SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 5904-32994/2013/Jed/470440106/Z3-K

Banská Bystrica, 03.12.2013

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“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod
č. 2 a 8 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 82 ods. 1
stavebného zákona, a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva
zmenu integrovaného povolenia,
ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1217-14326/2007/Vir/470250106 zo dňa 14.05.2007,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.05.2007 v znení neskorších zmien (ďalej len
„integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„Anodická oxidácia“
(ďalej len „prevádzka“) Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad Hronom
prevádzkovateľa a stavebníka:
Obchodné meno:
Sídlo:
Identifikačné číslo organizácie:

Sapa Profily a.s.
Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad Hronom
36 638 927
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Inšpekcia dopĺňa integrované povolenie nasledovne:
a) Podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 2 zákona o IPKZ inšpekcia
v oblasti povrchových a podzemných vôd
povoľuje užívanie vodnej stavby

„Neutralizačná stanica“
Členenie vodnej stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:
SO 632 NEUTRALIZAČNÁ STANICA
PS Neutralizačná stanica
stavebník:
projektant:
projektová dokumentácia:
v katastrálnom území:
umiestnenom na parc. č.:
ku ktorým má stavebník:
charakter stavby:

Sapa Profily, a.s., Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad
Hronom
Kovoprojekta Brno a.s., Šumavská 416/45, B.O.Box 126
Brno
vypracovaná októbri 2010
Ladomerská Vieska
652/9 registra „C“ (zastavané plochy a nádvoria)
vlastnícke právo na základe LV č. 889
vodná stavba

b) Podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 8 zákona o IPKZ inšpekcia
v oblasti povrchových a podzemných vôd
schvaľuje manipulačný poriadok
vodnej stavby „Neutralizačná stanica Sapa Profily Žiar nad Hronom“ vypracovaný v januári
2012 zhotoviteľom projektovej dokumentácie technológie AWT, s.r.o., Jilemnického 402,
059 52 Veľká Lomnica.
c) Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 82 stavebného zákona inšpekcia
v oblasti stavebného konania
povoľuje užívanie stavby

„Nová anodická oxidácia Al profilov – PROJEKT AO 2“
Členenie stavby na stavebné objekty, inžinierske objekty a siete a prevádzkové súbory:
Stavebné objekty:
SO 630/20
SO 630
SO 630/21
SO 634

ANODICKÁ OXIDÁCIA
LISOVŇA AL PROFILOV – EXISTUJÚCA
KOTOLŇA – VSTAVOK
CHEMICKÉ HOSPODÁRSTVO – VSTAVOK
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Inžinierske objekty a siete:
Vonkajšie prípojné potrubné rozvody:
SO 600/51 VONKAJŠÍ ROZVOD PRIEMYSELNEJ VODY
SO 600/52 VONKAJŠÍ ROZVOD VYKUROVANIA – TEPLA (PARA, HORÚCA
VODA)
SO 600/53 VONKAJŠÍ ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU (VRÁTANE PRELOŽIEK)
Vonkajšie siete
SO 600/54 VONKAJŠÍ
ROZVOD
STLAČENÉHO
VZDUCHU
(VRÁTANE
PRELOŽIEK)
SO 600/60 VONKAJŠIA DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA (VRÁTANE PRELOŽIEK)
SO 600/61 VONKAJŠIA SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA (VRÁTANE PRELOŽIEK)
Vonkajšie elektrické rozvody
SO 600/70 VONKAJŠIE ROZVODY VN (VRÁTANE PRELOŽIEK JESTVUJÚCICH
VN ROZVODOV)
SO 600/71 VONKAJŠIE ROZVODY NN
SO 600/72 VONKAJŠIE ROZVODY SLABOPRÚDU
SO 600/73 VONKAJŠIE OSVETLENIE
SO 600/74 VONKAJŠIE ROZVODY EPS
Ostatné spoločné stavebné objekty
SO 600/80 PRÍPRAVA ÚZEMIA A BÚRACIE PRÁCE
SO 600/82 TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY
Prevádzkové súbory:
PS 630/20
PS 630/21
PS 630/22
PS 630/25
PS 630/26
PS 634

