv,
s rozdelením kresby do vľstiev: 2 polohopis-plošný, 3 polohopis-línioý,
4 značkyaIošné, 5 značky-bodové, 6 doplnková kresba, 7 bodové pole, 8 rrýškopis,
9 vodovod, 10 kanalizácia, ll plynovod, 12 elekľické vedenie, 13 veľejné
osvetlenie, 14 oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 pľoduktovody,2l hektiáľová
síeť,23 legenda) a geodetická dokumentácia (v digitánej podobe a lx výlačená
so zoznamom súľadníc).

uI. Ďalšie podmienky:
22. Dokončenú stavbu ,,SKLÁDKA KoMUNÁLNtrHo ODPADU TRNAVA -ZAVARSKÁ CESTA, IJzavretie a ľekultivácia - plocha 2,. mohto uŽívať len

na zák'lade kolaudačného rozhodnutia'..

V povolení v časti IL Záväzné podmienky, 1. opatrenia na ochľanu ovzdušia, vody
a pôdy a opatľenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia' vody a pôdy
v pľevádzke, všeobecné podmienky, časť opis opatrení a technických zariadení
na ochľanu ovzdušia, vody a pôdy sa zaboď l.32. vktadajú nové body 1.33. až I.35.
v znení:

.JJ Pľevádzkovatel' skládky odpadov je povinný najneskôr do šiestich mesiacov
odo dňa naplnenia kapacity skladky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby
platnosti rozhodnutia najej prevádzkovanie vydaného podľa ustanovenia $ 3
ods. 3 písm. c) pľvý bod požiaďď o udelenie súhlasu nauzavretie skládky
odpadov alebo jej časti alebo na výonanie jej rekultivácie podľa $ 3 oďs. 3
písm. c) ptaty bod zŕi<ona oLPIšZ č). 39/2013 Z. z. v znení neskoľších
predpisov.

1t,

4.

1.34. Prevádzkovateľ je povinný uzavneť skládku odpadov atebo jej časť alebo
vykonať jej ľekultiváciu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej
v povolení vydanom na základe žiadosti o udelenie súhlasu podl'a
ptedchádzajúceho bodu 1.33. tohto ľozhodnutia; tuto lehotu nie je možné
ptedÍziť.

1.35 Prevádzkovateľ je povinný v lehote tľoch mesiacov odo dňa uzawetla
skládky odpadov alebo jej časti alebo jej rekultivácie podať inšpekcii návrh
na kolaudáciu stavby."

V povolení v časti IL Záxäzné podmienky, 5. Monitorovanie pľevádzky'
poskytovanie rĺdajov a podávanie spľáv sa v bode 5.5. mení termín,,do 15. februaľď'
na noý tertnín,,do 28. februára".

V povolení v časti II. Zäväzné podmienky, 5. Monitoľovanie prevádzky,
poskytovanie údajov a podávanie spľáv sa za bod 5.l3. vktadajú nové body 5.14.
až 5.17. v mení:

5.
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,,5'L4

s.15.

5.16

5.17.

Prevádzkovateľ je povinný zxielať Inšpekcii záznarĺry alebo protokoly

z kontľol dotknutých oľgánov do l0 dní po uzatvorení kontľoly'

odbervzoriekpodzemnejvodyaodbervzoľiekpôdyvykonávat'oprávnenou
osobou a ich anďýzu akreditovaným laboratóriom'

Všetky rozbory podzemných vôd arczbory pôdy porovnávať so súhrnom

dosiahnutých výsledkov kvalitypodzemnej vody a so súhĺnom dosiahnuých

výsledkov kvality pôdy uvedených , iár"r" schvá1enej východiskovej

správy _ nulový variant.

