SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica
Číslo: 196-4255/2022/4,6/470230104/Z14-SP,OdS

Banská Bystrica dňa 08. 02. 2022

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32
ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“),
a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“) podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 66, § 88 ods. 3 stavebného zákona na základe
konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4, podľa § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4
zákona o IPKZ a § 61 a § 88 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia
vydaného rozhodnutím č. 3262/334/OIPK/470230104/2004-Mš zo dňa 08. 04. 2005 v znení jeho
neskorších zmien ( ď a l e j len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba hygienického papiera“
976 03 Harmanec
(ďalej len „prevádzka“)
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prevádzkovateľa a stavebníka: SHP Harmanec, a.s., Harmanec 976 03, IČO: 00 153 052
(ďalej len „prevádzkovateľ“),
ktorou


povoľuje uskutočnenie stavby „Búranie starej kotolne a prístrešku pre europalety“ (bod a);



povoľuje odstránenie stavby SO 06 DEMOLÁCIA OBJEKTU - STARÁ KOTOLŇA +
PRÍSTREŠOK (bod b);



mení integrované povolenie (bod c).

a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby
„Búranie starej kotolne a prístrešku pre europalety“ v nasledovnom členení:
SO 01 VNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY VN, na pozemkoch parc. č. 114/4, 122/1, 122/4,
122/12, 124, 127, 128, 180/3, 181/2, 182/8, 182/9, 192 v k. ú. Harmanec.
Na jestvujúcom potrubnom moste sa vymenia poškodené pororošty za nové na celkovej ploche
64,14 m2. a bude slúžiť aj pre uloženie elektrických prípojok pre nové trafostanice TS1 a TS2.
SO 02 TRAFOSTANICA TS1 - obj. č. 19, na pozemku parc. č. 114/4 v k. ú. Harmanec.
V objekte č. 19 sa vytvorí priestor pre osadenie novej trafostanice TS1 vybúraním vchodových
dverí a demontovaním jestvujúceho rozvádzača a oceľových koľajníc. Jestvujúce kanále
sa prekryjú 10 mm plechom a namontujú sa nové koľajnice z U profilov č. 100. Osadí sa suchý
transformátor 1600kVA s prevodom 6300/400/230V v ekologickom vyhotovení, s vývodmi
cez izolátory dole. Bude umiestnený na ráme z oceľového profilu UE100, upevnenom
do základovej podlahy. Chladenie transformátorov je prirodzené existujúcimi otvormi
v obvodovej stene a vo dverách.
SO 03 TRAFOSTANICA TS2 - obj. č. 24, na pozemkoch parc. č. 122/1, 128 v k. ú. Harmanec.
Trafostanica TS2 je navrhnutá ako murovaný jednopodlažný objekt s plochou strechou
o pôdorysných rozmeroch 5,5 x 3,2 m. Osadí sa suchý transformátor 1600kVA s prevodom
6000/400/230V v ekologickom vyhotovení, s vývodmi cez izolátory dole.
Bude umiestnený na ráme z oceľového profilu UE100, upevnenom do základovej podlahy.
Chladenie transformátorov je prirodzené otvormi v obvodovej stene a vo dverách.
SO 04 TRAFOSTANICA TS22kV/6,3kV - obj. č. 48, na pozemku parc. č. 122/1 v k. ú.
Harmanec.
V jestvujúcej trafostanici sa odstráni štrk, ktorý slúžil na pohltenie vytečeného oleja, vybúra
sa betónová podlaha. Vybuduje sa nová betónová podlaha, vetracie otvory vo vstupných vrátach
a zhotoví sa nové oceľové zábradlie. Osadí sa nový suchý transformátor 1600kVA v zvýšenom
krytí IP 23 s prevodom 22000/6300kV v ekologickom vyhotovení, s vývodmi cez izolátory dole.
Bude umiestnený na ráme z oceľového profilu UE100, ukotvenom do základovej podlahy.
Chladenie transformátorov je prirodzené existujúcimi otvormi v obvodovej stene a vo dverách.

strana 3/23 k rozhodnutiu č. 196-4255/2022/4,6/470230104/Z14-SP,OdS

SO 05 POTRUBNÝ MOST na pozemkoch parc. č., 124, 182/9, 188/1, 192 v k. ú. Harmanec.
Vybuduje sa nový potrubný most ako oceľová konštrukcia osadená na železobetónových
pätkách. Bude slúžiť pre vedenie médií DN 60 Voda, DN160 Kanalizácia, DN 200 Horúcovod
a DN 200 Horúcovod - spiatočka.
SO 07 REKONŠTRUKCIA OPLOTENIA na pozemkoch parc. č. 182/9, 188/1 v k. ú.
Harmanec.
Jestvujúce oplotenie sa zdemontuje a po vybudovaní základových pätiek potrubného mosta
sa zrealizuje nový sokel zo šalovacích tvárnic a osadí sa spätne jestvujúce oplotenie
z trapézového plechu.
SO 08 DOČASNÁ SKLÁDKA STAVEBNEJ SUTE na pozemkoch parc. č. 111, 112, 113,
122/1 v k. ú. Harmanec.
Na nevyužívanom pozemku sa na ploche 935 m2 vytvorí skládka na dočasné uskladnenie sute
z asanovanej budovy bývalej kotolne objekt č. 22. Bude tu umiestnené tiež dočasné zariadenie
staveniska zo sociálno-hygienickými zariadeniami a mobilnými bunkami.
Projektovú dokumentáciu stavby vypracovali: Ing. František Víťazka, autorizovaný stavebný
inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“)
pod registračným číslom 2952*A1 a Jozef Čerťaský; autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný
v registri SKSI pod registračným číslom 4767*TSP*I4.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1.

Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom
(inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto
rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia
inšpekcie.

2.

Pred začatím stavby je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a zabezpečiť
ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov jednotlivých
inžinierskych sietí.

3.

Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybratý výberovým
konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní
po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb.

4.

Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby do pätnástich dní
odo dňa jej začatia.

5.

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné
požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

6.

Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z. z.
v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti
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a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
7. Stavebník zabezpečí posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického
zariadenia - elektrického zariadenia - A/c podľa § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou
právnickou osobou.
8. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení - elektrické
zariadenie - A/c vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou
právnickou osobou.
9. Počas realizácie stavby a jej užívania zabezpečiť, aby nebola ohrozená kvalita povrchových
a podzemných vôd, dbať na ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne
ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť
jej kvalitu.
10. Používané mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality
podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
11. V prípade spadnutia akéhokoľvek materiálu do vodného toku, vrátane jeho prekrytého úseku
tento bezodkladne odstrániť z prietočného profilu toku.
12. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby
a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
13. Pri realizácii stavebných prác musia byť určené zásady technických, organizačných,
prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti práce.
14. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác
so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami
a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je zhotoviteľ stavby povinný oboznámiť určených
pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
15. Stavba bude ukončená najneskôr do 31. 12. 2023.
16. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z. z.
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami
umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej
ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability,
požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej
užívaní, ochrany pred hlukom a energetickej úspornosti.
17. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou
pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný
denník.
18. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
štátneho stavebného dohľadu.

strana 5/23 k rozhodnutiu č. 196-4255/2022/4,6/470230104/Z14-SP,OdS

19. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov
o stavbe a účastníkoch výstavby.
20. Pri uskutočňovaní objektu „SO 03 TRAFOSTANICA TS2 - obj. č. 24“ dodržať nasledovné
podmienky:
- V priestoroch trafostanice zabezpečiť podlahu tak, aby nedochádzalo k úniku
znečisťujúcich látok mimo tohto priestoru alebo do podzemných vôd.
-

Dodržať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami: ten, kto zaobchádza so znečisťujúcimi látkami,
je povinný dodržiavať osobitné predpisy, ktoré ustanovujú, za akých podmienok možno s
takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd a
podzemných vôd.

-

Ak zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd neupravujú osobitné
predpisy, je ten, kto s takýmito látkami zaobchádza, povinný urobiť potrebné opatrenia,
aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd
alebo neohrozili ich kvalitu. Takýmito opatreniami sú najmä:
a) umiestňovať stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami
tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu
úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd alebo do stokovej siete a aby sa tým
zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z
povrchového odtoku,
b) používať len také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby zaobchádzania
so znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné aj z hľadiska ochrany vôd,
c) zabezpečovať prevádzku stavieb a zariadení zamestnancami oboznámenými s
osobitnými predpismi, bezpečnostnými predpismi a s podmienkami určenými na
zaobchádzanie
so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd,
d) pravidelne vykonávať kontroly nádrží, skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov
na prepravu znečisťujúcich látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu,
e) vybudovať a riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku
znečisťujúcich látok, na pravidelné hodnotenie výsledkov sledovania a oznamovať
výsledky orgánu štátnej vodnej správy. ak zistené úniky spôsobujú ohrozenie vôd,
ten, kto zaobchádza s nebezpečnými látkami, ktoré patria medzi druhy alebo skupiny
znečisťujúcich látok uvedených v prvom až šiestom bode ZOZNAMU I prílohy č. 1,
alebo ktoré patria medzi druhy alebo skupiny znečisťujúcich látok uvedených v
siedmom až deviatom bode ZOZNAMU I prílohy č. 1, ak sa považujú za nebezpečné,
je povinný vykonať tieto opatrenia:
- vyhodnotiť rozsah znečistenia,
- pravidelne sledovať koncentrácie znečisťujúcej látky, ktorá spôsobila ohrozenie
v podzemných vodách, a výsledky nahlasovať každoročne orgánu štátnej vodnej
správy a na požiadanie aj poverenej osobe,
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- vypracovať rizikovú analýzu, ak sa zistí riziko ohrozenia stavu vôd a stúpajúce
trendy znečisťujúcich látok v podzemných vodách,
- vykonať opatrenia na zvrátenie stúpajúcich trendov koncentrácie znečisťujúcich
látok podzemných vôd a opatrenia na nápravu, ak sa rizikovou analýzou preukáže
riziko ohrozenia ľudského zdravia alebo životného prostredia.
-

Kontrolu a skúšky tesnosti môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom
na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.

