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Vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva - k dokumentácii v územnom konaní stavby IBV
Špačince
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), v zmysle § 108 ods.
1 písm. m) zákona o odpadoch
vydáva
podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva
a to k dokumentácii v územnom konaní:
Názov stavby: IBV Špačince
Miesto stavby: k. ú. Špačince, p. č. 505/107, 294, 295, 296, 293, 373 - 466, 467, 468, 469, 479, 480, 481, 482, 483
Investor: DELTA INKASO, spol. s r.o., Paulínska 24, Trnava
Hlavný inžinier projektu: Ing. arch. Radovan Daniel
Dátum spracovania projektovej dokumentácie: 08/2019
Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 - Spevnené plochy
SO 01.01 - Spevnené plochy - areálové
SO 01.02. Spevnené plochy - navrhovaná verená komunikácia
SO 02 - Rozvod vody a vodovodná prípojka
SO 03 - Rozvod splaškovej kanalizácie a kanalizačná prípojka
SO 03.01 - Splašková kanalizácia
SO 03.02 - Dažďová kanalizácia
SO 04 - Plynovod a plynová prípojka
SO 05 - Elektrifikácia
SO 05.01 - VN prípojka
SO 05.2 - Transformačná stanica
SO 05.3 Distribučné NN rozvody
SO 05.4 - NN prípojky
SO 05.5 - Vonkajšie osvetlenie
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Stručný popis: Riešené územie sa nachádza na južnom okraji obce Špačince. Dané územie je určené na výstavbu
rodinných domov podľa zmeny územného plánu č. 11/2012-b, v ktorom sa navrhujú nové plochy bývania v
rodinných domoch s označením A1-22 Športová IV s napojením zo Športovej ulice (predĺženie). Predmetom
spracovania predloženej projektovej dokumentácie je príprava daného územia v obci Špačince na vybudovanie novej
obytnej lokality so zástavbou rodinnými domami. Odpadové hospodárstvo rieši projektová dokumentácia v časti
12. Odpadové hospodárstvo.
S plánovanou investičnou akciou súhlasíme za nasledovných podmienok:
- pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch,
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas realizácie
predmetnej stavby.
Toto vyjadrenie zároveň slúži ako podklad pre vydanie stavebného povolenia predmetnej stavby, so stanovenými
podmienkami z hľadiska odpadového hospodárstva.
Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov v správnom konaní.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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