Anodická oxidácia
Kotolňa (vyvíjač pary)
Laboratóriá
Náhradný zdroj elektrickej energie
Trafostanica
Chemické hospodárstvo

stavebník:
projektant:
v katastrálnom území:
umiestnenom na parc. č.:
ku ktorým má stavebník:
charakter stavby:

Sapa Profily, a.s., Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad
Hronom
Kovoprojekta Brno a.s., Šumavská 416/45, B.O.Box 126
Brno projektová dokumentácia: vypracovaná júni 2011
Ladomerská Vieska
652/9 registra „C“ (zastavané plochy a nádvoria)
vlastnícke právo na základe LV č. 889
1251 – priemyselné budovy a sklady

Stavba „Nová anodická oxidácia Al profilov – PROJEKT AO 2“ a vodná stavba
„Neutralizačná stanica“ bola zrealizovaná na základe zmeny č. 1 integrovaného povolenia,
ktorej súčasťou bolo povolenie na uskutočnenie predmetných stavieb, vydanej rozhodnutím
č. 9906-9310/2010/Bab,Kri/470440106/Z1 zo dňa 09.04.2010. Kolaudačným rozhodnutím
č. 5179-20399/2012/Pet/470250106/S zo dňa 20.07.2012 bola uvedená do dočasného užívania
stavba „Nová anodická oxidácia Al profilov – PROJEKT AO 2“ a kolaudačným
rozhodnutím č. 5180-20398/2012/Pet/470250106/S zo dňa 20.07.2012 bola uvedená do
dočasného užívania vodná stavba „Neutralizačná stanica“.

Strana 4 z 8 k rozhodnutiu č. 5904-32994/2013/Jed/470440106/Z3-K

Pre užívanie stavby určuje inšpekcia podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona
tieto podmienky:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy,
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické
požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a bezpečnosti technických zariadení.
Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu o
prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.
Zisťovať údaje o dodržaní emisných limitov oprávneným jednorazovým meraním
v súlade s integrovaným povolením a § 6 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní
emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
Počas prevádzky stavby dodržiavať podmienky integrovaného povolenia a ustanovenia
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.
100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými
látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho
zhoršenia vôd. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby zariadenia boli stabilné,
nepriepustné, odolné voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým
a poveternostným vplyvom tak, aby sa zabránilo úniku nebezpečných látok do
podzemných a povrchových vôd.
Prípadné zmeny technologického zariadenia zdroja znečisťovania ovzdušia môžu byť
realizované len po predchádzajúcom schválení integrovaným povolením, resp. orgánom
ochrany ovzdušia.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie
nasledovných nedostatkov:
Nová anodická oxidácia Al profilov – PROJEKT AO 2
1.

2.

3.

4.

V hlavnej NN rozvodni objektu nie sú umiestnené všetky potrebné a vyhovujúce OOPP
v potrebnom množstve a druhu podľa STN 38 1981 (napr. chýba záchranný hák,
dielektrické rukavice sú po dobe použiteľnosti, a pod.), čo je porušením § 2 ods. 1 a ods.
4 nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. v nadväznosti na čl. 11.5. STN 33 3220 a čl. 7
tab. 2 STN 38 1981.
Náhradný zdroj (dieselagregát) je nevhodne osadený tak, že nie sú dodržané minimálne
potrebné uličky okolo sústrojenstva pre jeho bezpečnú obsluhu (vzhľadom na veľkosť
agregátu /vŕtanie motora daného dieselagregátu 130 mm/ sú uličky nedostatočné,
nakoľko na strane plnenia nafty je len cca 106 cm, na strane kontroly oleja a batérie len
cca 118 cm, a pod.), čo je porušením § 4 a § 6 ods. 1 a bod č. 3 Prílohy č. 1 nariadenia
vlády č. 391/2006 Z. z. v nadväznosti na čl. 36 tab. 1 STN 38 5422 a STN 33 2000-7729.
Dvere na elektrickom rozvádzači dieselagregátu R-DG v.č. 384 sú nainštalované
nevhodne tak, že sa otvárajú nesprávne opačne proti smeru úniku z priestoru, čo je
porušením § 4 a bod č. 3 Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. v nadväznosti
na čl. 729.513.2. a čl. A1 STN 33 2000-7-729.
Odborná prehliadka a odborná skúška (ďalej aj „OPaOS“) elektroinštalácie náhradného
zdroja zo dňa 30.09.2011 vykonaná revíznym technikom Jozefom Drnzíkom (ev.č.
osvedčenia 102/1/2011-EZ-E-E1.0-A,B) nezohľadňuje všetky potrebné súvisiace
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5.