- S použitými obalmi znečisťujúcich látok sa zaobchádza ako so znečisťujúcimi látkami.
- Ten, kto zaobchádza s prioritnými nebezpečnými látkami, je povinný viesť záznamy
o druhoch týchto látok, ich množstvách, časovej postupnosti zaobchádzania s nimi,
obsahu ich účinných zložiek a ich vlastnostiach najmä vo vzťahu k vodám, k pôdnemu
a horninovému prostrediu súvisiacemu s vodou; tieto informácie poskytne ročne orgánu
štátnej vodnej správy najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka a na požiadanie
poverenej osobe.
- Zachytené znečisťujúce látky môže likvidovať len firma, ktorá má na takúto činnosť
oprávnenie.
-

Podľa § 41 ods. 2 ten, kto zistí príznaky mimoriadneho zhoršenia vôd, je povinný
bez zbytočného odkladu spôsobom podľa miestnych pomerov ohlásiť túto skutočnosť
Slovenskej inšpekcii životného prostredia.

-

Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami je možné len v stavbách a zariadeniach, ktoré
sú stabilné, nepriepustné, odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým,
biologickým a poveternostným vplyvom a konštruované v súlade s požiadavkami
slovenských technických noriem a legislatívnymi požiadavkami.

- Pred uvedením nových zariadení do prevádzky je potrebné zabezpečiť vykonanie skúšok
tesnosti. Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach tesnosti, kontrolách
technického stavu.
-

Pre zariadenia, v ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami je
prevádzkovateľ povinný vypracovať prevádzkový poriadok, plán údržby opráv a plán
kontroly a oboznámiť obsluhu s predmetným poriadkom a plánom.

-

Zabezpečiť, aby všetky manipulačné priestory, kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami,
nebezpečnými odpadmi a obalmi nebezpečných látok a nebezpečných odpadov boli
zabezpečené záchytnými zariadeniami proti havarijnému úniku týchto látok.

21. Stavebník je povinný pred začatím stavby dodržať podmienky určené správcom
elektroenergetických zariadení v majetku Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina (ďalej
len „SSD”):
-

zabezpečiť vytýčenie presnej trasy podzemných káblových vedení na základe
objednávky smerovanej cez aplikáciu, ktorá je zverejnená na internetovej stránke
www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) prostredníctvom určeného pracovníka strediska
údržby SSD v danej lokalite.
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-

Stavebník je povinný dodržať ochranné pásmo od energetických zariadení v zmysle
zákona č. 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN
vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné
káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN
vzdušných vedeniach dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného
vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác neporušiť
celistvosť uzemňovacej sústavy. V danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné
vedenia tretích osôb.

-

Stavebník je povinný v prípade súbehu a pri križovaní zemných káblových vedení
dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu (pozn. pri nedodržaní
uvedenej podmienky SSD pri opravách a rekonštrukciách vlastných zariadení
nezodpovedá za prípadné poškodenie iného zariadenia).

-

Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD,
ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné
dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických
noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického
zhotovenia súbehov a križovaní.

-

Stavebník je povinný v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia
túto skutočnosť neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

-

Stavebník je povinný pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD
prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia,
s potvrdením v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného
denníka.

22. Stavebník je povinný dodržať podmienky rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na zvláštne užívanie cesty vydané
pod číslom OU-BB-OCDPK-2021/025294-002 zo dňa 13. 10. 2021.
23. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky použitia určeného dopravného
značenia v zmysle určenia Okresného úradu Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, vydané pod č. OU-BB-OCDPK-2021/027843-005 zo dňa
12. 11. 2021 na ceste I/14 - km 1,925 vľavo v smere staničenia (intravilán Harmanec,
v mieste napojenia areálu existujúcim vjazdom):
-

Dopravné značky a dopravné značenia musia spĺňať ustanovenia § 60 a § 61 zákona
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky
č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.

-

Pokiaľ nie je stanovené inak, budú dopravné značky a dopravné zariadenia osadené
v zmysle príslušných platných STN (STN 01 8020: 2018) a TP.

-

Určené dopravné značenie bude spĺňať podmienky stanovené zákonom č. 133/2013
Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom
č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj „Vzorové listy stavieb pozemných
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komunikácií 6.1 Zvislé dopravné značky" a „Vzorové listy stavieb pozemných
komunikácií 6.4 Vodiace dopravné zariadenia".
-

Pri realizácii prenosného dopravného značenia je potrebné dodržať § 3 ods. 3, § 6 ods.
2 a 3, § 7 ods. 2 až 10, § 8 ods. 2 vyhlášky o dopravnom značení.

-

Organizácia cestnej premávky ako aj umiestnenie prenosného dopravného značenia bude
vykonané v súlade s TP 069 „Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení
na označovanie pracovných miest“ pokiaľ nie sú v rozpore s vyhláškou o dopravnom
značení.
Stavebník je povinný zabezpečiť, aby určené prenosné dopravné značenie zodpovedalo
vyobrazením, farebným vyhotovením ako aj umiestnením vyhláške o dopravnom
značení.

-

-

Existujúce dopravné značenie, ktoré je v rozpore s určeným prenosným dopravným
značením je žiadateľ povinný dočasne zneplatniť tak ako je uvedené v § 3 ods. (3)
vyhlášky o dopravnom značení.

-

Žiadateľ zabezpečí prenosné dopravné značenie a osadenie na vlastné náklady, pričom
v plnej miere zodpovedá za správnosť osadenia ako aj jeho funkčnosť počas trvania,
tak ako bolo určené.

-

Určené prenosné dopravné značenie je dočasné a umiestnené bude na nevyhnutné obdobie,
počas realizácie stavby.

-

Určené prenosné dopravné značenie na ceste I/14 bude základného rozmeru (veľkosť 2).

-

Pri umiestňovaní jednotlivých dopravných značiek alebo dopravných zariadení
je potrebné postupovať v smere jazdy, pri ich odstraňovaní proti smeru jazdy.

