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SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

Stále pracovisko Nitra 

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

  

 

Číslo: 7798-28653/2022/Rum/370220104/KR-Z5     v Nitre dňa 02. 09. 2022 

 

 

 

 
R O Z H O D N U T I E 

 

 

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  

 

stavebníkovi: EKOREAL, s.r.o., Rastislavova 98, 943 46 Košice, IČO: 36 385 433 

 

v prevádzke:  „Skládka odpadov – Nána“ 

 

ktorým povoľuje užívanie stavby 

 

„Nána – skládka odpadov, 2. stavba“  

v rozsahu 3. etapy – 1. časti a 2. časti 

s kapacitou 3. etapa – 1. časť 29 820 m3 a 3. etapa – 2. časť 48 440 m3 

(ďalej len „stavba“) 

 

v rozsahu: 

stavebných objektov: SO-01 Príprava územia 

SO-02 Skládkovacie priestory 

SO-03 Drenáž 
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SO-05 Postrekovací systém 

SO-06 Odplynenie 

SO-12 Vnútroareálové cesty a spevnené plochy 

SO-13 Oplotenie 

SO-16 Elektročasť 

     

prevádzkových súborov: 

Vzhľadom na rozsah a charakter riešenej stavby nie sú navrhované. 

   

katastrálne územie:    Nána 

parcelné číslo: 1233/3, 1233/4, 1233/9 (register „C“) podľa LV č. 3232 

 1233/20 podľa geometrického plánu č. 69/2022 – overený Okresným 

úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom dňa 08. 07. 2022 

účel stavby: inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné 

inžinierske stavby, i.n. – ostatné inžinierske stavby, i.n. 

charakter stavby:  trvalá. 

 

Prevádzkovateľ (stavebník) má k pozemkom nájomný vzťah s Obcou Nána, na základe 

zmluvy zo dňa 08. 01. 1999 o nájme územia a nehnuteľnosti lokality Nový dvor k.ú. Nána, 

v rozsahu určenom na výstavbu skládky podľa územného rozhodnutia Okresného úradu Nové 

Zámky, odbor životného prostredia, č.j.: 03-99/98 K zo dňa 24. 08. 1998. 

 

 Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka odpadov – Nána“ č.j.: 03-99/98 K zo dňa 

24. 08. 1998 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 23. 09. 1998 bolo vydané príslušným stavebným 

úradom, Okresným úradom Nové Zámky, odbor životného prostredia.   

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie vydalo záverečné stanovisko zo dňa  05. 03. 1997, podľa ktorého odporúča 

realizáciu navrhovanej činnosti „Nána – skládka odpadov“, t.j. výstavbu skládky odpadov v Náne. 

Zároveň vydalo MŽP SR k vydaniu stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Nána – skládka 

odpadov, 2. stavba“ listom č. 6877/2020-1.7/vt, 57129/2020  zo dňa 06. 11. 2020 záväzné 

stanovisko, v ktorom konštatovalo, že žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia 

v súvislosti s vydaním stavebného povolenia na predmetnú 2. stavbu  je v súlade so zákonom č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia 

SR zo dňa 05. 03. 1997 a jeho podmienkami. 

 

 Stavba „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ v rozsahu 3. etapy – 1. časti a 2. časti  bola 

zrealizovaná  na  základe  podstatnej  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 č. 224-4565/2021/Rum/370220104/Z5-SP zo dňa 12. 02. 

2021, právoplatné dňa 25. 03. 2021. 

 

 Projektovú dokumentáciu stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ v termíne 10/2019, 

archívne číslo 46-DSP-2019, vypracoval Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., 

Holíčska 13, 851 05 Bratislava, ASI reg. č. 3705*Z*A2. 
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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. 