6.

7.

predpisy – napr. nebola vôbec zohľadnená STN 38 5422, čo je porušením § 6 ods. 1
písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 16
ods. 2 písm. b), d) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne,
upravenej v čl. 1, čl. 5, čl. 6.1. STN 33 1500 a STN 38 5422.
Pozn.: Vzhľadom na uvedený nedostatok je potrebné vykonanie opätovnej OPaOS, ktorá
zohľadní aj všetky požiadavky STN 38 5422.
Predložená prvá vonkajšia prehliadka prevádzkového rozvodu pary vykonaná dňa
28.11.2011 RT PZ Ing. Pavlom Ušákom v časti B. správy bod č. 1 neobsahuje výsledok
tlakovej skúšky vykonanej v zmysle STN EN 13 480 (súčasťou správy nie je doklad
/protokol/ o vykonaní tlakovej skúšky), v bode č. 3 nie sú uvedené výsledky vykonaných
kontrol (zistený stav nie je známy, ani bližšie špecifikovaný), čo je porušením § 16 ods. 9
zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm.
a) a ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Správy o odbornej prehliadke plynového zariadenia zo dňa 19.12.2012 a 04.10.2013,
vyhotovené RT PZ Jánom Skladanom nezodpovedjú svojim vyhotovením § 16 ods. 2
vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov (viď. časť C., D., E. príslušnej
správy), čo je porušením § 16 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
Ovládače umiestnené pri vstupoch na pracovnú plošinu linky anodickej oxidácie AO2 –
prístup k vaniam s oplachovou vodou a vaniam s chemikáliami je možné ovládať po
zatvorení prístupových dverí (pohyblivý ochranný kryt) aj z vymedzeného nebezpečného
priestoru, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov, § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov a 1.2.2. Prílohy č. I Smernice EPaR 2006/42/ES.

