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SHP Harmanec, a.s.
akciová spoločnosť
Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia
Harmanec 976 03
nelíši sa
https://www.tvojeharmony.sk/
Ing. Richard Žigmund, MBA - predseda predstavenstva
Ing. Robert Kasanický - člen predstavenstva
Dipl. Ing. Dr.techn. Stevan Lomic - člen
Ing. Jozef Horák - prokúra
00 153 052
SK NACE: 17220

IČO
OKEČ (NACE) kód
Kategória priemyselnej
6. 1. bod b)
činnosti:
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Splnomocnená kontaktná
Ing. Juraj Musil, PhD.
osoba
INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská
Bystrica
Identifikácia spracovateľa
Ing. Juraj Musil, PhD.
predkladanej žiadosti
INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská
Bystrica
Tel.: +421 948 634 624
e-mail: ineco.bb@gmail.com
číslo osvedčenia: 61100/2016
Štefan Víťazka
STAVIT, inžiniersko-architektonické služby
ul. Krížna 12, 965 01, Žiar nad Hronom
e-mail: s.vitazka@stavit.sk
Tel.: +421 45 6781911
Mob.: +421 903 611 626
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A.2 Základné informácie charakterizujúce stavbu
Spoločnosť SHP Harmanec, a.s. je súčasťou nadnárodnej spoločnosti združujúca skupiny
výrobných a obchodných spoločnosti z oblasti celulózo-papierenského priemyslu.
Je producentom hygienických papierov.
Na základe požiadaviek spol. SHP Harmanec, a.s. bola vypracovaná projektová dokumentácia
na asanáciu objektu č. 22 ktorý sa nachádza na parcele č. 114/5 vedenej v katastrálnom území
Harmanec v areály závodu SHP Harmanec a.s. Predkladá projektová dokumentácia pre
stavebné povolenie rieši stavbu s názvom „Búranie starej kotolne a prístrešku pre
europalety“ v členení na nasledujúce stavebné objekty, ku ktorým uvádzame ich stručný opis:

