Príloha č. 1

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby „Objekt č. 33-07 – Vstup do teplárne – vstup
elektrických káblov do prevádzky tepláreň“
Stavebník:
Obchodné meno: Duslo, a.s.
Sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
Stavba:
Názov: „Objekt č. 33-07 – Vstup do teplárne – vstup elektrických káblov do prevádzky tepláreň“
Druh: priemyselná
Účel: Odstránenie objektu č. 33-07 – Vstup do teplárne, ktorý je v nevyhovujúcom stave a
v súčasnosti sa už nevyužíva.
Parcelné čísla:
Búracie práce sa budú realizovať v areáli firmy Duslo, a.s. Šaľa, v prevádzke Tepláreň, na objekte č.
33-07 Vstup do teplárne.
katastrálne územie: Močenok – 6040/348
Prevádzka nesusedí s cudzími pozemkami.
Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta:
Radoslav Rábek, EISEN, s.r.o. areál EISEN 1493, 927 03 Šaľa
Realizácia stavby:
Búracie práce sa uskutočnia zhotoviteľom.
Stavebný dozor budú vykonávať technickí pracovníci Odboru investičnej výstavby - Duslo, a.s., Šaľa.
Predpokladaný začiatok a koniec búracích prác: september 2019 – december 2020
Technické riešenie odstraňovania stavby, popis technológie:
Objekt č. 33-07 Vstup do teplárne je podpivničený objekt pozostávajúci z tvárnic; do jeho
podzemného priestoru zaúsťujú elektrické káble. Pôdorys objektu je 3,8 x 7,2 m s výškou 2,4 m.
Pred odstránením objektu budú najprv odpojené energetické siete v objekte. Pre samotnú
demolačnú činnosť bude vymedzené bezpečnostné pásmo demolácie signalizačnou páskou.
Uvedený objekt sa bude demolovať pomocou demolačných hydraulických nožníc IP21
umiestnených na podvozku pásového bagra Volvo, bez použitia trhavín. Priestor pod úrovňou
terénu 0,0 m bude zasypaný betónovou suťou, zhutnený a prekrytý zeminou. Vzniknuté odpady
budú triedené a bude s nimi nakladané v zmysle príslušnej platnej legislatívy.
Všetky práce budú realizované v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a v súlade s ďalšími predmetnými právnymi predpismi.
Vplyv na životné prostredie:
Ovzdušie:
Počas demolačných prác sa predpokladá zvýšená prašnosť v okolí búraného objektu.
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Vody:
Odpadové vody nevznikajú.
Odpady:
S odpadmi sa počas demolácie stavby bude nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dodávateľ demolačných prác v koordinácii s investorom
zabezpečí prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov u spoločnosti oprávnenej na
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, a ktorá má platné povolenia a súhlasy v zmysle
legislatívnych požiadaviek na nakladanie s odpadmi.
Tuhé odpady, ktoré budú vznikať počas demolácie stavby:
predpokladané
katalógové
názov odpadu
množstvo
číslo odpadu
odpadu [ t ]
17 01 01 O

železobetóny a betóny

3,85

17 04 05 O

železo a oceľ

1,0

17 09 04 O

zmiešané odpady zo stavieb a
demolácií

10,80

spôsob nakladania
s odpadom
opätovné použitie recyklácia
zhodnotenie oprávnenou
organizáciou
odpad bude uložený na
skládku odpadov
príslušného typu

Pracovné prostredie:
Bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko sú zabezpečené v zmysle platných zákonov
a predpisov.

Zoznam účastníkov stavebného konania:
Duslo, a.s., Šaľa, Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
Radoslav Rábek, EISEN, s.r.o. areál EISEN 1493, 927 03 Šaľa

Ing. Jozef M a k o
vedúci Odboru životného prostredia
a ochrany zdravia
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