Výsledky ľozboru vzoriek podzemnej vody a výsledky ľozboru vzoriek pôdy

a ich poľovnanie so súhmmi uvedenými vo východiskovej spľáve zaslať

na Inípekciu do 60 dní od vykonania monitoringu'"

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účasfiríci konania nevzniesli Žiadnenámietky ani pripomienky'

Toto rozhodnutie tvoľí neoddelitel'nú súčasť integľovaného povolenia vydaného

rozhodnutímč.4086/oIPK.4ĺ.8l04.Klď370t70t04zodňa08.11.2004vznenineskorších
zmien a doplnení pľe pľevádzku ,rSkládka odpadov na odpad, ktoľý nie je nebezpečný"

aostatnéjehopodmienxy zostávaj ú neznemené'

odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný oľgan štátnej správy podľa ustanovení $ 9 ods' 1 písm' c) a $ 10

zákona č. 52512003 Z. z. o siĺme; správe staľost1ivosti o životné prostredie a o zmene

a doplnení niektoýh zákonov v znení neskorších pľedpisov a podľa ustanovenia $ 32 ods' 1

pĺsm. a) zákonaolPKZ aako špeciálny stavebný úľad podľa ustanovenia $ 120 ods' l

stavebného zákoÍa'na zák1ade žiadosti pľevádzkovateľa Mesto Trnava, Hlavná 1' 917 01

i."""", ieo:00'3t3 |I4 (ďa1ej len ,'prevádzkovateľ) zo d;'a 23'05'20l], doručenej

Inšpekcii ďŕ,a 27.05.20Lg adoplnenej dia 28' 08. 2019 ana zŕtk''aďe konaní vykonaných

podľaustanovení$3ods.3písm.a)bod1.,$3ods.3písm.b)bod4',$3ods'3písm'c)bod5''
$ 3 ods.3 písm. g) a $ l oas. 4zálkoĺaoIPKZ apodľa zikona osprávnomkonaní mení

ä J"pĺĺ" integrovňo povolenie pľe pľevádzku 
',skládka 

odpadov na odpad' ktoľý nie je

nebezpečnýo. v súvislosti so zmenou v preváclzke z dôvodu vydania povolenia

na uskutočnenie stavby ',5KLÁDKA 
K6MUNÁLNEľI6 6DPADU TRNAVA

ZAVARSKÁ CESTA, Uzavľetie a ľekultivácia - plocha 2o'.

Zmerĺa v činnosti prevádzky, ktoľá je predmetom tohto povolenia' nepredstavuje

podstatľrú anenu. Podľa'zákona NR SR č' I45llg95 Z. z. o spľávnych poplatkoch v znení

neskoľších predpisov av zneĺí zákona o IPKZ, časti X. Živoné prostredie, položky 171a
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Sadzobníka správnych poplatkov zmerr'a, ktoľá nie je podstahou zmenou' nepodlieha

spoplatneniu podľa tohto zákona.

Spľávne konanie začaLo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní

pĺeďoženej žiadosti a priložených príloh zistila, že podanie nie je úplne, neobsahuje všetky
potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a pfeto roáodnutím č. 6253'2t202l
2O19/Med/370I70I04/z6 zo dňa 07. 06. 20l9 konanie prerušila avyzvala prevádzkovateľa

listom é. 6z53-2t20ll20|9/Medl370l70l04/Z6 zo dňa 07. 06.2019 o doplnenie podania

v lehote do 3 mesiacov odo dňa doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov podania.

Pľevádzkovateľ v stanovenej lehote podanie doplnil dĺla28.08. 2019.

Prevádzkovďel'spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia pľedložil Inšpekcii

žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z listu vlasbrícwa, kópiu katastrálnej mapy,

závázné stanoviská Mesta Trnava, tuemne rozhodnutie olaesného tľadu v Trnave

o umiestnení stavby, stanovisko okresného ľiaditeľstva Hasičského a zächtanného zboru

v Tľnave, stanoviská olĺľesného rľadu Tmava _ odbor starostlivostí o životné prostľedie,

stanovisko Tmavskej vodárenskej spoločnosti, ä.S., stanovisko SVP, š.p., osvedčenie

o autoľizácii pľojektanta stavby Ing. Jaľoslava Sedláčka, závereiné stanovisko vydané

Ministeľstvom životného prostredia SR podľa zákoĺaNR SR č. |27lL994 Z. z. o posudzovaní

vplyvov na životné pľostredie, vyhodnotenie spôsobu zapracoyania podmienok uľčených

v záverečnom stanovisku MŽP SR" stručné zhmutie údajov, celkové naklady stavby

a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.

TJzemné rozhodnutie o umiestnení stavby ,,Skládka komunálneho odpadu Trnava -

ZavaÍ" G 97/00662lŽP-W/I<b zo dŕra27.03. L997,ptélvoplatné dŤ'a21.04. 1997, ktorého

súčasťou je aj povoľovaná stavba ,,SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU TRNAVA _

ZAyARSKÁ CpSľA, |Jzavretie arekultivácia _ plocha 2", bolo vydané okľesným úradom

v Trnave, odbor životného pľosfedia, oddelenie územného plánovania.