-

Dopravné zariadenie vyznačujúce uzávierku alebo usmerňujúce cestnú premávku
(zábrana, smerovacia doska, vodiaca doska) musí byť za zníženej viditeľnosti náležite
osvetlené podľa platných noriem.

-

Dĺžka pracovného úseku s zúženým obojsmerným jazdným pásom (min. šírka 5,50 m)
cesty I/14 bude max. 20 m.

-

Určené dopravné značenie a dopravné zariadenie nemusí byť konečné a v prípade
potreby (napr. Prevádzkové podmienky, bezpečnosť cestnej premávky a pod.)
je stavebník povinný ho doplniť. Zmenu alebo doplnenie po odsúhlasení príslušným
Dopravným inšpektorátom je potrebné následne nahlásiť na Okresný úrad Banská
Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

-

Určené použitie dopravného značenia platí len pre cesty I. triedy.

-

Žiadateľ je povinný dodržať podmienky určené v záväznom stanovisku Okresného
riaditeľstva policajného zboru, okresného dopravného inšpektorátu Banská Bystrica pod
číslom ORPZ-BB-ODI1-25-272/2021-ING z dňa 08. 11. 2021 a v stanovisku
Slovenskej správy ciest, Investičnej výstavby a správy ciest pod číslom
SSC/8828/2021/6271/23178 zo dňa 14. 07. 2021.
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-

Realizáciu určeného dopravného značenia zabezpečí fyzická osoba oprávnená na výkon
týchto činností v zmysle § 45 stavebného zákona.

-

Vydané určenie použitia prenosného dopravného značenia je možné uplatniť
do 2 rokov od jeho vydania ak nedôjde k podstatnej zmene platnej legislatívy alebo
STN a TP vo vzťahu k dopravnému značeniu a jeho použitiu. Po stanovenom termíne
je potrebné požiadať o vydanie nového určenia za podmienok uvedených v § 3 ods. (7)
cestného zákona.

24. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky majetkového správcu
cesty I/14 Slovenskej správy ciest, Investičnej výstavby a správy ciest Banská Bystrica:
-

dočasné dopravné značenie bude v teréne osadené žiadateľom za prítomnosti správcu
cesty I/14 (Mgr. Peter Vrbický, tel. 0903 404 585), ktorému bude termín osadenia
v teréne oznámený minimálne 3 dni vopred.

-

Navrhované dočasné dopravné značenie bude zriadené na náklady stavebníka, ktorý
zodpovedá za jeho úplnosť a technický stav

-

Stavebnou činnosťou nesmie dochádzať k znečisťovaniu povrchu cesty I/14, jej značenia
a vybavenia.

25. Stavebník je povinný pre ochranu sietí elektronických komunikácií (ďalej len „SEK“)
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava dodržať
nasledovné podmienky:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že stavba je v kolízii
so SEK Slovak Telekom,a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje
do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie
stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok
ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného
správou sieti: jan.zauska@telekom.sk; 0902 719 521.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby.
Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. uzavrieť dohodu
o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.
Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu
a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch
a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
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- V prípade ak na v mieste stavby nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá
je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
-

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy
SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové
rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie
od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej
cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu
tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať
alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť
na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu
pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
26. Pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky súhlasu so zriadením stavby v obvode dráhy
vlečkovej koľaje určené v záväznom stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby SR, Sekcia
železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad (ďalej len „MDV SR“)
č. 36708/2021/SŽDD/91988 zo dňa 05. 08. 2021:
- Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou overenou MDV SR, prípadné zmeny
nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
-

Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie
železničného telesa.

-

Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou
dráhy.
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- Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
- Stavebník je povinný pred začatím prác v obvode dráhy vlečkovej koľaje prerokovať
a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane
zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbou dotknutom
pozemku.
-

Stavebník je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia prevádzkovateľa
vlečkovej koľaje (súčasné aj budúce), nachádzajúce sa v dotknutom území.

-

Stavebník je povinný dodržať mostný priechodný prierez pre neelektrifikované trate
v zmysle STN 73 6201.

-

Realizáciou stavby nesmie byť narušený priechodový prierez, voľný schodný
a manipulačný priestor stavby dráhy.

- Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
-

Stavebník je povinný stavbu v obvode dráhy vlečkovej koľaje udržiavať a užívať tak,
aby neohrozovala prevádzku dráhy, dráhu a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť
a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv
stavby na dráhu.

27. Stavebník je povinný dodržať podmienky určené spoločnosťou SPP - distribúcia,
a.s. Bratislava (ďalej len „SPP-D”):
-

V ďalšom stupni projektovej dokumentácie, pred začatím stavby doplniť projektovú
dokumentáciu o nasledovné: Uviesť vzdialenosti SO 05 a SO 07 od existujúceho STL
plynovodu D 110, PN 280 kPa. V realizačnom projekte doplniť tento údaj kótovaním
a stavbu osadiť tak, aby min. vzdialenosť stavby od plynovodu D 110-PE bola
min. 2,0 m t.j. mimo bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia.

-

SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosť
v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení
v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia je potrebné kontaktovať zástupcu SPP-D
p. Igora Prepelicu, č.t. 045/2424502; e-mail: igor.prepelica@spp-distribucia.sk.

-

Pred realizáciou zemných prác požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení prostredníctvom online formulára.