A.3 Stavebné objekty
SO 01 VNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY VN
Predmetný stavebný objekt rieši výmenu pororoštov na jestvujúcom potrubnom moste.
V súčasnosti sú na potrubnom moste pororošty, ktoré sú značne poškodené. Počas výmeny
VN rozvodov bude potrebné manipulovať s novými káblami na potrubnom moste, čo
v súčasnosti nie je bezpečné.
Jestvujúce pororošty sa zdemontujú na potrubnom moste od objektu č. 27 po objekt č. 24a.
(presne viď výkresová časť projektovej dokumentácie; ďalej ako „PD“). Celková plocha
vybúraných roštov bude 64,14 m². Na jestvujúcu konštrukciu potrubného mosta sa uložia
nové pororošty. Pred tým sa skontroluje technický stav nosnej konštrukcie potrubného mosta.
Nové pororošty budú široké 700 mm od firmy PERFORA. Celková plocha vymenených
pororoštov 64,14 m².
SO 02 TRAFOSTANICA TS1 – obj. č. 19
Predmetný stavebný objekt rieši úpravu jestvujúceho priestoru, kde bude umiestnená nová
trafostanica TS1.
Do objektu č. 19 sa plánuje umiestniť nová trafostanica TS1. Predmetný priestor v súčasnosti
vykazuje poškodenie omietok a sú potrebné stavebné úpravy, aby mohol slúžiť ako
trafostanica. Preto je potrebné vybúrať:
 Demontovať jestv. rozvádzače
 Oceľové koľajnice ktoré sú z U profilov č. 100
 Oceľovú pásovinu pri koľajniciach
 Prekrytie kanálov pod káblovým priestorom
 Oklepať všetky nesúdržné omietky
 Demontovať vráta vyznačené v PD
 Demontovať vchodové dvere vyznačené v PD
Jestvujúce kanále sa prekryjú plechom hr. 10 mm. Na podlahu sa namontujú nove koľajnice z
U profilov č. 100. Do podlahy sa budú kotviť pomocou kotvy do betónu.
Po oklepaní je potrebné steny opatriť sanačnou omietkou aby nedochádzalo k výskytu plesni.
Navrhujeme použiť sanačnú omietku od firmy BAUMIT.
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Do otvorov sa osadia nové dvere a vráta s požiarnou odolnosťou EI 30D3 do oceľovej
zárubne. Do jestvujúcich otvor sa osadia nové ventilátory.
SO 03 TRAFOSTANICA TS2 – obj. č. 24
Predmetný objekt rieši úpravu jestvujúceho priestoru, kde bude umiestnený rozvádzač pre
trafostanicu TS2 a výstavba nového objektu trafostanice TS2.
Trafostanica je navrhnutá murovaná, jednopodlažná s plochou strechou. Pôdorys objektu je
obdĺžnikového tvaru (dispozičné riešenie viď. výkresová časť PD).
Zastavaná plocha objektu: 17,58 m2
Stavba bude realizovaná tesne pri jestvujúcej výrobnej hale, objekt č. 24. Navrhovaný objekt
bude založený na betónových základových pásoch, pričom bude potrebné zabezpečiť, aby
nedošlo k priesakom zrážkových vôd a vôd z inžinierskych sietí do podzákladia objektu
(pre bližší opis architektonicko-stavebného riešenia viď technická správa SO 03 v PD).
SO 04 TRAFOSTANICA TS22kV/6,3kV – obj. č. 48
Predmetný stavebný objekt rieši stavebné úpravy trafostanice TS 22kV/6,3kV. V súčasnosti je
v trafostanici osadené olejové trafo a uvažuje sa s výmenou za suché trafo. Z tohto dôvodu sú
v trafostanici potrebné drobné stavebné úpravy.
V trafostanici sa odstráni štrk ktorý slúžil na pohltenie vytečeného oleja z trafostanice do
hĺbky -0,500. Do takej iste hĺbky sa vybúrajú betónové prepážky a vybúra sa betónová
podlaha. Zábradlie na rampe sa celé zdemontuje.
V trafostanici sa zrealizuje nová podlaha. Pod podlahu sa zrealizuje štrkový podsyp hrúbky
300 mm. Na takto pripravený podklad sa zrealizuje nová podlaha z betónu C25/30 vystužená
karisieťou 100x100xØ8 pri hornom a spodnom okraju. Do vstupných vrát sa vyrežú vetracie
otvory a osadia sa do nich proti dažďové žalúzie. Na vstupnú rampu sa zhotoví nové oceľové
zábradlie, konštrukčne vyhotovené tak aby bola možná jeho ľahká demontáž v prípade servisu
trafa.
SO 05 POTRUBNÝ MOST
Potrubný most je osadený na železobetónových. Horná hrana pätky je osadená na kóte +0,100
nad terénom. Pod potrubný most je navrhnutých 12 základových pätiek premenlivných
pôdorysných rozmerov. Výška základovej pätky je 2,00.
Potrubný most je navrhnutý ako oceľová konštrukcia. Časť je tvorená oceľovými stĺpmi, na
ktorých sú navarené konzoly pre vedenie potrubí a nosníky pre vedenie elektrikárskych
roštov. Druhá časť mosta, ktorá ide ponad komunikáciu, bude z priehradového nosníka z
dôvodu preklenutia veľkej vzdialenosti podpôr.
Stĺpy potrubného mosta sú z jäklových profilov 170x220 mm uchytené do základových pätiek
pomocou platničiek a kotiev. Priehradová konštrukcia mosta je taktiež tvorená oceľovými
HEB profilmi 100 a výplet priehradovej konštrukcia je tvorený jäklovými profilmi.
V mieste priehradovej konštrukcie budú osadené potrubia potrubného mosta a elektrikárske
rošty.
Potrubia vedené po potrubnom moste
 DN 60 mm voda
strana 4 z 30