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 rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Nitra o nevyhnutnosti 

vykonania predstihového archeologického výskumu č. KPUNR-2022/2182-4/15363/PAT zo 

dňa 24. 02. 2022 podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“): 

1. Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný: 

a) zabezpečiť, aby oprávnená osoba predložila podľa § 39 ods. 10 pamiatkového 

zákona výskumnú dokumentáciu Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky (ďalej 

len „PÚ SR“) na posúdenie do 60 dní od skončenia terénnej časti záchranného 

archeologického výskumu a o termíne predloženia výskumnej dokumentácie PÚ SR 

písomne informovať Krajský pamiatkový úrad Nitra,  

b) jedno vyhotovenie dokumentácie archeologického výskumu spracovať oprávnenou 

osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky 

Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon, 

v znení vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z. vrátane stanoviska PÚ 

SR bezodplatne odovzdať Krajského pamiatkovému úradu Nitra do 15 dní od 

doručenia stanoviska PÚ SR k výskumnej dokumentácii, 

c) jedno vyhotovenie dokumentácie archeologického výskumu bezodplatne odovzdať 

Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra, na 

vedenie evidencie, 

6. Oznámiť bezodkladne splnenie podmienok uvedených v rozhodnutí Krajského pamiatkového 

úradu Nitra č. KPUNR-2022/2182-4/15363/PAT zo dňa 24. 02. 2022  na príslušný Krajský 

pamiatkový úrad a Slovenskú inšpekciu životného prostredia. 

7. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie kontrolného premerania celistvosti plastovej izolácie      

po prvom zhutnení skládkovacej plochy skládky 2. stavby 3. etapy – 1. a 2. časti; cieľom 

geoelektrického merania je overenie tesnosti plastovej izolácie. Výsledky kontrolného merania 

po zhutnení zaslať bezodkladne Inšpekcii. 

8. Stavbu „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ v rozsahu 3. etapy – 1 časti a 2. časti možno 

užívať dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto kolaudačného rozhodnutia č. 7798-

28653/2022/Rum/370220104/KR-Z5 zo dňa 02. 09. 2022. Upozorňujeme na skutočnosť, že 

súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlas na vydanie 

prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súvislosti s kolaudáciou 

predmetnej stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ v rozsahu 3. etapy – 1 časti a 2. časti 

bude Inšpekciou udelený zmenou integrovaného povolenia Z7. Až po nadobudnutí 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a rozhodnutia zmeny integrovaného povolenia Z7 

bude možné stavbu užívať na daný účel. 
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O  d  ô  v  o  d  n  e  n  i e 
 
 

Stavebník EKOREAL, s.r.o., Rastislavova 98, 943 46 Košice, IČO: 36 385 433, podal dňa 

07. 06. 2022 návrh zo dňa 06. 06. 2022 na uvedenie stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“  

v rozsahu 3. etapy – 1. časti a 2. časti do užívania. Stavba je súčasťou prevádzky „Skládka 

odpadov – Nána“. 

 

 Stavba „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ v rozsahu 3. etapy – 1. časti a 2. časti  bola 

zrealizovaná  na  základe  podstatnej  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 č. 224-4565/2021/Rum/370220104/Z5-SP zo dňa               

12. 02. 2021, právoplatné dňa 25. 03. 2021. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie vydalo záverečné stanovisko zo dňa  05. 03. 1997, podľa ktorého odporúča 

realizáciu navrhovanej činnosti „Nána – skládka odpadov“, t.j. výstavbu skládky odpadov v Náne. 

Zároveň vydalo MŽP SR k vydaniu stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Nána – skládka 

odpadov, 2. stavba“ listom č. 6877/2020-1.7/vt, 57129/2020  zo dňa 06. 11. 2020 záväzné 

stanovisko, v ktorom konštatovalo, že žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia 

v súvislosti s vydaním stavebného povolenia na predmetnú 2. stavbu  je v súlade so zákonom         

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia 

SR zo dňa 05. 03. 1997 a jeho podmienkami. 