-

Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
stavieb z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

-

Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

-

Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D
www.spp-distribucia.sk najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác.
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-

Zemné práce realizovať vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu
nízkotlakého plynovodu a stredotlakého plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení
týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne bez použitia strojových
mechanizmov so zvýšenou opatrnosťou za dodržania STN 73 3050 a to pokiaľ sa jedná
o výkopové ako aj bezvýkopové technológie.

-

Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu
od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m
od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne je stavebník povinný v mieste
križovania obnažiť plynárenské potrubie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie
priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy
vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia.

-

V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL
plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne ale bezvýkopovou metódou s ručne
kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú
projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie
takýchto prác.

-

Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných
sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.

-

Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník
je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč,
e-mail:peter.tkac@spp-distribucia) na vykonanie kontroly stavu obnaženého zariadenia,
podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denníka.

-

Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený
a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje povolenie
vydané SPP-D.

-

Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete
počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.

-

Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne
úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne
terénu všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne
terénu.

-

Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť
ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727; nedodržanie tejto povinnosti môže viesť
k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.

-

Pri realizácii stavby dodržať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona,
a iných všeobecne záväzných predpisov ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia
plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn najmä
STN 73 6005, TPP 906 01.
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-

Rešpektovať a zohľadniť
a bezpečnostných pásiem.

existenciu

plynárenských

zariadení

a ich ochranných

-

Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

-

Stavebník v zmysle § 79 zákona o energetike nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa
distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosť
ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

-

V zmysle § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa
distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

28. Dodržať podmienky správcu podzemných telekomunikačných zariadení (ďalej len „PTZ“)
Orange Slovensko, a.s. MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., UC 2 údržbové centrum Banská
Bystrica:
-

Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo
na povrchu terénu u správcu PTZ.

-

Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou
polohou PTZ a upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú
polohovú odchylku 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu
terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadenia pracovali s najväčšou
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej
1 m /v ochrannom pásme 1,5 m/ na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.

-

Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana
proti mechanickému poškodeniu.

-

Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by
znemožnilo prístup k PTZ.

-

Vyžiadať súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ

-

Zabezpečiť, aby odkryté časti PTZ boli
ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.

-

Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie
a značenie /zákrytové dosky, fólia, markery/.

-

Bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na tel. 033/7732032, mob. 0907 721 378.

-

Overiť výškové a stranové uloženia PTZ ručnými sondami /vzhľadom na to, že
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia/.

-

Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde
bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia
prevádzkovateľa a správcu PTZ.

riadne zabezpečené

proti

prevysu,

29. Dodržať podmienky Okresného úradu Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií:
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-

Realizáciou nového oplotenia nesmie dôjsť k zásahu do cesty I/14, t.j. pozemku parc. CKN č. 173, k. ú. Harmanec.

-

Motorové vozidlá a stavebné stroje musia vychádzať na cestu I/44 len v mieste
existujúceho vjazdu.

-

Stavebnými prácami nesmie dochádzať k obmedzeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky na ceste I/14.

-

Vybúraný a stavebný materiál nebudú skladované na ceste I/14, ani na priľahlom
cestnom pozemku. Počas realizácie stavebných prác nesmie dochádzať k znečisťovaniu
cesty I/14, prípadné znečistenie je potrebné ihneď odstrániť. Vybúraný materiál
je potrebné prepravovať zakrytý, nie voľne uložený. V prípade, že bude pozorovaná
vyššia prašnosť na ceste I/14, stavebník zabezpečí pravidelné umývanie a kropenie
cesty I/14.

30. Dodržať podmienky Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Závod 01
Banská Bystrica (ďalej len „StVPS, a.s.“):
-

Pred začatím stavebných prác objednať na zákazníckom centre vytýčenie podzemných
vedení v správe StVPS, a.s. a spísať protokol o vytýčení existujúcich zariadení.

-

Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác dodržať ochranné pásmo v zmysle
zákona č. 442/2002 Z. z. nasledovne:
- min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom
vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;
- min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom
vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

-

V prípade prípojok dodržať ochranné pásmo nasledovne:
- min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne
- min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.

-

Pri osadení stavebných objektov dodržať ochranné pásmo pohronského skupinového
vodovodu (PSV) 3 m od okraja vodovodného potrubia na obidve strany. Pri križovaní
iných inžinierskych sietí s PVS dodržať zvislú vzdialenosť min. 40 cm.

-

V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona
č. 442/2002 Z. z. zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie
alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup
k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
- vysádzať trvalé porasty
- umiestňovať skládky
- vykonávať terénne úpravy

-

Pri križovaní vodovodného príp. kanalizačného potrubia s inými inžinierskymi sieťami
rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade
s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

-

Prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu,
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ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať
do stavebného denníka.
-

V prípade zakrytia zariadení v správe StVPS, a.s. pred vykonaním kontroly, je stavebník
povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť
predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

-

V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby
zabezpečiť ich opravu výhradne u StVPS, a.s. na náklady stavebníka.

-

Ku kolaudačnému konaniu predložiť porealizačné vyjadrenie StVPS, a.s. Závod 01
Banská Bystrica z hľadiska dodržania ochrany existujúcich inžinierskych sietí
a uzatvorenú zmluvu o dodávke pitnej vody.