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia
január 2021

SHP Harmanec, a.s.
Harmanec 976 03

 DN 160 mm kanalizácia
 DN 200 mm horúcovod
 DN 200 mm horúcovodna spiatočka
SO 06 DEMOLÁCIA OBJEKTU - STARÁ KOTOLŇA+PRÍSTREŠOK
Jestvujúci stavebný objekt, ktorý je predmetom demolácie sa nachádza v areáli SHP
Harmanec na pozemku parc. č. 114/5 v k. ú. Harmanec a je vedený ako nebytová budova
označenia súpisným číslom s rozmermi 54,500 x 18,340 m a výškou v hrebeni 20,160 m.
Budova nie je napojená elektrickú energiu. V súčasnosti už tieto siete nie sú využívané, objekt
je od nich odpojený. V priestore staveniska nie sú žiadne chránené objekty, alebo porasty.
Osadenie od ostatných budov je zrejmé z výkresovej časti PD.
Jestvujúci objekt má dve nadzemné podlažia a jedno podzemné. Nosnú časť haly tvoria
železobetónové stĺpy a oceľové stĺpy s výplňovým murivom z tehly. Podzemné podlažie je
tvorené železobetónovými stenami ukladanými na betónových základových konštrukciách.
Stropnú konštrukciu medzi prvým a druhým tvorí železobetónová doska a trapézových plech.
Prepojenie medzi nadzemnými podlažiami je pomocou železobetónových schodísk.
V podzemnom podlaží sa nachádza káblový priestor, na prvom nadzemnom podlaží sa
nachádzajú skladovacie priestory, pozostatky nosných častí podkotlia a bývalé súčasti
technologických priestorov ako rozvodne a podobne. Na druhom nadzemnou podlaží na kóte
+4,000 sa nachádzajú vstavky kancelárií a velínov pre obsluhu kotlov, predelovacia plechová
stena na oceľovej konštrukcii. V zadnej časti kotolne sa nachádza prístrešok, v ktorom sa
v súčasnosti skladujú europalety. Bližší opis stavebného objektu kotolne a prístrešku je
k dispozícii v priloženej projektovej dokumentácii (textová a výkresová časť).
Po búracích prácach je potrebné upraviť jestvujúci oporný múr, ktorý sa nachádza pri
prístrešku na uskladnenie europaliet. Na vrchnej hrane múru sa zrealizuje nový
železobetónový veniec vystužený betonárskou oceľou B500B. Trieda betónu C20/25. Veniec
je potrebné prepojiť s jestvujúcim múrom. Omietku na stene oporného múru preklepať
nesúdržné časti odstrániť a vyspraviť. Kanále po asanácií objektu zasypať.
SO 07 REKONŠTRUKCIA OPLOTENIA
Predmetný stavebný objekt rieši úpravy na jestvujúcom oplotení, ktoré vyplývajú z realizácie
potrubného mosta.
Jestvujúce oplotenie sa demontuje v celej dĺžke novopostaveného potrubného mosta. Sokel sa
vybúra v mieste nových základových pätiek potrubného mosta. Presný rozsah búracích prác
viď. výkresová časť PD.
Po zrealizovaní základových pätiek (viď. objekt SO 05 potrubný most) sa zrealizuje nový
sokel zo šalovacích tvárnic PREMAC hr. 300 mm so zálievkou z betónu C20/25. Na sokel sa
spätne namontuje jestvujúce oplotenie. V prípade poškodenia výplní z trapézového plechu sa
výplne vymenia za rovnaké. Farebné riešenie sa prispôsobí jestvujúcemu oploteniu.
SO 08 DOČASNÁ SKLÁDKA STAVEBNEJ SUTE
Predmetný stavebný objekt rieši úpravu plochy na skladovanie sute z asanovaného objektu
bývalej kotolne. Skládka bude vytvorená na pozemku investora, ktorý v súčasnosti nevyužíva.
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Na nevyužitom pozemku patriacemu investorovi sa bude dočasne skladovať suť z asanovanej
budovy bývalej kotolne objekt č. 22. Predmetná plocha sa nachádza za budovou č. 49 na
vyvýšenom mieste. Plocha je čiastočne spevnená s betónovým krytom, časť tvorí trávnatá
plocha a náletové dreviny. Plocha je na vyvýšenom mieste od okolitého závodu oddelená
oporným múrom. Pred skladovaním je potrebné plochu upraviť. Trávnatú plochu vykosiť
a náletové dreviny je potrebné odstrániť. V prípade potreby plochu upraviť na skladovanie
a osadenie mobilného drviča. Skládku zapĺňať od zadnej strany postupne smerom k príjazdu
na skládku. Skladovaný materiál neukladať bližšie ako 3,00 m od oporného múru aby nedošlo
k jeho poškodeniu. Rozsah drvenia bude 50 %.

