SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 6128-30311/2018/Rum/370370104/KR-Z1

v Nitre dňa 13. 09. 2018

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále
pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako
príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) 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 ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu
na kolaudáciu stavby, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania
vydáva podľa § 82 stavebného zákona kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby:
„NEDED – Skládka odpadov, III. Etapa – 1. časť“
s kapacitou 39 000 m3
(ďalej len „stavba“)
v rozsahu:
stavebných objektov:
SO-01 Príprava územia
SO-02 Skládkovacie plochy
SO-03 Drenážny systém
SO-04 Odplynenie
SO-05 Akumulačná nádrž
stavba nie je členená na prevádzkové súbory
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stavebníkovi: Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., 925 85 Neded č. 844,
IČO: 34 144 589
v prevádzke: „NEDED – Skládka TKO – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je
nebezpečný“
katastrálne územie:
na pozemkoch par. č.:
účel stavby:
charakter stavby:

Neded
13063/5, 13063/14, 13063/16, 13063/17 (register „C“) – podľa
geometrického plánu č. 18-05/2018 zo dňa 28. 05. 2018
inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske
stavby, i.n. – ostatné inžinierske stavby, i.n.
trvalá.

Účelom stavby je rozšírenie skládkovacích priestorov pre nie nebezpečný odpad v areáli
„NEDED – Skládka TKO – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ v rozsahu 1. časti
skládkovacích priestorov III. etapy výstavby s kapacitou 39 000 m3. V rámci riešenia výstavby
1. časti III. etapy nie je riešený objekt SO-01 (všetky zemné práce sú navrhnuté ako súčasť SO-02).
Vzhľadom k novému situovaniu deliacej hrádzky medzi 1. a 2. časťou III. etapy je na dve časti
rozdelený iba stavebný objekt SO-02, všetky ostatné objekty (SO-03, SO-04, SO-05) sú realizované
v celom rozsahu III. etapy už v rámci riešenej 1. časti III. etapy výstavby.
Obec Neded vydala rozhodnutie č. 119/2014 zo dňa 28. 04. 2014 o umiestnení stavby
„NEDED – SKLÁDKA ODPADOV, III. ETAPA“.
Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“) vydal rozhodnutie č.: OUSA-OSZP-2014/00308-22-Or zo dňa 07. 04. 2014, v ktorom uviedol, že táto činnosť sa nebude
posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Stavba „NEDED – Skládka odpadov, III. Etapa – 1. časť“ bola zrealizovaná na základe
zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu,
vydanú rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia
Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len
„Inšpekcia“) č. 274-11560/2015/Sza/370370104/Z1-SP zo dňa 28. 04. 2015, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 28. 04. 2015.
Projektovú dokumentáciu stavby „NEDED – Skládka odpadov, III. Etapa – 1. časť“
arch. č.: 24-DSR-2014 v termíne august 2014 vypracoval Ing. Bohuslav Katrenčík, ASI, DEPONIA
SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, reg. č. 3705*Z*A2.

Podmienky pre užívanie stavby:
1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení
v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom,
podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
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3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným
kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať
s Inšpekciou.
5. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. INA-70-05-2.1/ZSC22,C23-18 2018/10205/2728/K zo dňa 26. 07. 2018, uvedené nedostatky odstrániť a oznámiť
ich odstránenie na Inšpektorát práce Nitra a Inšpekciu v termíne do 27. 09. 2018:
Riadenie BOZP
Hodnotenie nebezpečenstiev – identifikácia rizík
1. V technickej správe, resp. projektovej dokumentácii nie je riešené vyhodnotené
zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických
riešení tak, aby zahrňovali všetky kolaudované objekty a zariadenia, čo je porušením § 4
a § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona
č. 124/2006 Z. z.).
Prevádzkové budovy a objekty
2. Nebolo zabezpečené, resp. neboli prijaté primerané opatrenia, aby vstup do drenážnej
šachty bol zabezpečený tak, aby bolo zamedzené vstupu do tejto šachty, resp. pádu do nej,
čo je porušením ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie
je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa § 4 čl. 12.5 Prílohy č. 1 nariadenia vlády
č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na pracovisko.
