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Doplnok č.1 žiadosti o zmenu integrovaného povolenia číslo: 
6258-29339/2012/Máň, Šim/370590104/Z14-SP zo dňa 17.10.2012 
pre prevádzkovateľa Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., 
Zlaté Moravce pre prevádzku: Výroba tehliarskych výrobkov 
Zlaté Moravce  
 
Údaje Doplnku č. 1 dopĺňajú, resp. nahrádzajú údaje uvedené v žiadosti 
o zmenu č. 17 povolenia zo dňa 15. 10. 2013  
  
B)       Typ žiadosti 
 
1.  Údaj o aký typ žiadosti sa jedná (jestvujúca prevádzka, nová prevádzka, zmena  
      v prevádzke, zmena už vydaného integrovaného povolenia) 
      Jestvujúca prevádzka       
      Skriňové podávače  

- žiadosť o kolaudačné konanie stavby podľa § 3 odst. 4 zákona o IPKZ   
- žiadosť o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania o stavbe „Skriňové 
podávače“ podľa § 3 odst. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ     

 
2. Zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada   
• v oblasti stavebného poriadku  
 - kolaudačné konanie stavby „Skriňové podávače“ podľa § 3 odst. 4 zákona o IPKZ   
   
• v oblasti ochrany zdravia ľudí  
      - posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania o stavbe „Skriňové podávače“  podľa 

§ 3 odst. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ     
  
 

M) Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až L) 
všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

 
Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 
Pre zariadenie bolo vydané stavebné povolenie: 
rozhodnutím č. 6258-29339/2012/Máň,Šim/370590104/Z14-SP zo dňa 17. 10. 2012  
 
Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je:  
- kolaudačné konanie stavby „Skriňové podávače“ podľa § 3 odst. 4 zákona o IPKZ  
 
 - posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania o stavbe „Skriňové podávače“  
 podľa § 3 odst. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ         
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N)  Návrh podmienok povolenia 

Do Súboru TPP a TOO budú zapracované Podmienky pre prevádzkovanie uvedené 
v rozhodnutí č. 6258-29339/2012/Máň,Šim/370590104/Z14-SP zo dňa 17. 10. 2012 v bodoch  
 
1.3.4. Za účelom zníženia sekundárnej prašnosti z plnenia skriňových podávačov 
umiestnených pod prístreškom prevádzkovateľ zabezpečí vlhčenie povrchu nakladaných 
materiálov, najmä za suchého veterného počasia. 
 
1.3.5. Za účelom zníženia sekundárnej prašnosti prevádzkovateľ organizačnými opatreniami 
zabezpečí, aby obsluha nakladača počas plnenia skriňových podávačov umiestnených pod 
prístreškom znížila pádovú výšku materiálov vysýpaných z nakladača do skriňových 
podávačov. 
 
1.3.6 Prevádzkovateľ zabezpečí vedenie evidencie o vlhčení povrchu materiálov, ako aj 
o čistení a zvlhčovaní povrchu ciest v areáli prevádzky.     
 
 
 Zhodnotenie splnenia podmienok skúšobnej prevádzky stavby „Skriňové 
podávače“ 
 
Časť II. Záväzné podmienky rozhodnutia č. 6258-29339/2012/Máň, Šim/370590104/Z14-
SP, bod 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické 
zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, odseku Podmienky na 
uskutočňovanie stavieb sa dopĺňa nový pododsek  A.2.:  
 
„A.2. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode Y) sa stanovujú tieto záväzné podmienky: 
I. všeobecné: 
1. Stavebníkom bude Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 31 418 821.  
Týmto prehlasujeme, že na základe vydaného Rozhodnutia č. 6258-
29339/2012/Máň,Šim/370590104/Z14-SP zo dňa 17. 10. 2012, ktorým  bolo vydané 
stavebné povolenie, ktorým bolo povolené uskutočnenie stavby „Skriňové podávače“, bola 
stavebníkom skutočne spoločnosť Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., Tehelná 5, 
953 01 Zlaté Moravce, IČO31 418 821.  
 
2. Stavbu uskutočniť podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: 
PRONSTAV, Továrenská 53, 953 01 Zlaté Moravce - Ing. Peter Žiak, vypracovaná v termíne: 
03/2012, číslo zakázky: 07/03/2012).  
Týmto prehlasujeme, že stavba bola uskutočnená podľa uvedenej dokumentácie.     
 
3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom 
konaní.  
Týmto prehlasujeme, že bolo vyhlásené výberové konaní na zhotoviteľa stavby.    
 
4. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa 
ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti  
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Na Inšpektorát bolo oznámené listom zo dňa 16. 11. 2012, v ktorom sa uvádza, že dňa 
8.11.2013 bolo ukončené výberové konanie a že víťazom výberového konania je firma 
ViOn, a.s. – prílohou listu bol zaslaný doklad o odborné spôsobilosti tejto firmy.      
 
5. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo 
fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle Zákona č. 
216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov. 
Vytýčenie priestorovej polohy stavby bolo zabezpečené firmou ViOn, a.s. 
  
6. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.  
Na Inšpektorát bolo oznámené listom zo dňa 16. 11. 2012, v ktorom sa uvádza, že dňa 
13.11.2012 bola zahájená výstavba priestoru pre skriňové podávače.   
 