 

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu – návrh na uvedenie stavby „Nána – 

skládka odpadov, 2. stavba“ v rozsahu 3. etapy – 1. časti a 2. časti do užívania a v rozsahu a 

v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom 

štátnej správy listom č. 7798-21893/2022/Rum/370220104/KR-Z5 zo dňa 21. 06. 2022 začatie 

kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 

07. 07. 2022. Inšpekcia zároveň zaslala listom č. 7798-21958/2022/Rum/370220104/KR-Z5 zo dňa 

21. 06. 2022 Ministerstvu životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné 

prostredie, žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140c stavebného zákona. 

 

Pred zvolaným termínom ústneho pojednávania bolo Inšpekcii elektronicky dňa 04. 07. 2022 

doručené záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových 

Zámkoch listom č. 1968/2022/2 zo dňa 30. 06. 2022, v ktorom súhlasí s kolaudáciou uvedenej 

stavby na základe predloženej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a predloženého 

preberacieho protokolu a odovzdaní a prevzatí stavby. 

Inšpektorát práce Nitra – oznámil telefonicky dňa 04. 07. 2022 svoju neúčasť na zvolanom ústnom 

pojednávaní Inšpekciou v termíne 07. 07. 2022 a zároveň oznámil nový termín vykonania svojho 

miestneho zisťovania na deň 12. 07. 2022. Zároveň uviedol, že svoje záväzné stanovisko 

k predmetnej kolaudácii stavby zašle Inšpekcii elektronicky po vykonaní miestneho šetrenia po 

tomto termíne. 
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Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka. Zoznam zúčastnených tvorí 

prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). 

V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe boli zrealizované odchýlky oproti projektovej 

dokumentácii v rozsahu: 

1. Úpravy napojenia izolačnej fólie realizovanej 2. stavby na izolačnú fóliu 1. stavby. 

2. Úpravy tvaru časti päty južnej vonkajšej hrádze. 

 

Keďže sa jednalo o nepodstatné zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii, ktoré 

nemenili technické riešenie a ani majetkovoprávne vzťahy, boli zlúčené s kolaudačným konaním 

a prerokované na ústnom pojednávaní. Proti týmto zmenám nemal žiadny z prítomných 

pripomienky a ani námietky.  

 

Na ústnom pojednávaní boli Inšpekcii prevádzkovateľom predložené doklady v zmysle § 18 

ods. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona.  

 

V protokole Inšpekcia ďalej konštatovala, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať   

po predložení nasledovných dokladov: 

- kladného stanoviska Okresného riaditeľstva HaZZ v Nových Zámkoch, 

- kladného záväzného stanoviska MŽP, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

- kladného záväzného stanoviska Okresného úradu Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra, 

- kladného záväzného stanoviska Obce Nána, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia na užívanie 

malého zdroja znečisťovania ovzdušia po zmene, 

- predloženia fotodokumentácie zrealizovaného označenia maximálnej hladiny priesakovej 

kvapaliny v akumulačnej nádrži na vodomernej late,   

- fotodokumentácie zhotovenej počas realizácie stavebných prác. 

 

 Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady    

sú uložené v spise. 

  

Dňa 08. 07. 2022 bolo Inšpekcii prevádzkovateľom elektronicky doručené kladné záväzné 

stanovisko Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch k dokumentácii 

v kolaudačnom konaní listom č. OU-NZ-OSZP-2022/016926-002 zo dňa 07. 07. 2022. 