3. Nebolo zabezpečené, resp. neboli prijaté primerané opatrenia, aby bolo zabránené pádu
osôb do výkopu v mieste medzi rozvádzačom, ktorý je predmetom kolaudácie
a komunikáciou (tento priestor bol iba označený páskou), čo je porušením ustanovenia
§ 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 prílohy č. 1 bod 12.5 Nariadenia
vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na pracovisko.
Bezpečnostné značenie
4. Neboli v potrebnom rozsahu vykonané bezpečnostné značenia pracovísk ako aj priestorov
a plôch určených na pohyb osôb po realizácii kolaudovanej stavby, čo je porušením § 6
ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 2 ods. 1 NV
č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia
pri práci.
VTZ
Elektrické zariadenia
5. Nebola k dispozícii predpísaná dokumentácia od inštalovaných elektrických zariadení
kolaudovanej stavby v predpísanom rozsahu sprievodnej technickej dokumentácie podľa
uvádzaných právnych predpisov ku dňu kolaudácie, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona
č. 124/2006 Z. z., § 6 príloha č. 3 časť c) vyhl. č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými s ktorou sa ustanovujú
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len Vyhl.
č. 508/2009 Z. z.).
6. Nebola k dispozícii projektová dokumentácia elektrických zariadení s potvrdením,
že sa jedná o jej skutočné vyhotovenie, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a), n) zákona
č. 124/2006 Z. z. a § 8 písm. a), b) Vyhl. č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými
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zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými s ktorou sa ustanovujú
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len Vyhl.
č. 508/2009 Z. z.).
7. Nebol k dispozícii vyhotovený písomný doklad o určení vonkajších vplyvov pre všetky
priestory kolaudovanej stavby prehodnotený po realizácii stavby, čo je porušením
ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a), n) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.,
nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorý vyplýva z čl. N1.3.4 STN 33 2000-5-51:2010.
6. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie kontrolného premerania celistvosti plastovej izolácie
po prvom zhutnení skládkovacej plochy skládky III. etapy – 1. časti, cieľom geoelektrického
merania je overenie tesnosti plastovej izolácie. Výsledky kontrolného merania po zhutnení
zaslať Inšpekcii.
7. S realizáciou konštrukcie odplyňovacích šácht začať po uložení prvej vrstvy odpadu hrubej
min. 3,0 mm optimálne 5,0 m. Počas realizácie prác odplyňovacích šácht vyhotoviť
fotodokumentáciu a tú zaslať Inšpekcii.
8. Stavbu „NEDED – Skládka odpadov, III. Etapa – 1. časť“ možno užívať dňom nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia č. Z2 zmeny integrovaného povolenia, ktorým Inšpekcia udelila
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlas na vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súvislosti s kolaudáciou
predmetnej stavby „NEDED – Skládka odpadov, III. Etapa – 1. časť“.

O d ô v o d n e n ie
Stavebník Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., 925 85 Neded č. 844,
IČO: 34 144 589, podal dňa 26. 06. 2018 návrh na uvedenie stavby „NEDED – Skládka odpadov,
III. Etapa – 1. časť“ do užívania. Stavba je súčasťou prevádzky „NEDED – Skládka TKO –
skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“.
Stavba „NEDED – Skládka odpadov, III. Etapa – 1. časť“ bola zrealizovaná na základe
zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu,
vydanú rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia
Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len
„Inšpekcia“) č. 274-11560/2015/Sza/370370104/Z1-SP zo dňa 28. 04. 2015, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 28. 04. 2015.
Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu – návrh na uvedenie stavby „NEDED –
Skládka odpadov, III. Etapa – 1. časť“ do užívania v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80
ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom
č. 6128-22293/2018/Rum/370370104/KR-Z1 zo dňa 02. 07. 2018 začatie kolaudačného konania
a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 26. 07. 2018.
Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Inšpektorátu práce Nitra,
Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového
hospodárstva a projektant stavby. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom
pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala,
že na stavbe neboli zrealizované odchýlky oproti projektovej dokumentácii.
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Na ústnom pojednávaní bol Inšpekcii prevádzkovateľom predložený záznam o nepotrebnosti
vypracovania východiskovej správy z júla 2018, vypracovaný DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska
13, 851 05 Bratislava.
V protokole Inšpekcia ďalej konštatovala, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať
po predložení nasledovných dokladov:
- kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra,
- vyjadrenia Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní,
- kladného záväzného stanoviska Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné
prostredie, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie,
- kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Nitre,
- kladného záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Nitre,
- kladného záväzného stanoviska Obce Neded, orgánu ochrany ovzdušia na užívanie malého
zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene,
- správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške prívodného potrubia.
Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady
sú uložené v spise.
Dňa 02. 08. 2018 bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra
č. INA-70-05-2.1/ZS-C22,C23-18 2018/10205/2728/K zo dňa 26. 07. 2018, v ktorom uvádza,
že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad
v kolaudačnom konaní zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku
a oznámiť ich odstránenie na príslušný Inšpektorát práce Nitra do 27. 09. 2018. V stanovisku boli
uvedené nasledovné nedostatky:
Riadenie BOZP
Hodnotenie nebezpečenstiev – identifikácia rizík
1. V technickej správe, resp. projektovej dokumentácii nie je riešené vyhodnotené
zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických
riešení tak, aby zahrňovali všetky kolaudované objekty a zariadenia, čo je porušením § 4
a § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona
č. 124/2006 Z. z.).
Prevádzkové budovy a objekty
2. Nebolo zabezpečené, resp. neboli prijaté primerané opatrenia, aby vstup do drenážnej
šachty bol zabezpečený tak, aby bolo zamedzené vstupu do tejto šachty, resp. pádu do nej,
čo je porušením ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie
je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa § 4 čl. 12.5 Prílohy č. 1 nariadenia vlády
č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na pracovisko.
3. Nebolo zabezpečené, resp. neboli prijaté primerané opatrenia, aby bolo zabránené pádu
osôb do výkopu v mieste medzi rozvádzačom, ktorý je predmetom kolaudácie
a komunikáciou (tento priestor bol iba označený páskou), čo je porušením ustanovenia § 6
ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 prílohy č. 1 bod 12.5 Nariadenia vlády
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č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na pracovisko.
Bezpečnostné značenie
4. Neboli v potrebnom rozsahu vykonané bezpečnostné značenia pracovísk ako aj priestorov
a plôch určených na pohyb osôb po realizácii kolaudovanej stavby, čo je porušením § 6
ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 2 ods. 1 NV
č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia
pri práci.
VTZ
Elektrické zariadenia
5. Nebola k dispozícii predpísaná dokumentácia od inštalovaných elektrických zariadení
kolaudovanej stavby v predpísanom rozsahu sprievodnej technickej dokumentácie podľa
uvádzaných právnych predpisov ku dňu kolaudácie, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona
č. 124/2006 Z. z., § 6 príloha č. 3 časť c) vyhl. č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými s ktorou sa ustanovujú
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len Vyhl.
č. 508/2009 Z. z.).
6. Nebola k dispozícii projektová dokumentácia elektrických zariadení s potvrdením,
že sa jedná o jej skutočné vyhotovenie, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a), n) zákona
č. 124/2006 Z. z. a § 8 písm. a), b) Vyhl. č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými s ktorou sa ustanovujú
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len Vyhl.
č. 508/2009 Z. z.).
7. Nebol k dispozícii vyhotovený písomný doklad o určení vonkajších vplyvov pre všetky
priestory kolaudovanej stavby prehodnotený po realizácii stavby, čo je porušením
ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a), n) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.,
nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorý vyplýva z čl. N1.3.4 STN 33 2000-5-51:2010.
Stanovisko Inšpekcie:
Inšpekcia zapracovala uvedené nedostatky aj s uvedením termínu na ich odstránenie
do podmienok pre užívanie stavby v bode 5. vo výrokovej časti rozhodnutia.