A.4 Prevádzkové súbory
Prevádzkové súbory nie sú súčasťou projektovej dokumentácie.
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B. Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia
5.1
5.2

5.3
5.4

Názov prevádzky podľa platného
Výroba papiera
integrovaného povolenia
Číslo platného integrovaného povolenia
Integrované povolenie na vykonávanie činností v prevádzke Výroba papiera vydané
Rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, odbor integrovaného
povoľovania a kontroly, číslo 3262/334/OIPK/470230104/2004-Mš zo dňa
08.04.2005, právoplatné dňa 27.04.2005 a jeho neskoršej zmeny.
Hodnotenie vplyvov na životné
Nie
prostredie zmenou zariadenia
Zdôvodnenie žiadosti o zmenu
integrovaného povolenia
Súčasťou správneho konania o vydanie zmeny integrovaného povolenia je:
1. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu
č. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo
odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné
povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových
vôd a podzemných vôd;
2. v oblasti ochrany prírody a krajiny podľa § 3 ods. (3) písm. g)
o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Búranie starej
kotolne a prístrešku pre europalety“;
3. v oblasti stavebného poriadku podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z.
v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) o stavebné povolenie
pre stavbu „Búranie starej kotolne a prístrešku pre europalety“ v rozsahu
nasledujúcich stavebných objektov, ktoré sú uvedené v projektovej
dokumentácii pre stavebné povolenie, ktorá sa nachádza v prílohe tejto
žiadosti:
- SO 01 VNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY VN, situovanom na
pozemkoch parc. č. 122/1, 181/2 v k. ú. Harmanec
- SO 02 TRAFOSTANICA TS1 – obj. č. 19, situovanom na pozemku
parc. č. 114/4 v k. ú. Harmanec
- SO 03 TRAFOSTANICA TS2 – obj. č. 24, situovanom na pozemkoch
parc. č. 122/1, 128 v k. ú. Harmanec
- SO 04 TRAFOSTANICA TS22kV/6,3kV – obj. č. 48, situovanom na
pozemku parc. č. 122/1 v k. ú. Harmanec
- SO 05 POTRUBNÝ MOST, situovanom na pozemkoch parc. č., 124,
182/9, 188/1, 192 v k. ú. Harmanec
- SO 07 REKONŠTRUKCIA OPLOTENIA, situovanom na pozemkoch
parc. č. 182/9, 188/1 v k. ú. Harmanec
- SO 08 DOČASNÁ SKLÁDKA STAVEBNEJ SUTE, situovanom na
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pozemkoch parc. č. 111, 112, 113, 122/1 v k. ú. Harmanec
4. v oblasti stavebného poriadku podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z.
v súlade s § 88 ods. 3 a § 90 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
o povolenie na odstránenie stavby SO 06 DEMOLÁCIA OBJEKTU - STARÁ
KOTOLŇA+PRÍSTREŠOK, situovanom na pozemkoch parc. č. 114/5, 192
v k. ú. Harmanec
V súlade s § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona k predmetnej žiadosti dopĺňame nasledovné údaje:
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka
SHP Harmanec, a.s.
Harmanec 976 03
b) druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej
stavbe dobu jej trvania
Predkladaný projekt rieši asanáciu objektu bývalej kotolne, s tým súvisiacu prekládku
potrubného mosta, rekonštrukciu oplotenia po zrealizovaní potrubného mosta a zriadenie
dočasnej skládky sute. Ďalej projekt rieši úpravy v trafostaniciach, ich výmenu a drobné
stavebné úpravy v predmetných trafostaniciach.
Termín začatia je prvý kvartál 2021 (po získaní stavebného povolenia) a ukončenie je
plánované na druhý polrok 2021.
Predpokladané investičné náklady stavby: cca 1 432 368,80,- €.
Doba stavby:
cca 2-3 mesiace
c) parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo
iných práv podľa katastra nehnuteľností) a parcelné čísla susedných pozemkov
a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko
Tab. 1 Údaje o pozemkoch, na ktorých sa bude nachádzať stavba
Výmera
Pozemok
Kat.
Druh
Spôsob využívania pozemku
Objekt
pozemku
(parc. č.)
územie
pozemku
v
zmysle
katastra nehnuteľností
v m2
zastavaná
122/1
Harmanec
plocha a
34512
pozemok, na ktorom je dvor
nádvorie
SO 01
vodná
vodný tok (prirodzený - rieka,
181/2
Harmanec
720
plocha
potok; umelý - kanál, náhon a iné)
zastavaná
pozemok, na ktorom je postavená
SO 02
114/4
Harmanec
plocha a
623
nebytová budova označená
nádvorie
súpisným číslom
zastavaná
SO 03
122/1
Harmanec
34512
pozemok, na ktorom je dvor
plocha a
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Objekt

SO 04

SO 05

Pozemok
(parc. č.)

