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Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
 

 

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  
 dotkutej  verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,  

 dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 

 

1. Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia: 

1.1     Žiadosť zo dňa: 23. 03. 2021 

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

1.3     Doručená dňa: 24. 03. 2021 

1.4     Evidovaná pod číslom: 10322/2021 

         1.5         Dátum  zverejnenia  výzvy  spolu  s  informáciami na webovom sídle správneho  

                       orgánu  www.sizp.sk:  21. 04. 2021 

         1.6        Dátum  zverejnenia  výzvy  spolu  s  informáciami  na  úradnej  tabuli mesta: 

 

 

 

 

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

Dátum zverejnenia 

pečiatka a podpis 

 

 

1.7     Dátum  ukončenia  zverejnenia  výzvy  spolu  s  informáciami  na  úradnej  tabuli 

          mesta: 

 

 

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

Dátum ukončenia zverejnenia 

pečiatka a podpis 

 

2.      Prevádzkovateľ:  

2.1. Názov:  ZSNP SPO, s.r.o  

2.2. Adresa: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom  

2.3. IČO:      40 386 851 

http://www.sizp.sk/
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3.      Prevádzka:  

3.1. Názov:  „Skládka odpadov ZSNP SPO Žiar nad Hronom “                                 

                             skládka odpadov na odpad, ktorý je nebezpečný   

3.2. Adresa:   lokalita Horné Opatovce   

3.3. Katastrálne územie: Horné Opatovce   

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.       Informácie pre verejnosť:  

4.1        Písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti za účastníka konania a vyjadrenie sa  

             k  začatiu   konania   dotknutou   verejnosťou  a  verejnosťou  je  potrebné  zaslať       

             na    adresu   správneho   orgánu   a    podľa   možností  na   elektronické  adresy  

            anna.kassova@sizp.sk . 

4.2       Podľa   § 11 ods. 5 písm. d)  zákona  o  IPKZ  lehota  na  písomné  prihlásenie  sa  

            dotknutej verejnosti  za  účastníka  konania  a  možnosť  vyjadrenia  sa  k  začatiu  

            konania  dotknutou  verejnosťou  a verejnosťou je: 30 dní  od  dátumu uvedeného  

            v bode 1.5., t. j. 21. 05. 2021 

 

5. Do  žiadosti, spolu s prílohami  je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy 

a výpisy):  

5.1      Správny orgán: Slovenská  inšpekcia  životného prostredia, Inšpektorát  životného  

           prostredia  Banská  Bystrica, odbor integrovaného povoľovania  a  kontroly (ďalej  

           len   „inšpekcia“),   Jegorovova  29B,   974 01   Banská   Bystrica,   2.   poschodie,             

                              po dohovore termínu prostredníctvom e-mailovej pošty.   

5.2     Obec: Mestský úrad Žiar nad Hronom v stanovených stránkových dňoch. 

   5.3     Webové sídlo: www.sizp.sk,  www.ziar.sk. 

 

6.       Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:  

Predmetné konanie nevyžaduje posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

7.        Odôvodnenie vydania integrovaného povolenia:      

ZSNP SPO, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom (ďalej len „prevádzkovateľ“) 

predložil žiadosť o vydanie nového integrovaného povolenia v zmysle „Výzvy na podanie 

žiadosti podľa ustanovenia § 114c ods. 6 zákona   č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene                                            

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ vydanej Slovenskou inšpekciou 

životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Banská Bystrica Odborom 

integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) č. 983-2011/47-3/2021 zo dňa     

25. 01. 2021.  

Prevádzkovateľ predložil podľa § 114 c) ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch inšpekcii doklady, 

ktoré preukazujú možnosť samostatného prevádzkovania časti skládky odpadov, ktorej 

neuplynula doba platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie. Na základe predložených 

dokladov inšpekcia vykonala podľa ustanovenia § 114c ods. 4 zákona o odpadoch dňa                    
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18. 12. 2020 za účasti prevádzkovateľa miestnu ohliadku skládky, ktorá bola zameraná                  

na preskúmanie a overenie možnosti samostatného prevádzkovania II. etapy skládky odpadov      

z hľadiska splnenia požiadaviek podľa ustanovenia § 114c ods. 2 a 3 zákona o odpadoch.                  

Z miestnej ohliadky bol inšpekciou vypracovaný zápis o overení predložených dokladov.  

Inšpekcia v zápise a následne aj vo výzve konštatovala, že doklady, ktoré prevádzkovateľ 

predložil podľa ustanovenia § 114c ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

preukazujú možnosť samostatného prevádzkovania „Skládky odpadov Žiar nad Hronom, 

skládka odpadov na nebezpečný odpad, II. etapa“ a jej oddeliteľnosť od „Skládky odpadov Žiar 

nad Hronom“, ktorej súčasťou bola nevyhovujúca časť: teleso K2, na ukladanie nebezpečných 

odpadov. Teleso K2 je uzavreté zrekultivované od roku 2009 a „Skládka odpadov Žiar nad 

Hronom“ ako celok od roku 2019.  

Inšpekcia vo výzve uvádza, že prevádzkovateľovi je možné vydať rozhodnutie                                     

na prevádzkovanie samostatnej skládky po podaní žiadosti na základe doručenej výzvy inšpekcie 

podľa ustanovenia § 114c ods. 6 zákona o odpadoch.  

 

Predmetom konania vo veci vydania integrovaného povolenia je: 

- vydanie nového integrovaného povolenia pre Skládku odpadov ZSNP SPO Žiar nad Hronom, 

skládka na nebezpečný odpad, na základe doručenej výzvy inšpekcie podľa ustanovenia § 114c 

ods. 6 zákona o odpadoch 

v oblasti odpadov:    

- konanie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 

3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ 

- konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 3 ods. 3 písm. c) 

bod 6 zákona o IPKZ 

a) nakladanie s NO prevzatými od iných držiteľov odpadov vrátane prepravy nebezpečných 

odpadov  do prevádzky za účelom zneškodnenia 

b) nakladanie s NO vzniknutými z vlastnej činnosti prevádzky a preprava nebezpečných 

odpadov z prevádzky za účelom ich odovzdania oprávnenej osobe   

- schválenie prevádzkového poriadku skládky podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona  

o IPKZ 

 

8.   Zoznam účastníkov konania a dotknutých orgánov:  

1.   ZSNP SPO, s.r.o., Priemyselný 12, 965 63 Žiar nad Hronom 

2.   T+T, a.s.,  Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, 

3.   Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom  

4.   Veolia Utilities Žiar nad Hronom a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom  

5.   Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH,  

      Nám. Matice slovenskej  8, 965 01 Žiar nad Hronom 

 

9.   Ústne pojednávanie:  

          Inšpekcia nariadi ústne pojednávanie podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ  pokiaľ budú splnené 

náležitosti v niektorom bode a) až d). 

 

10.    Stručné zhrnutie údajov o obsahu podanej žiadosti je na osobitnej prílohe.  

 

 