 

Dňa 13. 07. 2022 bolo Inšpekcii prevádzkovateľom elektronicky doručené oznámenie 

o vykonanom opatrení – zrealizovaní označenia maximálnej hladiny priesakovej kvapaliny 

v akumulačnej nádrži na vodomernej late spolu s fotodokumentáciou realizácie. 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch č. ORHZ-NZ-

2022/000533-002 zo dňa 14. 07. 2022 zaslalo Inšpekcii elektronicky dňa 15. 07. 2022 záväzné 

stanovisko, v ktorom s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti 

stavby súhlasí bez pripomienok. 
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 Inšpektorát práce Nitra vykonal dňa 12. 07. 2022 miestne zisťovanie stavby „Nána – skládka 

odpadov, 2. stavba“ v rozsahu 3. etapy – 1. časti a 2. časti a vydal záväzné stanovisko č. INA-46-

08-2.2/ZS-C22, C23-22, IPNR/IPNR_OBOZP/KON/2022/3950 zo dňa 19. 07. 2022, doručené 

Inšpekcii dňa 20. 07. 2022, 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 do 22. 08. 2022. V stanovisku boli uvedené nasledovné nedostatky: 

Objekty alebo časti objektov – 0601  

1.  Revízny technik (elektro) neposkytol správu, ktorá zohľadňuje vlastnú zodpovednosť 

voči osobe objednávajúcej prácu, spolu so záznamami, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. 

a) v nadväznosti na ustanovenie § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 

124/2006 Z. z.“), nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 6.4.4.4 STN 33 

2000-6:2018. 

Elektrické zariadenia – preventívne činnosti 0703 

2.  Nebola predložená projektová, výkresová dokumentácia od elektroinštalácie pre 

kolaudovaný objekt, potvrdená montážnou organizáciou, že sa jedná o skutočné 

vyhotovenie, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním 

bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.1. STN 33 1500:1990. 

3.  Nebola posúdená konštrukčná dokumentácia elektrického zriadenia skupiny A písm. g) 

od oprávnenej právnickej osoby na posudzovanie technickej bezpečnosti, čo je porušením 

§ 6 ods. 1 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na 

ustanovenie § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Stanovisko Inšpekcie: 

 Nedostatky vytknuté Inšpektorátom práce neboli Inšpekciou zapracované do podmienok pre 

užívanie stavby z dôvodu, že boli v termíne stanovenom Inšpektorátom práce prevádzkovateľom 

odstránené, čo doložil prevádzkovateľ elektronickým oznámením na Inšpekciu dňa 30. 08. 2022 

spolu s listom Vyhodnotenie zistených nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku č. INA-46-08-

2.2/ZS-C22, C23-22 vydaného Inšpektorátom práce Nitra dňa 19.07.2022 zo dňa 19. 08. 2022. 

 

 Dňa 20. 07. 2022 doručil prevádzkovateľ Inšpekcii osobne geometrický plán na porealizačné 

zameranie skládky odpadov č. 69/2022 zo dňa 27. 06. 2022, overený Okresným úradom Nové 

Zámky, katastrálny odbor pod číslom 996/2022 dňa 08. 07. 2022 – nový stav parciel: 1233/3, 

1233/4, 1233/20, 1233/9.  

 

 Ďalej bolo prevádzkovateľom osobne predložené vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s., OZ Nové Zámky, listom č. 12764/2022 zo dňa 18. 02. 2022 k vodovodnej prípojke 

na parcele CKN 1233/3, 1233/4 k.ú. Nána, ktoré žiadala ZsVS doložiť k návrhu kolaudačného 

rozhodnutia uvedenej stavby. Vo vyjadrení uvádza nasledovné: 

1. V lokalite záujmového územia nie je vodovodná prípojka v majetku a správe nášho OZ, 

v záujmovej oblasti nemá náš závod v správe a v majetku podzemné IS. 

2. K PS „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ sme sa vyjadrili listom č.j. 86250/2019 zo dňa 

28. 11. 2019. 

