
__________________________________________________________________________ 

žiadateľ – meno a priezvisko, adresa, tel. kontakt  (právnická osoba IČO)                                   

 

                                                                            O k r e s n ý    ú r a d  Tvrdošín  

                                                                     odbor starostlivosti o životné prostredie 

                           Medvedzie 254      

                            027 44 Tvrdošín      

 

VEC: 

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy  odpadového hospodárstva  

 

      Týmto žiadam Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie 

o vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 b) zákona 

NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov, v znení 

neskorších predpisov: 

 

1. k dokumentácii v územnom konaní ( § 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb.) 

2. k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné 

konanie ( § 60 až 65 zákona č. 50/1976 Zb.) 

3. k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby  

      ( § 88 zákona č. 50/1976 Zb.) 

4. k dokumentácii v konaní o povolení terénnych úprav (§ 71 ods. 1 písm. a) zákona č. 

50/1976 Zb.), ak sa pri ich uskutočňovaní predpokladá použitie stavebného odpadu 

a odpadu z demolácie podľa § 77 ods.1 zákona o odpadoch  

5. k dokumentácii v kolaudačnom konaní  (§76 až 84 zákona č. 50/1976 Zb.) 

stavebné povolenie vydané ............................................................................................... 

pod číslom .......................... zo dňa .....................právoplatné dňa ..................................   

 

Názov stavby:                           .............................................................................................. 

 

Názov obce  (parc. č. KN):      .............................................................................................. 

 

Stavebník:                                 ............................................................................................... 

 

Dátum: ............................                                        ............................................................... 

        podpis žiadateľa  (pečiatka) 

 

Príloha: 

- projektová dokumentácia (obsahuje spôsob nakladania s odpadmi ) 

- splnomocnenie (v prípade zastupovania 



 
K bodu l a 2: 

 

Projektová dokumentácia, ktorá obsahuje, aké druhy odpadov budú vznikať pri výstavbe, prestavbe, rekonštrukcii stavby - 

katalógové číslo odpadu, názov odpadu, druh odpadu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov,  predpokladané  množstvo odpadu v tonách podľa jednotlivých druhov 

odpadov,  miesto  a  spôsob  dočasného  zhromažďovania  jednotlivých  druhov  odpadov  a spôsob následného nakladania so 

vzniknutými odpadmi.  

 

 

K bodu 3: 

 

Projektová dokumentácia – technologický opis búracích prác obsahujúci, aké druhy odpadov budú vznikať pri odstránení 

stavby - katalógové číslo odpadu, názov odpadu, druh odpadu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov,  predpokladané množstvo   odpadu   v tonách podľa   jednotlivých 

druhov odpadov, miesto  a spôsob dočasného zhromažďovania jednotlivých druhov odpadov a spôsob následného nakladania 

s odpadmi, LV, kópia z katastrálnej mapy, fotodokumentácia. Ak asanovaný objekt má stavebné povolenie, tak aj fotokópia 

stavebného povolenia.   

 

 

K bodu 4: 

 

Projektová dokumentácia obsahujúca, aké druhy odpadov sa použijú pri terénnych úpravách - katalógové číslo odpadu, názov 

odpadu, druh odpadu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 

predpisov,  predpokladané  množstvo   odpadu   v tonách podľa   jednotlivých druhov odpadov. 

   

 

K bodu 5: 

 

Doklady,  preukazujúce spôsob nakladania so všetkými stavebnými odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby, spôsob ich 

zhodnotenia, resp. zneškodnenia, vrátane faktúr a vážnych lístkov od oprávnenej organizácie. Fotokópia stavebného 

povolenia.   

 

 

  


