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Vec: 

MONDI SCP, Ružomberok, oznámenie o začatí konania vo veci povolenia trvalého užívania 

stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa, 2. časť“ –

prizvanie na ústne pojednávanie - verejná vyhláška  

 

 

Prevádzkovateľ, Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051, 

podal dňa 03.03.2021 návrh na vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby „Regionálna skládka 

odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“, 2. časť“.   

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor 

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

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

prostredie 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“), podľa § 18 

ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o správnom konaní“) a v súlade s § 80 stavebného zákona  nariaďuje 

 

 

ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním 

 

vo veci predloženého návrhu na vydanie povolenia na trvalé časti užívanie stavby 

 

„Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa, 2. časť“ 

 

na deň  23.04.2021  o 09,30 hod., 
 

so stretnutím pozvaných  

v areáli prevádzky „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“. 

 

Stavebné povolenie na stavbu „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča 

– III. etapa“, v areáli prevádzky „Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča“, na 

pozemkoch parc. č. C-KN 2595/5, 2595/21, 2595/28, 2595/29 ,2595/30, 2595/31, 2595/33, v k.ú. 

Partizánska Ľupča, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka, inšpekcia vydala rozhodnutím č. 747-

6071/2015/Chy/ 770040103/Z17-SP4 zo dňa 20.03.2015. 
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Popis stavby: 

Stavba mala byť uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Regionálna skládka odpadov 

Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“, z októbra 2014, ktorú vypracoval 

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

Slezák, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 4166*A*2-2., ktorá bola overená 

v stavebnom konaní.  

 

Kolaudačným rozhodnutím inšpekcie č. 273-1526/2016/Mar/770040103/Z18-KR zo dňa 

26.01.2016 bola uvedená do trvalého užívania časť stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný 

Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“, 1. časť – kazety č. 6 a 7 

 

Stavba 2. časti pozostáva zo stavebných objektov: 

SO 101 – Príprava územia (kazety č. 8 a 9) 

SO 102 – Hrubé terénne úpravy (kazety č. 8 a 9) 

SO 103 – Teleso skládky (kazety č. 8 a 9) 

SO 104 – Odplynenie skládky (kazety č. 8 a 9) 

SO 105 – Drenážny systém (kazety č. 8 a 9) 

SO 106 – Odvedenie povrchových vôd (kazety č. 8 a 9) 

SO 108 – Areálová komunikácia, spevnené plochy a technologické komunikácie (kazety č. 8 a 9) 

SO 109 – Oplotenie skládky (kazety č. 8 a 9) 

SO 110 – Monitorovací systém 

SO 112 – Vonkajšie osvetlenie 

SO 113 – Sadové a terénne úpravy 

 

Parametre 2. časti stavby „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska 

Ľupča – III. etapa“, kazety č. 8 a č. 9: 

Plocha skládky: 2. časť (kazety č. 8 a č. 9) 22 130 m2 

Kapacita skládky: 2. časť (kazety č. 8 a č. 9) 372 193 m3  

Životnosť skládky: 1. časť (kazety č. 8 a č. 9)  7,5 roka 

 

Ku kolaudácii stavby prevádzkovateľ predloží: 
- všetky podklady požadované v podmienke č. 59 stavebného povolenia stavby „Regionálna 

skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. etapa“, rozhodnutia č. 747-

6071/2015/Chy/ 770040103/Z17-SP4 zo dňa 20.03.2015, 

- záväzné stanovisko Okresného úradu Liptovský Mikuláš, štátna správa odpadového 

hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona 

č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- zoznam a zakreslenie drobných zmien oproti projektovej dokumentácii schválenej 

v stavebnom konaní.   

 

 

Na ústne pojednávanie správny orgán  

prizýva 
 

prevádzkovateľa, účastníkov konania v zmysle záverečného stanoviska MŽP SR č. 290312014-

3.4/bj zo dňa 24.03.2014 (verejnou vyhláškou), projektanta a dotknuté orgány.  

 

 Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na inšpekcii 

(v čase od 7,00 do 14,00 hod., SIŽP, OIPK, Legionárska 5, 012 05 Žilina) a na ústnom 

pojednávaní. 

 Osoby prizvané na ústne pojednávanie musia svoje pripomienky a námety uplatniť a podať 

písomne najneskôr na ústnom pojednávaní. Na neskôr uplatnené pripomienky a námety sa 

nebude prihliadať.  
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 Na ústnom pojednávaní bude prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov 

konania a dotknutých orgánov, uplatnené k žiadosti.  

 Ak sa dáte zastupovať, je potrebné na ústnom pojednávaní predložiť písomné 

splnomocnenie. 

 Ak sa ústne pojednávanie nebude môcť konať pre neprítomnosť prevádzkovateľa, správny 

orgán podľa § 31 ods.2 zákona o správnom konaní uloží prevádzkovateľovi, aby nahradil 

trovy, ktoré tým vznikli inšpekcii. 

 
 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mariana Martinková 

          riaditeľka inšpektorátu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

Doručuje sa: 

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

2. Obec Partizánska Ľupča, 032 15 Partizánska Ľupča 

3. Združenie obcí a miest Liptova, Štúrova 1989/41, 031 41 Liptovský Mikuláš 

4. Obec Partizánska Ľupča, 032 15 Partizánska Ľupča (obyvatelia dotknutej obce podpísaní pod 

„Stanovisko k zámeru „Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov – Partizánska Ľupča – III. 

etapa“) – doručovanie verejnou vyhláškou 
5. Obec Liptovský Michal, 034 83 Liptovská Teplá, (obyvatelia obce podpísaní pod „Sťažnosť – 

spoločné stanovisko obyvateľov obce Liptovský Michal) – doručovanie verejnou vyhláškou 

6. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná 

správa, Nám. osloboditeľov 1, 031 80 Liptovský Mikuláš 

8. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa 

odpadového hospodárstva, Nám. osloboditeľov 1, 031 80 Liptovský Mikuláš 

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Hodžova 30, 

031 01 Liptovský Mikuláš 

10. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 01 Žilina 
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ. 

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce v súlade s § 26 

ods. 2 správneho poriadku. Za deň doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia. 

 

 

 

 

Vyvesené dňa.............  Zvesené dňa................. 

 

 

 

 

 

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

odtlačok pečiatky, podpis 

 

 

 

 