3. K vyjadreniu vedúceho strediska v Štúrove nemáme pripomienky. 

Stanovisko Inšpekcie: 

 Uvedené vyjadrenie je informatívneho charakteru bez pripomienok, preto predmetné 

Inšpekcia nezapracovala do podmienok rozhodnutia. 
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Dňa 20. 07. 2022 doručil prevádzkovateľ Inšpekcii osobne aj dokumentáciu z archeologického 

výskumu na stavbe „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ vypracovanú oprávnenou osobou 

ARCHEOCENTER s.r.o., Horné Saliby 627 k rozhodnutiu Krajského pamiatkového úradu Nitra 

o nevyhnutnosti vykonania predstihového archeologického výskumu č. KPUNR-2022/2182-

4/15363/PAT zo dňa 24. 02. 2022: 

Krajský pamiatkový úrad Nitra podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určil nasledujúce 

podmienky vykonávania predstihového archeologického výskumu: 

1. Spôsob vykonania predstihového archeologického výskumu: 

a) pred začatím zemných prác sa uskutoční zisťovací sondážny výskum tak, aby bol 

dostatočne vyhodnotený archeologický potenciál dotknutého územia, 

b) v prípade výskytu nehnuteľných nálezov a nálezových situácií zistených v etape 1a) 

výskum pokračuje s celoplošným archeologických výskumom na mieste zistených 

nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie, 

c) ak sondážny výskum uvedený v etape 1a) neprinesie žiadne pozitívne výsledky, 

archeologický výskum sa zredukuje na sledovanie zemných prác v miestach, ktoré 

v etape 1a) a z hľadiska archeológie neboli vyhodnotené, 

d) spravidla by sa mali zistené archeologické situácie odhaliť do hĺbky sterilného 

pedologického podložia, avšak v prípade značných hĺbok archeologických objektov 

ďalšie podmienky výskumu môže spresniť priebežná odborná komisia, 

e) archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky, správcu nálezu, prevod 

vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje § 40 ods. 6, 8 a 9 

pamiatkového zákona. 

2. Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný: 

a) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum, 

b) podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického 

výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, 

s ktorou v dostatočnom časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 

39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom 

písomne upovedomí Krajský pamiatkový úrad Nitra, 

c) realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia a poskytnúť celkovú situáciu 

stavby,  

d) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického 

výskumu, 

e) v prípade zistenia nehnuteľných nálezov, ako sú torzá architektúr v priebehu 

archeologického výskumu alebo iných zemných prác, nález ohlásiť a každý ďalší 

postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovať 

s Krajským pamiatkovým úradom Nitra, 

f) zabezpečiť, aby oprávnená osoba predložila podľa § 39 ods. 10 pamiatkového 

zákona výskumnú dokumentáciu Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky (ďalej 

len „PÚ SR“) na posúdenie do 60 dní od skončenia terénnej časti záchranného 

archeologického výskumu a o termíne predloženia výskumnej dokumentácie PÚ SR 

písomne informovať Krajský pamiatkový úrad Nitra,  

g) jedno vyhotovenie dokumentácie archeologického výskumu spracovať oprávnenou 

osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky 

Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon, 

v znení vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z. vrátane stanoviska PÚ 

SR bezodplatne odovzdať Krajského pamiatkovému úradu Nitra do 15 dní od 

doručenia stanoviska PÚ SR k výskumnej dokumentácii, 
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h) jedno vyhotovenie dokumentácie archeologického výskumu bezodplatne odovzdať 

Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra, na 

vedenie evidencie, 

i) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie 

archeologického výskumu je k dispozícii na internetovej adrese: 

https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Zoznam-pravnickych-osob-

opravnenych-vykonavat-AV-januar-2022.pdf 

Stanovisko Inšpekcie: 

 Inšpekcia podmienky týkajúce sa povinností prevádzkovateľa pri zabezpečení 

archeologického výskumu uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Nitra pod bodom  

2 písm. f), g) a h) zapracovala do podmienok pre užívanie stavby vo výrokovej časti tohto 

kolaudačného rozhodnutia pod bodom 5. a 6.; ďalšie podmienky vykonávania predstihového 

archeologického výskumu neboli Inšpekciou zapracované do podmienok pre užívanie stavby 

z dôvodu,  že boli prevádzkovateľom vykonané pred a počas realizácie stavebných prác  2. stavby  

3. etapy – 1. časti a 2. časti skládky odpadov, čo dokladuje predložená dokumentácia 

z archeologického výskumu na stavbe „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ vypracovaná 

oprávnenou osobou ARCHEOCENTER s.r.o., Horné Saliby 627 a zároveň ide o všeobecné 

podmienky vyplývajúce z pamiatkového zákona. 