-

V prípade, že bude zachytená dažďová voda resp. voda z vlastného zdroja využitá
ako úžitková vo vnútri areálu, v zmysle § 27 zákona č. 442/2002 Z. z. je zakázané
prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod
alebo s verejným vodovodom.

-

V zmysle § 3 zákona č. 442/2002 Z. z. sa za verejný vodovod ani jeho súčasť nepovažujú
zariadenia slúžiace na účely požiarnej ochrany.
Hydranty osadené na verejnom vodovode v správe StVPS, a.s. slúžia len na prevádzkové
účely (odkalenie, odvzdušnenie vodovodného potrubia). V prípade potreby zabezpečenia
vody pre požiarne účely, si túto musí stavebník zabezpečiť iným spôsobom.

31. Pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky Okresného úradu Banská
Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva:
- V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o odpadoch“).
- U využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady,
ktoré stavebník sám nevyužije, je možné zhodnotiť, resp. odovzdať iba do povolených
zariadení (zariadenia, zberne, skládky).
- Dodržiavať VZN obce Harmanec o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom.
- V prípade, ak pôvodca odpadu bude nakladať ročne v súhrne s väčším množstvom
ako 1 tona nebezpečných odpadov, musí mať udelený súhlas na zhromažďovanie
nebezpečných odpadov u pôvodcu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.
- Podľa § 14 ods. 2 zákona o odpadoch sa na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom,
nevzťahujú ustanovenia § 14 ods. 1 s výnimkou písmena j) zákona o odpadoch.
- Fyzické osoby nemôžu nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym
odpadom, drobným stavebným odpadom a stavebným odpadom z jednoduchých stavieb
a z drobných stavieb okrem zaobchádzania podľa § 63 ods. 1 a § 72 zákona o odpadoch.
Na fyzickú osobu, ktorá nakladá so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo
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z drobných stavieb sa vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch.
Fyzická osoba nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so stavebným odpadom
z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu.
- Pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 12,
§ 14 a § 77 zákona o odpadoch.
32. Všetky plochy, na ktorých bude dochádzať k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami,
musia po stavebnej a technickej stránke vyhovovať ustanoveniam zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu
a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Zariadenia musia byť stabilné,
nepriepustné, odolné voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým
a poveternostným vplyvom a musia byť zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok
do podzemných a povrchových vôd. Počas realizácie stavby a počas jej prevádzky
dodržiavať ustanovenia vodného zákona.
33. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá žiadosť o vydanie
kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať
len na základe povolenia.
Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť,
nebude stavba začatá.
b) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 88 ods. 3 stavebného zákona povoľuje odstránenie
stavby „SO 06 DEMOLÁCIA OBJEKTU - STARÁ KOTOLŇA + PRÍSTREŠOK“ objekt
Energetika, súp. č. 122 na pozemku parc. č. 114/5 v k. ú. Harmanec
Jedná sa o samostatne stojaci objekt o pôdorysných rozmerov 54,5 x 20,16 m, má dve nadzemné
a jedno podzemné podlažie. Po odstránení stavby bude uvoľnený pozemku slúžiť pre potreby
novej plánovanej výstavby.
Odstránenie stavby sa povoľuje vlastníkovi stavby SHP Harmanec, a.s., Harmanec 976 03, IČO:
00 153 052, ktorý preukázal vlastnícky vzťah Výpisom z katastra nehnuteľností, Výpisom z listu
vlastníctva č. 5, vyhotoveným Okresným úradom Banská Bystrica dňa 24. 11. 2020.
Pre odstránenie stavby sa podľa § 90 ods. 3 stavebného zákona určujú tieto podmienky:
1.

Stavba bude odstránená do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
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2.

Odstránenie stavby vykonať oprávnenou právnickou osobou a túto inšpekcii nahlásiť
do 15 dní odo dňa začatia odstraňovania stavby.

3.

Pri odstraňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z.
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach týkajúce
sa vykonávania búracích prác. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

4.

Stavbu odstrániť tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia
osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovanému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.

5.

Stavbu odstraňovať podľa určeného technologického postupu.

6.

Pri odstraňovaní stavby rešpektovať ustanovenia vodného zákona, súvisiace predpisy
a technické normy - venovať zvýšenú pozornosť pri zaobchádzaní so škodlivými látkami
(zabezpečenie motorových vozidiel, mechanizmov používaných pri odstraňovaní stavby
proti možnému úniku ropných látok) a zaobchádzať so škodlivými látkami tak,
aby nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

7.

Pri odstraňovaní stavby táto musí byť odpojená od všetkých energií a médií.

8.

Pri odstraňovaní stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnych iných stavieb
ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.

9.

Okolie odstraňovanej stavby nesmie byť touto činnosťou a jej dôsledkami nadmerne
obťažované.

10. Sutina a odpadový materiál z odstraňovanej stavby sa musí odstraňovať bezodkladne
a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky
na pozemných komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.
11. Pri odstraňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky:
- Odpady, ktoré vzniknú pri odstraňovaní stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov
na odpad na zhodnotenie (drevo, kovy, recyklovateľné odpady zo stavebných materiálov)
a na odpady na zneškodňovanie bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách.
- U využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady,
ktoré stavebník sám nevyužije, je možné zhodnotiť, resp. odovzdať iba do povolených
zariadení (zariadenia, zberne, skládky).
- Dodržiavať VZN obce Harmanec o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom.
- Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce
pri demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej
zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa, je právnická osoba , pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú,
je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá
za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona
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o odpadoch.
- V prípade, ak pôvodca odpadu bude nakladať ročne v súhrne v väčším množstvom
ako 1 tona nebezpečných odpadov, musí mať udelený súhlas na zhromažďovanie
nebezpečných odpadov u pôvodcu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.
- Pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 12,
§ 14 a § 77 zákona o odpadoch.
12. Po vykonaní búracích prác je potrebné uchovať doklady o spôsobe zhodnotenia alebo
zneškodnenia všetkých odpadov ktoré vznikli spolu s materiálovou bilanciou t. j.
množstvom vzniknutých odpadov a množstvom zhodnotených resp. zneškodnených
odpadov.
13. Po ukončení búracích prác predložiť inšpekcii doklady o zneškodnení a zhodnotení
odpadu z odstránenia stavby.
14. Vlastník stavby písomne oznámi inšpekcii ukončenie prác na odstraňovaní stavby.
c) v oblasti povrchových a podzemných vôd, v rámci vydaného súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm.
b) bod č. 4 zákona o IPKZ na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré
nie je potrebné povolenie podľa príslušných právnych predpisov ochrany vôd, ktoré však môžu
ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe
pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15. 07. 2018 aktualizuje
opis a spôsob nakladania so znečisťujúcim látkami v príslušných častiach integrovaného
povolenia II., v kap. A. resp. B.
Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:


v časti integrovaného povolenia II., v kap. A., ods. 2.5.3, písm. b) „Elektrické zariadenia
v prevádzke“ sa ruší text v bode č. 3 a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:
3. Transformátorová stanica TS22kV/6,3kV (obj. 48)
V uvedenom objekte na pozemku parc. č. 122/1 v k. ú. Harmanec je osadený suchý
transformátor 1600kVA s prevodom 6000/400/230V v ekologickom vyhotovení, s vývodmi
cez izolátory dole umiestnený na ráme z oceľového profilu UE100, upevnenom do základovej
podlahy. Chladenie je zabezpečené otvormi v obvodovej stene a vo dverách.



v časti integrovaného povolenia II., v kap. A., ods. 2.5.3, písm. b) „Elektrické zariadenia
v prevádzke“ sa dopĺňajú nové body č. 4 a č. 5 s textom s nasledovným znením:
4. Transformátorová stanica TS1 (obj. 19)
V uvedenom objekte na pozemku parc. č. 114/4 v k. ú. Harmanec je osadený suchý
transformátor 1600kVA s prevodom 6300/400/230V v ekologickom vyhotovení, s vývodmi
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cez izolátory dole umiestnený na ráme z oceľového profilu UE100, upevnenom do základovej
podlahy. Chladenie je zabezpečené otvormi v obvodovej stene a vo dverách.
5. Transformátorová stanica TS2 (obj. 24)
V uvedenom objekte na pozemku parc. č. 122/ a č. 128 v k. ú. Harmanec je osadený suchý
transformátor 1600kVA s prevodom 6300/400/230V v ekologickom vyhotovení, s vývodmi
cez izolátory dole umiestnený na ráme z oceľového profilu UE100, upevnenom do základovej
podlahy. Chladenie je zabezpečené otvormi v obvodovej stene a vo dverách.


v časti integrovaného povolenia II., v kap. B., ods. 6.3, sa ruší text v písm. b) a nahrádza
sa novým textom s nasledovným znením:
b) vykonať skúšku tesnosti záchytných nádrží a havarijných nádrží (sklad NO, PKaUV, ČS
PHM, MČOV, VHP, transformátorová stanica/obj. 27/, rozvodňa 110 kV/obj. 31/)
1. pred ich uvedením do prevádzky,
2. po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
3. pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,



v časti integrovaného povolenia II., v kap. G., sa ruší text v bode č. 2 a nahrádza
sa novým textom s nasledovným znením:
2. Prevádzkovateľ je povinný v súvislosti s povoľovanou
povolenia „a)“/ aktualizovať a dodržiavať „Havarijný
zhoršenia akosti vôd v SHP Harmanec“ /Organizačná
len „havarijný plán“) v súlade s platnými všeobecne
ochrany vôd.

stavbou /pozn. výroková časť
plán pre prípad mimoriadneho
smernica 1-2.2.-03/2020/ (ďalej
záväznými právnymi predpismi