Mesto Tľnava, ako príslušný stavebný úľad, vydalo zävänlé stanovisko listom

č. oÚRaK/36760-g40g02al9/Hn zo dňa 26.08. 2019 podľa ustanovenia $ 140b zál<oĺa

č. 5011976 Zb. oúzemnom planovaní a stavebnom poriadku v súlade s ustanovenírn $ 120

ods. 2 stavebného zákona, ktoým súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu

,,SKLÁDKA KoMUNÁLNEHo oDPADU TRNAVA _ ZAVARSKA CESTA, Uzavretie

arekultivácia _ p|ocha 2" aspredloženým projektom stavby súhlasí s podmienkou,

žepredkolaudáciou stavby musí bý na Mestskom úrade v Tmave, Trhová 3, odbor územného

roivoja a koncepcií, referát územno-technických informáoií, odovzdané porealizačné

zameranie stavby v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava a geodetická

dokumentácia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej ľepubliky, odbor posudzovania vplyvov

na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č,.l27/I994 Z. z. o posudzovaní

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých ziíkonov, vydalo záverečné

stanovisko zo dňa zď. og.1 996, podl'a ktorého bola posúden á celäskládka so všetkými etapami

vrátane podmienok pre jej uzavretie a rekultiváciu.
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Doplnerrie podania obsahovalo všetkypotrebné doklady na spoľahlivé posúdenie' a preto

podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 zäkoná o IPKZ upovedomila listom č.6253-36223l

2OI9l}úedl370I70L0ilZ6-sP zo dňa 03. 10.2019 pĺevádzkovateľa' účastríkov konania

a dotknuté oľgány o začalispĺávneho konania vo veci zmeny integľovaného povolenia a určila

30dňovulehotunauplatneniesvojichpripomienokanámietok.

lnšpekcia zároveÍĺupozoľnila" že naneskôr podanó námietky neprihliadne' Inšpekcia

ďalej upovedomila, ze ai niektoľý zúčastníkov konania alebo dotknutý orgĺán potrebuje

na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podl'a ustanovenia $ 11 ods' 6 zákona

oIPKZna jeho žiadosť určenú tehotu pľed jej uplynutím predĺziť'

Inšpekciaupozornila,Ženanadíúsfuepojednávanie,akúčastníkkonaniapoŽiada
o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej 1ehote, alebo ak dôjde

k ro4lorom medzi aäĺ.n rĺ1mĺ orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníka konania

budú smerovať proti obsahu.závti"neno stanoviska vydanóho dotknutým orgánom' PretoŽe

Žíadĺy z účasfiríkov konania o úsffle pojednávanie nepožiadal, Inšpekcia upustila od ústneho

pojednávania.

Vzhl'adom na to, že nešlo o konanie uvedené v ustanovení $ l1 ods' 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre novó pľevádzky,

- vydanie povolenia na alďkol'vek podstatnú zmenu'

- vydanie alebo zlnenu povolenia pľe pľevádzky, pri ktoýh sa nawhuje uplatňovať

ustanovenie $ 21 ods. 7 zákonaolPKZ,
- zmenu ponoíenia alebo podmienok povoleniapreprevádzkypodľaustanovenia $ 33

ods. 1 písm. a) ú e) zŕkona o IP|(Z

Inšpekcia uLon*ĺ ozÍnene povolenia podl'a ustanovenia $ 11 ods' 10 zákona oIPKZ

upustila od:
- niieŽitosť žiadosti a pľíloh žiadosti podl'a ustanovenia $ 7 zakona o IPKZ'

- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v infoľmačnom systéme integrovanej

prevencie a kontroly 
"rr.8i.ťouunia 

a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného

zhľnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého

pľevádzkovate1iom o pľevádzkovateľovi aoptevádzke na svojej uradnej tabuli podľa

ustanovenia $ l1 ods. 5 písm. c) ziĺkona o IPKZ,
- zverejnenia na svojoá webovom sídle' v informačnom systéme integrovanej

prevencie a kontrolyznečisťovania a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli wävv

dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výz-ĺy dotknutej

verejnosti urg*y veľejnosti kmožnosti vyjadrenia sa kzačatiu konania vlehote

najmenej 30 dní podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,

- požiadania obce, ktoľá je účastníkom kbnania, aby zverejnila žiadosť na svojom

webovom sídle a uradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom

podľa ustanovenia $ l1 ods. 5 písm' e) zákona o IPKZ,

- od ústneho pojednávania podľa ustanovenia $ 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti bolo moäré nahliadnuť na Inšpekcii'
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V stanovenej lehote ŽiaÄny z účasfiríkov konania ani z dotknutých oľgánov nepožiadal
o preďženie lehoty na vyjadľenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vy'jadľenie podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 písm. a)

zžtkona o IPKZ zaslalo svoje stanovisko k zÍnene integrovaného povolenia pľe pľedmetnú
pľevádzku:
Mesto Trnava:
(stanovisko č. oURaK/31 492-L03336l20l9 lItnzo dňa 14. t 0. 20 1 9)
So zmenou integĺovaného povolenia na uskutočnenie stavby,,SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO
ODPADU TRNAVA _ ZAVARSKÁ CEST A, IJzavretie a ľekultivácia * plocha 2" Mesto
Trnava, odbor územného rozvoja a koncepcií súhlasí bez pripomienok.

okresný úrad Trnava. odbor starostlivosti o životnéprostredie. štátna správa ochran}l orírody
a ĺva.iinv:
(stanovisko č. oU-TT-o szP3 -2o|9l03 5 75 0/Š S oP aK/Ze zo dťra 22. I0. 20 19)
Plrĺnovanú investičnú akciu, stavbu ,,Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný"
(s členením 26-tich stavebných objektov), je z hl'adiska ochrany pľírody a krajiny možné
r ealizov ať za podmienok :

- Dodržiavať ustanovenia zäkona č. 5BDa02 Z. z. o ochrane príľody akľajiny v zneni
neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zákon o oc}ľane pľíľodý'), na dotknutom území platí
I. stupeň územnej ochrany prírody a kľajiny ($ 12 zákona o ochrane prírody)'

- Na prípadný výrub drevín (stromov, laovifých porastov) je v zmysle $ 47 ods. 3 zákona
o ochľane prírody potľebný súhlas príslušnej obce. V rozhodnutí obec/mesto ziáľoveň

uIoŽi žiadateľovi pľimeranú nĺáhradnú výsadbu, prípadne ťrnančnú náhľadu do výšky
spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle $ 48 zákona o ochľane príľody.

_ Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle $ 7b ods. I zäkona o ochrane prírody,
nepôvodné druhy ľastlín, s výnimkou druhov podl'a osobitĺlých pľedpisov, možno
zahranícarĺti zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať len so súhlasom príslušného
okresného úradu v sídle kľaja * odboru starostlivosti o Životné prostľedie.

_ Pri rcalizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu ľastlín
a Živočíchov' v zmysle $ 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody.

- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dľeviny v súlade s $ 48 ods.

l zikonao ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadarne vykonať citlivo
_ ručne a dodržiavať pľimeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa dľevín. Poškodené
dreviny je potrebné ošetľiť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôľ zasypať.

_ Pri ľealizovaní investičnej akcie' žiadame do projektovej dokumentácie pľe stavebné

povolenie doplniť v textovej a ýkľesovej časti ,,Projekt sadových úprav", ktoď bude

obsahovat', druhové zloŽenie, navľhovaný počet kusov drevĺn, situačný náčľt s pľesnou

lokalizáciou jednotlivých dľevín, ffáv a náwh starostlivosti o výsadbu. Sadové úpľavy
žiadame zrea\izovať najneskôľ do kolaudácie stavby, zúezpečiť autoľský dozor
a následnú starostlivosť o dľeviny, v súlade s $ 47 ods. 2 zákoĺa o ochľane príľody.

- V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové pľáce) spôsobí šírenie invénnych

druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca alebo užívateľ
pozemku je povinný ich odstľaňovať, v zmysle $ 3 ods. 2 zékona č. I5a/20I9 Z. z.
o pľevencii amanaŽmente inrodukcie a šírenia invrĺznych nepôvodných druhov

a o zmene a doplnení niektoĺ1ich zákonov.
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- Pokiaľ v pľiebehu výstavby príde k näIezu chĺáneného druhu (rastlina, živočích) je
stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásit' na okresný
urad Trnavao odboľ starostlivosti o Životné prostľedie a urobiť nevýnutné opatľenia,
pokial' nebude rozhodnutó o nakladaní s ním. V pľípade, Že pľedmetnou investičnou
akciou príde k porušeniu podmienok ochľany chránených druhov (g 34 ú $ 38 zakona
o ochľane pľíľody), na taldto činnosť sa výaduje výnimka Ministerstva životného
pľostredia SR, v zmysle $ 65 ods. 1 písm. h) zákonao ochrane prírody.

Stanovisko Inšpekcie:
Inšpekcia nezapracovala uvedené pľipomienky do podmienok integrovaného povolenia,
pretože sa neýkajú konkrétnej povol'ovanej stavby ,,SKLÁDKA K9MUNÁLNEH6
ODPADU TRNAVA _ ZAVARSKÁ cEsľa,IJzavtetie a rekultivácia - plocha 2" a jej trom
stavebn;im objektom (so 26 Uzafuorenie a rekultivácia skládky, so 12 odplynenie skládky,
So 27 Sadbové úpľavyúložiska odpadu), ale všetkým objektom prevädzky,,Skládka odpadov
na odpad, ktoý nie je nebezpečný' ako celku.

na životné prostredie:
(záväzné stanovisko č. l I 67 4 l 20 19 -l .7 l sr 5 5 I 40 l 201 9 zo dňa 24. 1 0. 201 g)

ľĺŽp sn vyjadľuje súlad so zákonom o posudzovaní. Konšt ahlje, Že po preštudovaní
preďožených podkladov boli primeľane plnené relevantné podmienky uľčené záverečným
stanoviskom v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov.

Predmetom zrneny integľovaného povolenía je vydanie povolenia na uskutočnenie
stavby ,,SKLÁDKA KoMUNALNEHo oDPADU TRNAVA _ ZAVARSKÁ CESTA,
Uzavretle a rekultivácia _ plocha 2" a aktva\izáciapodmienok integrovaného povolenia.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zÍú<onao IPKZ konanie:
v oblasti ochrany ovzdušia

- podl'a ustanovenia $ 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zál<ona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením
$ 17 ods. l písm. a) zákona č. l37l20l0 Z. z. o ovzduší - konanie o udelenie súhlasu
na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby malého zdrojaznečisťovania ovzdušia
z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby ,,SKLÁDKA K6MUNÁLNEH6
ODPADU TRNAVA - ZAVARSKÁ cpsľĺ, Uzavretie a reku1tivácia-plocha2,,,

v oblasti powchoých vôd a podzemných vôd
- podlä ustanovenia $ 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákonao IPKZ v súčinnosti s ustanovením

$ 27 ods. 1 pís_m. c) ziú<ona č.36412004 Z. z. o vodách _ vydanie súhlasu na uskutočnenie
stavby,,SKLÁDKA KoMUNÁLNEHo oDPADU TRNAVA _ ZAVARSKÁ cpsľA,
Uzavretie a rekultivácia _ plocha 2", na ktoru nie je potľebné povolenie podl'a vodného
zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav powchoých vôd a podzemných vôd,

v oblasti odpadov
- podl'a ustanovenia $ 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o ÍPKZv súčinnosti s ustanovením

$ 97 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch * konanie o udelenie súhlasu
na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie ajej následné
monitoľovanie v rozsahu stavby ,,SKLÁDKA KoMUNÁLNEHo oDPADU TRNAVA
_ ZAVARSKA CESTA, Uzavľetie a ľekultivácia _ plocha 2..'
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v oblasti ochľany prírody a krajiny
- podľaustanovenia $ 3 ods.3 písm. g)zákona oIPlKzv súčinnosti s ustanovením $ 9 ods.

l písm. c) zákona č.543/2002Z. z. o ochĺane prírody akľajiny-vydanie vyjadrenia
k vydaniu stavebnóho povolenia na stavbu,,SKLÁDKA KOMUNÁLNEHo oDPADU
TRNAVA _ ZAVARSKÁ cpsľa ,IJzavretie a ľekultivácia _ plocha 2..,

v oblasti stavebného poriadku
- podľa ustanovenia $ 3 ods. 4 zákonao IPKŽ v súčinnosti s ustanovením $ 62 stavebného

zákona _ konanie o povolení stavby ,,SKLÁDKA KoMUNÁLNEHo oDPADU
TRNAVA _ ZAVARSKA CESTA ,|Jzavĺetie a ľekultivácia _ plocha 2,..