 

 Následne zaslal prevádzkovateľ mailom dňa 15. 08. 2022 Inšpekcii súhlasné záväzné 

stanovisko   obce   Nána,   štátna  správa  ochrany  ovzdušia  listom  č.  91-02/22 Kr  zo  dňa        

15. 07. 2022, v ktorom podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 

neskorších právnych predpisov vydáva súhlas na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ v rozsahu 3. etapy – 1. a 2. časti skládky odpadov 

„Nána – skládka odpadov“. 

 

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie zaslalo elektronicky dňa 31. 08. 2022  záväzné 

stanovisko listom  č. 587/2022-1.7/vt 47325/2022 zo dňa 22. 08. 2022, v ktorom konštatuje, že 

kolaudačné konanie stavby  „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ v  rozsahu  3. etapy  – 1. časti a  

2. časti je v predmetnej veci v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

s vydaným záverečným stanoviskom MŽP SR zo dňa 05. 03. 1997 a jeho podmienkami. 

 

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 400 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.   

 
 
 
 
 

https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Zoznam-pravnickych-osob-opravnenych-vykonavat-AV-januar-2022.pdf
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Zoznam-pravnickych-osob-opravnenych-vykonavat-AV-januar-2022.pdf
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P o u č e n i e 

 

 

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 

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. 

 

 

 

 

Bc. Ing. Vladimír Poljak 

                                                                                                                         riaditeľ  

               

                

       

                                                             

Doručuje sa: 

Účastníkovi konania:  

1. EKOREAL, s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice 

 

Obci: 

(po nadobudnutí právoplatnosti) 

2. Obec Nána, Madáchova 2532/32, 943 60 Nána 

 

Dotknutým orgánom a organizáciám: 

(po nadobudnutí právoplatnosti) 

3. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 

Nové Zámky 

- štátna vodná správa 

4. - štátna správa odpadového hospodárstva 

5. - štátna správa ochrany prírody a krajiny 

6. Obec Nána, stavebný úrad, Madáchova 2532/32, 943 60 Nána 

7. Obec Nána, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Madáchova 2532/32, 943 60 Nána 

8. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nových Zámkoch, Komárňanská cesta 15, 940 01 Nové Zámky 

9. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra 

10. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,  Nábrežie za hydrocentrálou 4, 946 60 Nitra,  

OZ Nové Zámky, Ľanová 17, 940 64 Nové Zámky 
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11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská 13, 940 30 

Nové Zámky 

12. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra 

13. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 

Bratislava 

 

Na vedomie projektantovi stavby:  

(po nadobudnutí právoplatnosti) 

14. Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava 



1

Doručenka
|

Odosielateľ a prijímateľ
|

Odosielateľ ico://sk/00156906_10001
|

Prijímateľ ico://sk/36385433
|
Informácie o doručovaní
|

Dátum a čas doručenia 30.09.2022 00:00:00___
|
Doručovaná správa
|

Identifikátor správy b735d216-13e1-4aeb-a9e4-e1d38e5a3424___
|
Kontrolný súčet
|

Kanonikalizácia http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-
c14n-20010315___

|

Typ digitálneho odlačku http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512___
|

Digitálny odtlačok správy pOK042zJTGtb+wzuj6EDqRJ+tXsDkcg1yWO91
bV1DDhY9REdsLlmuxHDDq74SEs72RXQcl0Cl
dv0tJMDOkdL1g==

|
Prílohy
|
Príloha
|

Identifikátor elektronického dokumentu ebcde567-63ec-403f-a64f-27ed7ba3de74___
|