Kat.
územie

Druh
pozemku
nádvorie
zastavaná
plocha a
nádvorie
zastavaná
plocha a
nádvorie
zastavaná
plocha a
nádvorie
vodná
plocha

Výmera
pozemku
v m2

Spôsob využívania pozemku
v zmysle katastra nehnuteľností

Vlastník

4837

pozemok, na ktorom je postavená
nebytová budova označená
súpisným číslom

SHP Harmanec,
a.s.

34512

pozemok, na ktorom je dvor

SHP Harmanec,
a.s.

128

Harmanec

122/1

Harmanec

124

Harmanec

182/9

Harmanec

188/1

Harmanec

ostatná
plocha

13250

192

Harmanec

ostatná
plocha

1626

114/5

Harmanec

zastavaná
plocha a
nádvorie

1113

192

Harmanec

ostatná
plocha

1626

182/9

Harmanec

vodná
plocha

1455

188/1

Harmanec

ostatná
plocha

13250

111

Harmanec

112

Harmanec

113

Harmanec

122/1

Harmanec

516
1455

SO 06

SO 07

SO 08

zastavaná
plocha a
nádvorie
zastavaná
plocha a
nádvorie
zastavaná
plocha a
nádvorie
zastavaná
plocha a
nádvorie

156

211

301

34512

pozemok, na ktorom je postavená
ostatná inžinierska stavba a jej
súčasti
vodný tok (prirodzený - rieka,
potok; umelý - kanál, náhon a iné)
pozemok, na ktorom sú skaly,
svahy, rokliny, výmole, vysoké
medze s krovím alebo kamením a
iné plochy, ktoré neposkytujú
trvalý úžitok
pozemok, na ktorom sú skaly,
svahy, rokliny, výmole, vysoké
medze s krovím alebo kamením a
iné plochy, ktoré neposkytujú
trvalý úžitok
pozemok, na ktorom je postavená
nebytová budova označená
súpisným číslom
pozemok, na ktorom sú skaly,
svahy, rokliny, výmole, vysoké
medze s krovím alebo kamením a
iné plochy, ktoré neposkytujú
trvalý úžitok
vodný tok (prirodzený - rieka,
potok; umelý - kanál, náhon a iné)
pozemok, na ktorom sú skaly,
svahy, rokliny, výmole, vysoké
medze s krovím alebo kamením a
iné plochy, ktoré neposkytujú
trvalý úžitok
pozemok, na ktorom je postavená
ostatná inžinierska stavba a jej
súčasti
pozemok, na ktorom je postavená
ostatná inžinierska stavba a jej
súčasti
pozemok, na ktorom je postavená
ostatná inžinierska stavba a jej
súčasti
pozemok, na ktorom je dvor
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Plochy potrebné na dočasné zhromažďovanie sute, odpadov a zariadenie staveniska budú
v rámci areálu SHP Harmanec, a.s. Dočasná skládka sute viď samostatný objekt SO 08
dočasná skládka stavebnej sute.
Zariadenie staveniska bude vybavené sociálno-hygienickými zariadeniami a mobilnými
bunkami. Elektrická a vodovodná stavenisková prípojka sa určí na základe dohody medzi
investorom a dodávateľom.
V rámci projektovej dokumentácie je k dispozícii projekt organizácie výstavby (POV).
d) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta
STAVIT, inž. arch. služby,
ul. Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom
Ing. František Víťazka, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory
stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 2952*A1
e) údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou
Stavba bude uskutočnená zhotoviteľom, ktorý bude v súlade s internými predpismi
spoločnosti SHP Harmanec, a.s. vybraný obstarávaním v ďalšej fáze projektu.
f) základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej
prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach
Stavba s názvom „Búranie starej kotolne a prístrešku pre europalety“ pozostáva z
nasledujúcich stavebných objektov:
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 06 DEMOLÁCIA OBJEKTU - STARÁ KOTOLŇA+PRÍSTREŠOK*
SO 07 REKONŠTRUKCIA OPLOTENIA
SO 08 DOČASNÁ SKLÁDKA STAVEBNEJ SUTE
Pozn.:
* vzhľadom na skutočnosť, že ide o stavebný objekt, ktorý je predmetom žiadosti o odstránenie stavby, sú bližšie
informácie o tomto stavebnom objekte špecifikované nižšie v texte tejto žiadosti v súlade § 24 vyhlášky MŽP SR
č. 453/2000 Z. z..