Dňa 21. 08. 2018 bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa, odbor
starostlivosti o životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie listom č. OUSA-OSZP-2018/006299-2 zo dňa 21. 08. 2018, v ktorom dáva k vydaniu kolaudačného rozhodnutia
stavby „NEDED – Skládka odpadov, III. Etapa – 1. časť“ z hľadiska štátnej správy posudzovania
vplyvov na životné prostredie súhlasné stanovisko.
Na základe skutočností zistených na ústnom pojednávaní Inšpekcia vyzvala stavebníka
na predloženie potrebných náležitostí, resp. dokladov listom č. 6128-28629/2018/Rum/370370104/
KR-Z1 zo dňa 27. 08. 2018 a zároveň konanie stavebníkovi prerušila rozhodnutím č. 6128-28634/
2018/Rum/370370104/KR-Z1 zo dňa 27. 08. 2018. Nedostatky uvedené vo výzve mal stavebník
odstrániť do 2 mesiacov odo dňa doručenia výzvy.
Dňa 27. 08. 2018 bolo Inšpekcii doručené súhlasné záväzné stanovisko Okresného úradu
Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva listom
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č. OU-SA-OSZP-2018/006300-2 zo dňa 21. 08. 2018 k výstavbe týkajúcej sa odpadového
hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
Stavebník osobne doplnil dňa 06. 09. 2018 podanie – oznámenie o odstránení nedostatkov,
v rámci ktorého boli predložené nasledovné doklady:
Zápis o tlakovej skúške kanalizácie – zápis č. 01/2018 o tlakovej skúške na prívodnom
tlakovom potrubí konanej dňa 25. 07. 2018, potvrdené zhotoviteľom AQUAMONT
spol. s r.o., Matúškovo.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre vydal listom č. HZP/A/
2018/02147 zo dňa 26. 07. 2018 súhlasné záväzné stanovisko v ktorom uvádza, že stavba
„NEDED – Skládka odpadov, III. Etapa – 1. časť“ vyhovuje všeobecne záväzným právnym
predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre vydalo prevádzkovateľovi
listom č. ORHZ-NR2-2018/000229-002 zo dňa 30. 07. 2018 stanovisko v ktorom uvádza,
že vyjadrenie v rámci kolaudačného konania vydáva až po obhliadke a kontrole stavby
v zmysle schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní príslušným
stavebným úradom a po doručení pozvánky od príslušného stavebného úradu na Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.
OR HaZZ v Nitre sa ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním zvolaného
Inšpekciu v rámci kolaudačného konania na deň 26. 07. 2018 nezúčastnilo a záväzné
stanovisko ku kolaudácii stavby „NEDED – Skládka odpadov, III. Etapa – 1. časť“
nedoručilo.
Obec Neded, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, vydala súhlasné záväzné stanovisko
č. 283/2018 zo dňa 02. 08. 2018 na vydanie rozhodnutia na užívanie stavby malého zdroja
znečisťovania ovzdušia „NEDED – Skládka odpadov, III. Etapa – 1. časť“.
Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov
štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného
povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby
nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom
vo výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych
poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor
integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:
a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia
písomného vyhotovenia rozhodnutia,
b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad
povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné
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prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa
zverejnenia rozhodnutia.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:
Účastníkovi konania:
1. Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., 925 85 Neded č. 844
Obci:
(po nadobudnutí právoplatnosti)
2. Obec Neded, Hlavná č. 844, 925 85 Neded
Dotknutým orgánom a organizáciám:
(po nadobudnutí právoplatnosti)
3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
4. - štátna vodná správa
5. - štátna správa odpadového hospodárstva
6. - štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
7. Obec Neded, stavebný úrad, Hlavná č. 844, 925 85 Neded
8. Obec Neded, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Hlavná č. 844, 925 85 Neded
9. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
10. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra
Na vedomie projektantom stavby:
(po nadobudnutí právoplatnosti)
12. Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava
13. Ing. Eduard Vyskoč, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava

