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SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Inšpektorát životného prostredia Žilina 
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R O Z H O D N U T I E 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy 

podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 

a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 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 

špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania 

vykonaného podľa § 77 a § 81 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

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

 

vydáva  

kolaudačné rozhodnutie 

 

podľa § 82 stavebného zákona, ktorým povoľuje 

 

trvalé užívanie stavby  

„Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa,  

SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia“ 

 

stavebníkovi a prevádzkovateľovi Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, 

IČO: 31 637 051 (ďalej len „Mondi SCP, a.s., Ružomberok“),  umiestnenej v areáli prevádzky 

„Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ na pozemkoch v k.ú. Partizánska Ľupča vo 

vlastníctve prevádzkovateľa: KNC 2595/3, 2595/6 (list vlastníctva č. 1381).  

 

Stavebné povolenie na stavbu „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska 

Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia“ vydala inšpekcia rozhodnutím č. 3354-

12085/2017/Koz/770040103/Z20-SP zo dňa 12.04.2017. 

 

Stavba bola zrealizovaná podľa  projektovej dokumentácie „Regionálna skládka odpadov 

Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia“, ktorú 

vypracovala spoločnosť HYDROCOOP spol. s r.o., Bratislava, 09.2016, archívne číslo 31 421, 

projektant Ing. Peter Fuksa autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 1391*Z*2-2. Stavba 

je jedným stavebným objektom: SO24 – Uzavretie skládky a rekultivácia. 



strana 2 z 5,  rozhodnutia č. 9874-4141/2019/Koz/770040103/KR-Z20 

 

 

Parametre uzatvorenej časti skládky odpadov: 

Celková plocha rekultivácie II. etapy skládky odpadov:     16 917    m2 

- kopula        7 412    m2 

- svahy       9 505    m2 

Celková plocha zatrávnenia plochy po rekultivácii:  16 917    m2 

Max. výška telesa skládky po rekultivácii  589,66    m nm 

 

Základné údaje o stavbe „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska 

Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia“: 

 

Stavba sa realizovala v areáli prevádzky „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“ 

v jestvujúcom telese II. etapy (IV. a V. kazeta skládky odpadov). II. etapa skládky je zo severnej 

spodnej strany ohraničená zrekultivovaným telesom I. etapy skládky, a z južnej strany 

zrealizovaným telesom 1. časti III. etapy, ktorá je prevádzkovaná. 

Povrch skládky sa upravil presunom odpadu do konečného tvaru. Sklon kopule 1:2,5  

Skladba uzatvorenia svahov skládky je odspodu nasledovná: 

- zhutnený a urovnaný odpad, 

- drenáž pre odvádzanie skládkového plynu – drenážny geokompozit s obojstrannou 

geotextíliou 200 g/m2 (plyn),  

- minerálne ílové tesnenie s koeficientom nepriepustnosti kf =1,0.10-9 m/s hr.2x250 mm, 

- drenáž pre odvádzanie zrážkovej vody – drenážny gokompozit s obojstrannou geotextíliou 

200 g/m2 (voda), 

- rekultivačná zemina hrúbky 800 mm, 

- humózna zemina hrúbky 200 mm,  

- zatrávnenie. 

Skladba uzatvorenia kopuly skládky je odspodu nasledovná: 

- zhutnený a urovnaný odpad, 

- drenáž pre odvádzanie skládkového plynu: 

–  štrk frakcie 16-32 mm, kmin =1,0.10-3 m/s  hrúbky 300 mm,  

–  drenážny geokompozit s obojstrannou geotextíliou 200 g/m2 (plyn),  

- minerálne ílové tesnenie s koeficientom nepriepustnosti kf =1,0.10-9 m/s hr.2x250 mm, 

- drenáž pre odvádzanie zrážkovej vody: 

–  štrk frakcie 16-32 mm hrúbky 500 mm  

–  drenážny gokompozit s obojstrannou geotextíliou 200 g/m2 (voda) 

- rekultivačná zemina hrúbky 800 mm, 

- humózna zemina hrúbky 200 mm,  

- zatrávnenie. 

 

Odvod skládkových plynov – vzniknutý plyn je plynovou drenážou odvádzaný cez 5 ks 

odplyňovacích studní k horákom na spaľovanie skládkového plynu. Horák na spaľovanie 

skládkového plynu sa bude postupne osádzať na pripravené záhlavie odplyňovacích studní.  

Priesaková kvapalina – odvádzanie priesakovej kvapaliny z uzatváraného telesa skládky 

odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený 

povrch telesa skládky odpadov. 

Monitorovací systém skládky odpadov – zostáva nezmenený.  
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Nepodstatné zmeny v realizácii stavby: 

V rámci stavby bola uzatvorená a zrekultivovaná väčšia plocha východnej strany svahu o 

898 m2  ako bola uvedená v projekte. 

 

 Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto podmienky: 

1. Prevádzkovateľ je povinný stavbu prevádzkovať v rozsahu a za podmienok stanovených 

v tomto povolení.  

2. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len vyškolené zodpovedné osoby. 

3. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy. 

4. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení. 

5. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, 

životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.    

6. Prevádzkovateľ je povinný vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila 

svojmu účelu. 

7.  Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, je prevádzkovateľ 

povinný prerokovať  s inšpekciou.  

8. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby minimálne 30 rokov po ukončení 

činnosti skládky odpadov. 

9. Dodržiavať podmienky platného Prevádzkového poriadku pre skládku odpadov a podmienky 

uložené v integrovanom povolení vydanom na vykonávanie činnosti na skládke odpadov. 

 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 

905/770040103/116-Gl zo dňa 08.04.2004 a jeho zmien.  

 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. 

o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 77 

a 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 82  stavebného zákona 

a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti stavebníka Mondi SCP, a.s., Ružomberok 

prijatej na inšpekcii dňa 20.12.2018 pod č. 45765/2018, vydáva povolenie na trvalé užívanie 

stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa, SO 24 

uzavretie skládky a rekultivácia“. 

Stavebník Mondi SCP, a.s., Ružomberok k žiadosti predložil doklad o zaplatení správneho 

poplatku podľa položky 62a písm. g, (rozpočet stavby  417 573 € bez DPH) zákona o správnych 

poplatkoch vo výške 250 eur, prevodom z účtu.  

Stavebné povolenie na stavbu „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska 

Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a rekultivácia“ vydala inšpekcia rozhodnutím č. 3354-

12085/2017/Koz/770040103/Z20-SP zo dňa 12.04.2017. 

 

Inšpekcia listom č. 9874-536/2019/Koz/770040103/KR-Z20 zo dňa 10.01.2019 podľa § 80 

stavebného zákona oznámila začatie konania vo veci povolenia užívania stavby „Regionálna 

skládka odpadov Stredný Liptov - Partizánska Ľupča, II. etapa, SO 24 uzavretie skládky a 
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rekultivácia“, zároveň prizvala účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy na ústne 

pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním.  

Ku dňu konania ústneho pojednávania 30.01.2019 bolo na inšpekciu doručené nasledovné 

stanovisko Inšpektorátu práce Žilina (list č. IPZA/IPZA_OBOZPII/KON/2019/371 zo dňa 

17.01.2019): 

V súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. c) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov a ustanoveniami 

§ 140a ods. 3 a § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona inšpektorát práce ako 

dotknutý orgán štátnej správy je oprávnený uplatňovať záväzným stanoviskom požiadavky 

v rozsahu svojej pôsobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri povoľovaní 

a kolaudácii stavieb a ich zmien. Podmienkou pre účasť na kolaudačnom konaní je, aby sa 

jednalo o stavby, ktoré zamestnávateľ alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je 

zamestnávateľom bude používať na plnenie svojich úloh.  

Oznamujeme Vám, že Inšpektorát práce so sídlom v Žiline sa nezúčastní predmetného 

konania a nebude si uplatňovať formou záväzného stanoviska požiadavky na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej stavbe. 

Na ústnom pojednávaní dňa 30.01.2019 boli prítomní zástupcovia prevádzkovateľa, 

zhotoviteľa stavby STAVPOČ s.r.o., Námestovo, projektanta HYDROCOOP spol. s r.o., 

Bratislava   a inšpekcie.  

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, vykonaná fyzická obhliadka stavby a boli 

predložené podklady, uvedené v protokole z ústneho pojednávania č. 9874-

3140/2019/Koz/770040103/KR-Z20 zo dňa 30.01.2019. Obhliadka stavby bola vykonaná počas 

ústneho pojednávania. Pri obhliadke neboli zistené podstatné zmeny oproti projektovej 

dokumentácii schválenej v stavebnom konaní. Všetci účastníci ústneho pojednávania písomne 

súhlasili s vydaním kolaudačného rozhodnutia a nevzniesli žiadne písomne pripomienky. 

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vykonaného konania, vyjadrení účastníkov 

konania a dotknutých orgánov zistila, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej 

v stavebnom konaní a  boli splnené podmienky určené v stavebnom povolení stavby. Na základe 

týchto skutočností rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

P o u č e n i e: 
 

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

v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, 

Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, 

Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia 

rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych 

opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť,  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná 

súdom.  

 

 

 

 

 

  Ing. Mariana Martinková 

  riaditeľka  
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Doručuje sa: 

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok  

 

Po nadobudnutí právoplatnosti: 

2. Obec Partizánska Ľupča, 032 15 Partizánska Ľupča  

3. Obec Partizánska Ľupča, stavebný úrad, 032 15 Partizánska Ľupča 

4. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám.  

 osloboditeľov 1, 031 80 Liptovský Mikuláš 

5. HYDROCCOP spol. s r.o., Ing. Peter Fuksa, P.O.Box 92, 810 05 Bratislava 15 

6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, 

Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš  

7. Inšpektorát práce Žilina,  Hlavná 2, 010 09 Žilina 

8. spis 2x 

 