Inšpekcia aktualizovala, doplnila podmienky integrovaného povolenia v zmysle platnej
legislatívy v oblasti životného prostľedia.

Dokumentácia stavby spÍna všeobecné technické požiadavky na výstavbu aje
\Tipľacovaná odborne spôsobilým pľojektantom. DokladY, ľtÍt zátklade ktoľých je vyd'ané
stavebné povolenie, sú uložené v spíse.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá ýznamný
negatírrny vplyv na životné prostľedie cudzieho štátu, preto cudzí dotknuty orgán nebol
požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila
opatrenia na minimalizáciu dial'kového zrrečisťovania a cezhtarličného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskumala pľedloženú žiadosť, projektovu dokumentáciu a ostatné podklady
ľozhodnutia a dospela k záveru, Že navrhované ľiešenie zodpovedá najlepšej dostupnej
technike a spíňa požiadavky a kľitéľiá ustanovené v pľedpisoch upľavujúcich konania, ktoľé
boli súčasťou integľovaného povoľovania. Inšpekciana zék]ade pľeskúmania a zhodnotenia
pľedloženej žiadosti, dokladov a výadrení dotknufých orgiínov a vykonaného konania zistila,
že sú splnené podmienky stavebného zékona a stavba vyhowje všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu a uŽívaním stavby nebude ohrozený život a zďravie osôb, ani životné
prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani nepľimerane obmedzené pĺäva
a právom chľánené zinjmy účasbríkov konanía, zistila stav a zabezpeč,enie prevádzky
z hľaďska zhodnotenia celkovej úľovne ochľany životného pľosftedia podľa zálkona o }ľY.'Z
a osobitných pľedpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčast'ou integrovaného povoľovania
a rozhodla tak, akoje uvedené vo vyrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tom-uto rozhodnutiu môŽe podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného
prostredia, Inšpektorát životného pľostredia Bratislava, Stále pľacovisko Nitľa, odbor
integľovaného povol'ovania a kontľoly, Mariánska dolina 7,949 0l Nítra:

a) účastník konania podl'a ustanovenia $ 53 a $ 54 správneho zákona do 15 dní odo
dňa doručenia písomného výotovenia rozhodnutia,
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b) aj ten, kto nebol účastlríkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad
povolenia s obsahom rozhodnutiapoďa zékonao posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, podľa ustanovenia $ 140c ods. 9 stavebného zil<onado 15 pracovných
dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto ľoáodnutie po vyčerpaní prípustrých riadnych opravných pľostľiedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnost' môže byt' preslnimaná súdom.

RNDr. KahrtnaPíllajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:
1. Mesto Trnava, Hlavná 1,917 01 Tmava
2. FCC Slovensko s.r.o., Bratislavská 18,900 5l Zohor
3. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť - sv. Mikuláša, M.S. Tmavského 3,gI7 01 Tmava
4. Rímskokatolícka cirkev, Fanrosť Tnrava - Prednádražie, Botanick á 52, gI7 08 Trnava
5. Rímskokatolícka cirkev, Tľnavská arcidiecéza, JinaHollého I0,9I7 66 Trnava
6. Slovenskýpozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

Dotknuty orgánom a organizátciám:
(po nadobudnutí próvop latnosti rozhodnutia)
7. Mesto Tľnava, Hlavná l,9I7 0l Tmava

- orgán ochľany ovzdušia
- stavebnýurad

8. okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kolliĺrova 543/8, gl7 Ol
Trnava
_ štáfira správa v odpadovom hospodárstve
- štátna vodná spľáva
- štrátna správa ochľany prírody a kľajiny

9. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov
na životné prostredie, Nrĺmestie Ľudovíta Štura 1, 8I235 Bratislava

Projektantovi stavby:
10. Ing. Jaroslav Sedláček, FCC Česká ľepublika, s.ľ.o., Ďábli cká791/89,182 00 Praha 8

Na vedomie:
11. FCC Trnava, s.ľ.o., Priemyselná 5, 9I7 0I Trnava
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