Opis a podmienky spôsobu nakladania so znečisťujúcim látkami vzťahujúci sa k súhlasu podľa
bodu „c)“ sú v platnosti po uvedení stavby do prevádzky. Ostatné podmienky integrovaného
povolenia pre prevádzku „Výroba hygienického papiera“, 976 03 Harmanec zostávajú
nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Odôvodnenie
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1
písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa
§ 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 66, § 88 ods. 3 stavebného zákona na základe konania
vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4, podľa § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4 zákona
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o IPKZ a § 61 a § 88 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) zmenu integrovaného povolenia
pre prevádzku „Výroba hygienického papiera“, 976 03 Harmanec (ďalej len „prevádzka“) na
základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka SHP Harmanec, a.s., Harmanec 976 03, IČO: 00
153 052 (ďalej len „prevádzkovateľ“) v zastúpení Ineco s.r.o., Banská Bystrica doručenej
inšpekcii dňa 15. 01. 2021 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).
Zmena integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. c) časť
X. Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu činnosti v prevádzke.
Nakoľko doručená žiadosť neobsahovala náležitosti podľa § 7 zákona o IPKZ, § 8 a § 9
vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
a projektová dokumentácia neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby, inšpekcia vyzvala na jej doplnenie a konanie do doby doplnenia žiadosti prerušila. Po
doplnení žiadosti dňa 18. 11. 2021 inšpekcia v konaní pokračovala.
Predmetom zmeny integrovaného povolenia prevádzky je v oblasti stavebného poriadku
- povolenie stavby „Búranie starej kotolne a prístrešku pre europalety“ v členení:
SO 01 VNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY VN, SO 02 TRAFOSTANICA TS1 - obj. č. 19,
SO 03 TRAFOSTANICA TS2 - obj. č. 24, SO 04 TRAFOSTANICA TS22kV/6,3kV - obj. č.
48, SO 05 POTRUBNÝ MOST, SO 07 REKONŠTRUKCIA OPLOTENIA a SO 08
DOČASNÁ SKLÁDKA STAVEBNEJ SUTE na pozemkoch parc. č. 114/4, 122/1, 122/4,
122/12, 124, 127, 128, 180/3, 181/2, 182/8, 182/9, 188/1, 192, 111, 112, 113, 122/1 v k. ú.
Harmanec
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 88 stavebného zákona povolenie na odstránenie stavby SO
06 DEMOLÁCIA OBJEKTU - STARÁ KOTOLŇA+PRÍSTREŠOK, situovanom na
pozemkoch parc. č. 114/5, 192 v k. ú. Harmanec.
Súčasťou konania je aj udelenie súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ
udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné
povolenie podľa príslušných právnych predpisov ochrany vôd, ktoré však môžu ovplyvniť stav
povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v oblasti ochrany
prírody a krajiny vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu a na zmenu stavby.
Inšpekcia ako príslušný správny orgán písomne upovedomila oznámením č. 5286-45221/474,6/2021 zo dňa 25. 11. 2021 všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí
správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky. Inšpekcia
v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa
doručenia tohto upovedomenia.
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Inšpekcia v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia upustila od náležitostí
uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené
v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.
Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods.
5 písm. d) bod. č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne
pojednávanie nariadiť.
V konaní boli inšpekcii predložené nasledovné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a
správcov inžinierskych sietí - Okresného úradu Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, Slovenskej správy ciest Banská Bystrica, Okresného úradu Banská
Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstva dopravy a výstavby SR,
Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Okresného úradu Banská
Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, úsek štátnej
vodnej správy a úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Okresného úradu Banská
Bystrica - odboru krízového riadenia, Okresného úradu Banská Bystrica - pozemkového
a lesného odboru, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici,
Obce Harmanec, Mestské lesy Banská Bystrica, Slovak Telekom, a.s. Bratislava a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava, MICHLOVSKY, spol. s r. o., Piešťany, Stredoslovenskej
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Závod 01 Banská Bystrica, Stredoslovenská
distribučná, a.s. Žilina, SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, Slovenského vodohospodárskeho
podniku Závod 01 Banská Bystrica a odborné stanovisko Technickej inšpekcie k projektovej
dokumentácii.
Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11
ods. 10 písm. c) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm.
a) až d) zákona o IPKZ.
Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods.
5 písm. d) bod. č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne
pojednávanie nariadiť.
Nakoľko sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad
pre posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od
miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Inšpekcia podľa § 19 v nadväznosti na § 21 zákona o IPKZ aktualizovala znenie integrovaného
povolenia zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti
životného prostredia uplatnených v spojitosti so zahrnutými konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona
o IPKZ pri vydaní integrovaného povolenia tak, ako je uvedené v jeho príslušných častiach.
Inšpekcia v oblasti povrchových a podzemných vôd, v rámci vydaného súhlasu podľa § 3 ods. 3
písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré
nie je potrebné povolenie podľa príslušných právnych predpisov ochrany vôd, ktoré však môžu
ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva
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životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe
pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, ktorá nadobudla účinnosť dňa 15.7.2018 aktualizovala
opis a spôsob nakladania so znečisťujúcim látkami v príslušných častiach integrovaného
povolenia a to najmä v časti II., v kap. A. resp. B.
Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžadovalo povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia
preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2
stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavieb a ich budúcou prevádzkou nie sú ohrozené
záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy
účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa podmienky ochrany životného prostredia,
ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je
vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu
konania nezistila dôvody, ktoré by bránili jej povoleniu.
Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti
a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú
inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská
Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974
01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych
opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť
preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

1 Príloha
 projektová dokumentácia overená v konaní (len pre stavebníka)
Doručuje sa:
1.
2.
3.

Ineco s.r.o., Mladých budovateľov 2, Banská Bystrica
Ing. František Víťazka – STAVIT, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom
Obec Harmanec, 976 03 Harmanec
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Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):
1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej
správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
2. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany
ovzdušia, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového
hospodárstva, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany
prírody a krajiny, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
5. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05
Banská Bystrica
6. Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva,
Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
7. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ.
Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
8. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, SNP č. 75, Banská
Bystrica
9. Obec Harmanec, Stavebný úrad, 976 03 Harmanec
10. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica
11. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh; odbor dráhový
stavebný úrad, Štefánikova 60, 040 01 Košice
12. Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o., Dolný Harmanec 51, 976 03 Dolný Harmanec
13. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98
Banská Bystrica
14. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01
Banská Bystrica
16. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
17. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
18. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