Samotná realizácia stavby nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie za
predpokladu dodržania nasledujúcich zásad, ktoré treba dôsledne dodržiavať:
- priebežne znižovať prašnosť skrápaním vodou počas realizácie búracích prác
- voľbou najvhodnejších pracovných postupov znižovať hluk počas realizácie búracích
prác
- používať stroje a mechanizmy v dobrom technickom stave a v prípade úniku
prevádzkových náplní, zabezpečiť ich odstránenie v zmysle platných predpisov
a nariadení
strana 10 z 30

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia
január 2021

SHP Harmanec, a.s.
Harmanec 976 03

-

odpady triediť podľa ich druhov a zabezpečiť prednostne ich materiálové zhodnotenie
odpady
zneškodňovať
len
v oprávnených
prevádzkach
u oprávnených
zneškodňovateľov

g) zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi
1. SHP Harmanec, a.s., Harmanec 976 03
2. Obec Harmanec, Obecný úrad Harmanec 6, 976 03 Harmanec
3. Ing. František Víťazka - STAVIT, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom
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V súlade s § 24 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona k predmetnej žiadosti dopĺňame nasledovné údaje, ktoré sa
týkajú žiadosti o povolenie na odstránenie stavby SO 06 DEMOLÁCIA OBJEKTU - STARÁ
KOTOLŇA+PRÍSTREŠOK:
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) vlastníka stavby,
SHP Harmanec, a.s.
Harmanec 976 03
b) druh, účel, miesto a označenie stavby podľa katastra nehnuteľností,
Objekt sa nachádza v priemyselnej zóne v areáli spol. SHP Harmanec, a.s.. Situovaný je na
pozemku parc. č. 114/5 v katastrálnom území Harmanec.
Tab. 2 Údaje o stavbe v zmysle katastra nehnuteľností

Výmera parcely
v m2

1113

Druh pozemku

zastavaná plocha
a nádvorie

Spôsob
využívania
pozemku
pozemok, na
ktorom je
postavená
nebytová budova
označená
súpisným číslom*

