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Vec: "Letecko-prevádzkové a stavebno-technické posúdenie helipoctu Liptovský Trnovec"
vyjadrenie

ELAN spol. s r.o., 1. mája 35/115 Liptovský Mikuláš požiadal listom dna 25.01.2011
Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva o vyjadrenie k projektovej dokumentácii "Letecko-prevádzkové a stavebnotechnické posúdenie heli poctu Liptovský Trnovec"
vypracovanej
k vydaniu územného
rozhodnutia a stavebného povolenia.

Projekt rieši výstavbu helipoctu a prislúchajúcich prevádzkových budova spevnených plôch.
Stavba bude realizovaná na p.c. 1061/485v k.ú. Liptovská Ondrašová. Pocas realizácie stavbyje
predpoklad vzniku prevažne odpadov "skupiny 17" ako zmiešané odpady zo stavieb, kovy,
betón,... Stavba je nevýrobného charakteru a pocas jej užívania vzniknú odpady z prevádzky a
komunálne odpady.
Obvodný úrad životného prostredia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva ako
príslušný orgán štátnej správy podla §5 odstavec 1 zákona NR SR c. 525/2003 Z.z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §71
písmeno n) zákona NR SR c. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov dáva podla § 16 ods. 1 písmeno b) bod l., 2. zákona NR
SR c. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov nasledovnévyjadrenie:
Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou s vydaním územného rozhodnutia a
stavebnéhopovoleniapre stavbu "Letecko-prevádzkovéa stavebno-technicképosúdenie heliportu
LiptovskýTrnovec"za dodržania nasledovnýchpodmienok:
l. S odpadmi,ktoré budú vznikat pocas výstavbya prevádzky,sa bude nakladat v súlade so
zákonomNR SR c. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovv
znení neskorších predpisov a právnymi predpismivydanýmina jeho.
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2. Pri kolaudácii stavby budÚ predložené doklad~ o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe.
3. S komunálnymi odpadmi je potrebné nakladat aj v sÚlade s platným VZN mesta Liptovský
Mikuláš.
4. Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využit, je potrebné odovzdat len
oprávnenej osobe v zmysle "zákona o odpadoch" pricom je potrebné uprednostnit ich
zhodnotenie (zberné suroviny) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je
potrebné vyclenit priestor na docasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpecit ho zbernou
nádobou (napr. velkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným
spôsobom, ktorý nebude ohrozovat životné prostredie alebo odpad zo staveniska hned
odvážat. VýkopovÚ zeminu je možné využit na Úpravu okolia stavby.

Podla § 16 ods. 2 zákona NR SR c. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov (dalej len "zákon o odpadoch") sa vyjadrenia,
ktoré sÚvýsledkom konaní uvedených v § 16 ods. l písm. b) "zákona o odpadoch", v prípadoch
konania podl'aosobitného predpisupovažujú za záväzné stanovisko.
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