Neutralizačná stanica
Na prízemí neutralizačnej stanice pri zásobníku WWT-T-12B trčia po zdemontovanej
stanici pre riedenie H2SO4 v priestore záchytnej nádrže voľné odpojené vodiče a káble,
ktoré nie sú spoľahlivo ukončené a zabezpečené vo vhodnej elektroinštalačnej krabici
resp. v rozvodnej skrinke, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na § 6 ods. 1 a bod č. 3 Prílohy č. 1 nariadenia vlády
SR č. 391/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, upravenej v čl. 1.1. STN 33
2180, čl. 520.1. a čl. 521 STN 33 2000-5-52.
9. Na prízemí neutralizačnej stanice pri zásobníku WWT-T-20 trčia po chýbajúcom
čerpadle v priestore záchytnej nádrže voľné odpojené vodiče a káble, ktoré nie sú
spoľahlivo ukončené a zabezpečené vo vhodnej elektroinštalačnej krabici resp. v
rozvodnej skrinke, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov, v nadväznosti na § 6 ods. 1 a bod č. 3 Prílohy č.1 nariadenia vlády
SR č. 391/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, upravenej v čl. 1.1. STN 33
2180, čl. 520.1. a čl. 521 STN 33 2000-5-52.
10. Pri schodišti z prízemia do suterénu neutralizačnej stanice voľne visia nezapojené
elektrické káble a vodiče k chýbajúcemu ventilu pre odstrel koncentrátu z expanznej
nádrže, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov, v nadväznosti na § 6 ods. 1 a bod č. 3 Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR
č. 391/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, upravenej v čl. 1.1. STN 33 2180,
čl. 520.1. a čl. 521 STN 33 2000-5-52.
11. V suteréne neutralizačnej stanice na elektrickom rozvádzači AT stanice pri nádrži WWTT-05 nie sú čitateľné ovládacie prvky rozvádzača, taktiež nie je čitateľný ani výrobný
štítok výrobcu rozvádzača, čo je porušením § 4 ods. 1, ods. 2 a bod č. 2.1. Prílohy č. 1
nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v
čl. 17.3. STN EN 60 204-1, čl. 4.9. STN 33 3210 a čl. 5.1. STN EN 60439-1.
8.
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12. Vo viacerých prípadoch sú v suteréne neutralizačnej stanice (napr. pri zásobníku oplach.
vody WWT-T-01) demontované čerpadlá – možný únik oplachových vôd, čo je
porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13. Potrubie pod vákuovou odparkou (súčasť technológie ČOV SAPA) nie je spoľahlivo
uchytené, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
14. Niektoré pracovné plošiny používané pri pracovných činnostiach súvisiacich
s prevádzkou technológie ČOV SAPA, typ RSV, v.č. 10100, r.v. 2010, výrobca: AWT
plus, s.r.o., Veľká Lomnica, nie sú opatrené samozatvárateľnou bránkou (napr. plošina
pieskového filtra, ...), čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov, § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení
neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 4.1.1 písm. f)
STN EN ISO 14122-2/A1:2010; čl. 7.1.10 STN EN ISO 14122-3/A1:2010.
Odstránenie uvedených nedostatkov oznámiť inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská
Bystrica.
Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 1217-14326/2007/Vir/470250106 zo
dňa 14.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.05.2007, v znení neskorších zmien pre
prevádzku „Výroba žiaruvzdorných materiálov“, prevádzkovateľa a stavebníka Sapa
Profily, a.s., Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 36 638 927, zostávajú
n e z m e n e n é a 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
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“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod
č. 2 a 8 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 82 ods. 1
stavebného zákona, a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 3 integrovaného
povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Sapa Profily, a.s., Na Vartičke 7,
965 01 Žiar nad Hronom, IČO 36 638 927, zaregistrovanej dňa 13.08.2013.
Inšpekcia po preskúmaní žiadosti zistila, že žiadosť bola vypracovaná v súlade
s ustanovením § 7 zákona o IPKZ a § 79 ods. 2 stavebného zákona, prevádzkovateľ a
stavebník predložil doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- €.
Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila
poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke
171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.
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Predmetom zmeny č. 3 integrovaného povolenia bolo:
a) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 2 zákona o IPKZ v oblasti povrchových
a podzemných vôd, povolenie o uvedenie vodnej stavby „Neutralizačná stanica“ do
prevádzky kolaudačným rozhodnutím,
b) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 8 zákona o IPKZ v oblasti povrchových
a podzemných vôd, schválenie manipulačného poriadku vodnej stavby „Neutralizačná
stanica“
c) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ vydanie kolaudačného rozhodnutia na trvalé užívanie
stavby „Nová anodická oxidácia Al profilov – PROJEKT AO 2“.
Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia zverejnila žiadosť na
internetovej stránke inšpekcie a upustila od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o
prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy
zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie
prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie k žiadosti, nakoľko predmetom integrovaného
povoľovania nebolo povoľovanie novej prevádzky, podstatnej zmeny povolenia, nemenili sa
záväzné podmienky povolenia zodpovedajúce najlepším dostupným technikám a
neaktualizovali sa podmienky povolenia z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti výrobného
procesu podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ.
Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ a § 80
stavebného zákona oznámila listom č. 5904-23471/47/2013/Jed zo dňa 02.09.2013
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny
č. 3 integrovaného povolenia a zvolala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na
deň 09.10.2013.
Z dotknutých orgánov zaslal Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor starostlivosti
o životné prostredie, Oddelenie štátnej vodnej správy súhlasné vyjadrenie
č. Z/2013/00042/REK zo dňa 09.10.2013, Inšpektorát práce v Banskej Bystrici súhlasné
záväzné stanovisko č. IBB-9487/2013-2.2/11 zo dňa 26.11.2013 a Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici súhlasné záväzné stanovisko č. E/2013/01755 zo
dňa 18.10.2013. Inšpekcia predmetné stanoviská zohľadnila v podmienkach tohto
rozhodnutia. Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených
v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom
súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi
primeranú lehotu.
V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných
skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy,
doklady o množstve a o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom a počas skúšobnej
prevádzky stavby preukázal dodržanie podmienok určených pre dočasné užívanie stavby.
Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov,
vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania
zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia, stavby vyhovujú všeobecným
technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie
osôb, ani životné prostredie a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
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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 doručenia
písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Jozef R a t i c a
riaditeľ inšpektorátu
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