Umiestnenie
pozemku

Spoločná
nehnuteľnosť

pozemok je
umiestnený v
zastavanom
území obce

pozemok nie je
spoločnou
nehnuteľnosťou

* súpisné číslo objektu podľa katastra nehnuteľností: 122

c) dôvody odstránenia stavby a predpokladaný termín začatia a skončenia prác,
Podnikateľským zámerom investora, je asanácia jestvujúceho objektu pre potreby plánovanej
ďalšej výstavby.
Termín začatia je prvý polrok 2021 a ukončenie je plánované na druhý polrok 2021.
d) názov a sídlo odborne vybavenej právnickej osoby, ktorá odstránenie stavby vykoná;
ak vlastník bude odstraňovať stavbu svojpomocou, uvedie meno a adresu oprávnenej
osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstraňovaním stavby,
Odstránenie stavby bude realizovať oprávnená osoba, ktorá bude v súlade s internými
predpismi spoločnosti SHP Harmanec, a.s. vybraná obstarávaním v ďalšej fáze projektu.
e) údaj, či sa stavba odstráni použitím trhavín,
Nie
Z hľadiska postupu búracích prác bude pred začatím nutné zaslepiť niektoré inžinierske siete,
ktoré vedú do búraného objektu.
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Vypratanie vnútorného zariadenia:
 Predmety uskladnené na skladovacích plochách na prízemí objektu
 Demontáž svietidiel a žiariviek – likvidácia nebezpečného odpadu.
 Demontáž vnútorných dverných krídel, vybúranie oceľ. Zárubní
 Demontáž vonkajších dverných krídel, vybúranie oceľ. Zárubní
 Demontovať okná
 Začiatok búracích prác na streche:
- demontáž bleskozvodu
- demontáž oplechovania
- odstránenie strešnej konštrukcie
- triedenie vybúraného materiálu
- naloženie a odvoz na skládku, podľa zatriedenia
 Vo vnútri objektu:
- odstránenie všetkých vstavkov a stien staticky nezávislých na nosnej konštrukcií
objektu
- vybúranie podláh v celej hrúbke na poschodí a následne na prízemí.
 Asanácia nosnej železobetónovej a oceľovej konštrukcie a nosného obvod. plášťa.
Postupná demontáž nosného skeletu – postup zhora nadol.
 Demontáž konštrukcií nosného skeletu pomocou bágra s hydraulickými kliešťami.
 Ručné búranie vnútorného nosného muriva
 Triedenie vybúraného materiálu – železo, tehla, betón,.
 Uloženie železného šrotu na objednávateľom určené miesto.
 Naloženie a odvoz sute na skládku ktorá bude zriedená na pozemku investora
Postup búracích prác na 1. a na druhom nadzemnom podlaží sa zrealizuje horeuvedeným
postupom. Na podzemnom podlaží sa vybúra aj podkladný betón, základových konštrukcií,
štrkové lôžko a vrstva pôvodnej zeminy.
f) údaje o tom, ako sa naloží s vybúraným materiálom a kam sa prebytočný materiál
uloží,
Suť z demolácie bude odvezená na dočasnú skládku, ktorá bude zriedená na pozemku
investora (viď samostatný stavebný objekt SO 08 DOČASNÁ SKLÁDKA STAVEBNEJ
SUTE). Dodávateľ stavby zabezpečí zhodnotenie zostávajúceho odpadového materiálu, ktorý
je možné ešte inak zhodnotiť, napr. zabudovaním na iných stavbách a pod. napr. betónový
odpad sa uvažuje odviesť do drvičiek na výrobu recyklovaného kameniva. Železný šrot
a odpad z farebných kovov bude odvezený do zberne druhotných surovín.
g) zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi,
1. SHP Harmanec, a.s., Harmanec 976 03
2. Obec Harmanec, Obecný úrad Harmanec 6, 976 03 Harmanec
3. Ing. František Víťazka - STAVIT, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom
h) informácia o tom, ako sú zabezpečené doterajším nájomcom bytov a nebytových
priestorov náhradné byty, ubytovanie alebo priestory,
Nerelevantné.
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i) ako bude využitý uvoľnený pozemok,
V zmysle plánovanej ďalšej investičnej výstavby v areáli spol. SHP Harmanec, a.s..
j) návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe, ak sa majú z týchto
nehnuteľností vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak
použiť.
Realizácia stavebných prác nebude mať vplyv na okolitú výstavbu. Činnosti spojené s
realizáciou sa vzťahujú na vlastný areál spol. SHP Harmanec a.s. Do objektu boli vedené
určité inžinierske siete, ktoré sú v súčasnosti odpojené. Odstraňovaný objekt je zo statického
hľadiska nezávislý.
Celý priebeh realizácie investičného zámeru bude pripravený tak, aby jeho realizácia
prebiehala plynule. Počas výstavby nedôjde k zabratiu verejného priestranstva.
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C. Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré
sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú
Nemení sa
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D. 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 na zdravie ľudí
D.1 Znečisťovanie ovzdušia
D.1.1 Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok
Zoznam zdrojov emisií do ovzdušia na prevádzke Výroba papiera sa predkladanou žiadosťou
nemení.
V súvislosti s vykonávaním demontážnych a búracích prác predpokladáme nasledujúce zdroje
emisií – tuhých znečisťujúcich látok (prašnosti):
 Bodové zdroje znečistenia ovzdušia – stacionárne – pri búracích a demontážnych
prácach
 Líniové zdroje znečistenia ovzdušia – budú predstavované prevádzkou stavebnej
techniky pri transporte vybúranej sute.
Zvýšená prašnosť bude eliminovaná nasledovnými opatreniami:
- kropením vodou počas demontážnych a búracích prác,
- pravidelným čistením jednotlivých plôch a komunikácií.