7. Stavebník je povinný elektronicky (e-mail: simurka@sizp.sk) oznamovať Inšpektorátu 
priebeh jednotlivých prác – uskutočnené práce a plánované práce v intervale 7 dní.  
Riaditeľ závodu, pán Milan Drienovský, elektronicky oznamoval Inšpektorátu priebeh 
jednotlivých prác na e-mail simurka@sizp.sk   
 
8. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a 
dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.  
Týmto prehlasujeme, že na stavenisku bola k dispozícii uvedená dokumentácia. 
 
9. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas 
uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.  
Počas uskutočňovania stavby bol vedený stavebný denník, ktorý je k dispozícii u riaditeľa 
závodu.   
 
10. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.  
Týmto prehlasujeme, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržiavané predpisy týkajúce sa   
bezpečnosti práce a technických zariadení a bola zabezpečená ochrana zdravia a osôb na 
stavenisku.  
 
11. Stavebník je povinný označiť stavenisko tabuľou s údajmi o názve stavby, názve 
dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom 
ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.  
Týmto prehlasujeme, že stavenisko bolo označené tabuľou s uvedenými údajmi. 
 
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba 
také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o 
stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na 
zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti  
stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, 
hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.  
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Na stavbu boli použité stavebné výrobky podľa uvedených osobitných predpisov 
a uvedených vlastností. Špecifikácie stavebného materiálu je k dispozícii u riaditeľa 
závodu.     
 
13. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné 
a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy. 
V priebehu výstavby nedošlo ku zmenám v projektu.  
 
14. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.  
Počas výstavby nedošlo ku škodám. 
 
15. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.  
Pozemok, na ktorom prebiehala výstavba, i ďalšie pozemky dotknuté výstavbou boli dané 
do pôvodného stavu.  
 
16. S uskutočnením stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť 
(§ 52 zákona o správnom konaní.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne 
do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.  
Povolenie nadobudlo právoplatnosti dňa 17. 10. 2012 a stavba bola zahájená dňom 
13.11.2012. Podmienka bola splnená. 
 
17. Stavbu ukončiť do 12 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.  
Stavba bola ukončená v priebehu mesiaca august 2013. Podmienka bola splnená. 
 
II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej 
správy a dotknutých organizácií: 
18. Krajský pamiatkový úrad v Nitre (č. j.: NR – 12/1195 – 2/5695/Gro zo dňa 15. 06. 2012):  
18.1. V prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie 
prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na 
druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až 
do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne 
spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania 
obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä 
zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález 
môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená 
osoba metódami archeologického výskumu.  
Nedošlo k archeologickému nálezu. 
 
18.2. Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov 
súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. 
Pamiatkový úrad poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. 
Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.  
Viď komentár k podmienke 18.1. - Nedošlo k archeologickému nálezu. 
 
III. ďalšie podmienky:  
19. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na 
posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná prevádzka, možno stavbu 
užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.“  
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Na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie bola potrebná skúšobná prevádzka, ktorá bola 
povolená rozhodnutím č. 6258-29339/2012/Máň,Šim/370590104/Z14-SP zo dňa 17. 10. 
2012.  
Skúšobná prevádzka prebiehala v mesiaci september 2013 až do 14. 10. 2013. 
 
Zhrnutie: Podmienky pododseku  A.2. boli stavebníkom splnené. 
 
 

O) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, 
prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová 
prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

p. č. Zoznam účastníkov konania 
1 SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 
2 Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce 
3 Mesto Zlaté Moravce  
4 Okresný úrad životného prostredia Nitra, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce 
5 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Inšpektorát práce Nitra 
  
  

 
 

P)  Prehlásenie 

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o  zmenu povolenia. 
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné. 
 
Dátum:  
Podpísaný:   na základe plnej moci                                                                                     
 
 
 
                                                             --------------------------------------------------                                        
                                                                       Milan Drienovský 
                                                                        riaditeľ závodu 
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Prílohová časť 
 
A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa   

 
1. Výpis z obchodného registra, resp. iný doklad (živnostenský list) – l x overená kópia 
     originálu 
    Predkladáme ako prílohu.  

 
 
B) Typ žiadosti 

 
1. Zmena integrovaného povolenia  
     Zmena už vydaného integrovaného povolenia  číslo:   
     integrované povolenie číslo:  3361/OIPK/445/04-Má/370590104 zo dňa  26.11.2004  

           v znení zmien rozhodnutí, uvedených v časti B, odst. 1.   
• v oblasti stavebného poriadku  
 - kolaudačné konanie stavby „Skriňové podávače“ podľa § 3 odst. 4 zákona o IPKZ   
   
• v oblasti ochrany zdravia ľudí  
      - posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania o stavbe „Skriňové podávače“  podľa 

§ 3 odst. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ     
 
 
E)  Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje 

o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých 
zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov 
emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a zdravie ľudí 

 
 Spolu so žiadosťou predkladáme aktualizovaný Súbor TPP a TOO so zapracovanými 
zmenami vykonanými na zdroji. .     
      
 
Ďalšie prílohy:  
 

 Prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany ovzdušia zo dňa 25. 1. 2013 uvedený 
v súhlase orgánu ochrany ovzdušia OÚŽP Nitra, Stále pracovisko Zlaté Moravce 

 
 Vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky 

 

 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, vypracovaný v súlade s § 17 vyhlášky č. 
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

 

 Doklad o zaplatení správneho poplatku  
 


