
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly,  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

 
 
Vec:  N á v r h  na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
 
 

A/ Meno a priezvisko, resp. názov stavebníka: Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o. 

so sídlom: Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce 

zastúpený: riaditeľom závodu Zlaté Moravce Milanom Drienovským (na základe plnej moci) 

navrhuje, aby bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre stavbu (názov stavby uviesť podľa názvu 

stavby v stavebnom povolení): „Skriňové podávače“ 

v rozsahu objektovej skladby (uviesť ju podľa stavebného povolenia) : 

a) Stavebné objekty: V prevádzke bude vybudovaná spevnená plocha s prestrešením pre 

skriňové podávače v kontakte s halou prípravovne v nadväznosti na existujúce podávače. 

Pôdorysne je rozmer stavby 5,515 x 18,45 m s pričlenenou betónovou spevnenou plochou 

3,0~5,0 x 18,45 m s rozlohou 60,4 m2. Na spevnenej ploche bude osadená existujúca 

technologická linka s dvomi skriňovými podávačmi a pásovým dopravníkom, ktoré boli 

osadené vo vedľajšej hale prípravovne. Skriňové podávače budú prestrešené oceľovým 

prestrešením z oceľových rámov každých cca 4,5 m, ktoré budú zabezpečovať prestrešenie 

celej technologickej linky. Z juhovýchodnej a juhozápadnej strany bude prístrešok po celej 

dĺžke opláštený trapézovým plechom na oceľovej nosnej konštrukcii. Ako pevný výškový 

bod pre objekt spevnenej plochy je stanovená výška dna spevnenej plochy existujúcich 

podávačov vo vedľajšej hale prípravovne 194,29 m.n.m. (± 0,000 = = 197,67 m.n.m.). Objekt 

skriňových podávačov bude slúžiť na zvýšenie dávkovania tuhých komodít (íl, piesok, 

papierenské kaly, piliny, škvára) do výroby. Plnenie podávačov bude zabezpečované 

nakladačmi. Z podávačov bude zmes dávkovaná na pásový dopravník nachádzajúci sa pod 

úrovňou terénu, ktorým sa ďalej dopraví na jestvujúci pásový dopravník v hale 

prípravovne. Dno spevnej plochy pod podávačmi bude lemované oporným múrom výšky 4,1 

m. 

b) Prevádzkové súbory :  

Prevádzkový poriadkok z hľadiska ochrany ovzdušia zo dňa 25. 1. 2013  

Súbor TPP a TOO 

umiestnenú na pozemku parcela č. (uviesť podľa stavebného povolenia) : 2809/1 – register „C“ 

v katastrálnom území (uviesť podľa stavebného povolenia) : Zlaté Moravce 

v obci : Zlaté Moravce 

 



pre ktorú vydal stavebné povolenie (názov správneho orgánu uvedený v hlavičke rozhodnutia): 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále 

pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

pod číslom: 6258-29339/2012/Máň,Šim/370590104/Z14-SP    dňa: 17. 10. 2012 

 

Zoznam účastníkov kolaudačného konania (stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebník a vlastník 

pozemku, na ktorom je stavba zrealizovaná) :  

1. Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce 

2. SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

3. Mesto Zlaté Moravce 

4. Okresný úrad životného prostredia Nitra, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce 

 

B/ Údaje o stavbe : 

Stavba bude odovzdaná a prevzatá do : konca júla 2013 

Stavba bude úplne vyprataná a úprava stavby bude dokončená do : v mesiaci august 2013 

 

Na komplexné vyskúšanie bude  plynule nadväzovať skúšobná prevádzka, ktorej zahájenie je 

plánované na :   v mesiaci august 2013 

 

 

 

 

 

 

        ............................................................. 

             pečiatka a podpis navrhovateľa 

 

 

 

 

 

 

V Zlatých Moravciach 