D.2 Znečisťovanie vôd
Pre zabezpečenie ochrany vôd bude striktne dodržiavaný zákon o vodách č. 364/2004 Z. z..
Pracovníci budú mať k dispozícii sociálno-hygienické zariadenia nachádzajúce sa
v jestvujúcich objektoch. Nakladanie so splaškovými vodami nie je súčasťou projektu.
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E. Popis miesta a okolia prevádzky
Projekt sa bude realizovať v existujúcej prevádzke, ktorej okolie je dostatočne opísané
v integrovanom povolení evid. č. 3262/334/OIPK/470230104/2004-Mš a v jeho zmenách.
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F. Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie
a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné,
na obmedzenie emisií
Nenavrhujú sa.
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G. Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení
na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie
odpadov vznikajúcich v prevádzke
Stavebný odpad, ktorý vznikne pri odstránení stavby, bude prechodne zhromažďovaný v
odpovedajúcich zhromaždovacích prostriedkoch (kontajneroch) umiestnených na pozemku
stavebníka na zatrávnených plochách alebo na určených miestach (zabezpečených plochách),
oddelene podľa kategórií a druhov.
Tab. 3 Špecifikácia predpokladaných odpadov vzniknutých pri búracích prácach

Katalógové číslo
17 01 01
17 01 02
17 04 05

Názov
Betón
Tehly
Železo a oceľ

Kategória
O
O
O

Množstvo
t/rok
3726,202
3534,296
289,283

Pozn.: O – ostatný odpad, N - nebezpečný odpad

Nevyužiteľný odpad z búracích prác bude odvezený na miestnu skládku inertného odpadu,
ktorá je určená v zmysle - Programu odpadového hospodárstva obce. Dočasné skladovanie
odpadu a zber pri výstavbe bude dodávateľ stavby centrálne riadiť a zabezpečovať odvoz na
zhodnotenie a zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy.
Zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú pri transporte po miestnych komunikáciách zabezpečí
dopravca v zmysle platnej legislatívy. Zabezpečí tiež, aby počas transportu neprichádzalo
k prášeniu a rozsýpaniu materiálov.
Dodávateľ stavby zabezpečí zhodnotenie zostávajúceho odpadového materiálu, ktorý je
možné ešte inak zhodnotiť, napr. zabudovaním na iných stavbách a pod. Napr. betónový
odpad sa uvažuje odviesť do drvičiek na výrobu recyklovaného kameniva. Železný šrot
a odpad z farebných kovov bude odvezený do zberne druhotných surovín.
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H. Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení
a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do
životného prostredia
Nemení sa.
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I. Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
Nemení sa.
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J. Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke,
najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie
haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov
Nenavrhujú sa.
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K. Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak
boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje
K navrhovanému stavu neboli vypracované žiadne alternatívne riešenia.
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L. Návrh podmienok povolenia
Nenavrhujú sa.
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M. Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi,
prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka
má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv
M.1 Zoznam účastníkov konania
1. SHP Harmanec, a.s., Harmanec 976 03
2. Obec Harmanec, Obecný úrad Harmanec 6, 976 03 Harmanec
3. Ing. František Víťazka - STAVIT, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom

M.2 Zoznam dotknutých orgánov
1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
ochrany ovzdušia, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
2. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná
správa, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna ochrany
prírody a krajiny, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
5. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75,
974 01 Banská Bystrica
6. Obec Harmanec - stavebný úrad, Harmanec 6, 976 03 Harmanec
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta
k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
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N. Stručné zhrnutie
údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke
podľa 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“).
1.

Prevádzkovateľ:
1.1

Názov:

SHP Harmanec, a.s.

1.2

Adresa:

Harmanec 976 03

1.3

IČO:

00 153 052

2.
Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:
Integrované povolenie na vykonávanie činností v prevádzke Výroba papiera vydané
Rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, odbor integrovaného povoľovania
a kontroly, číslo 3262/334/OIPK/470230104/2004-Mš zo dňa 08.04.2005, právoplatné dňa
27.04.2005 a jeho neskoršej zmeny.
3.

Prevádzka:
3.1
3.2
3.3
3.4

Názov:
Adresa:
Katastrálne územie:
Dotknuté parcely:

Výroba papiera
Harmanec 976 03
Harmanec
111; 112; 113; 114/4; 114/5; 122/1; 124; 128;
181/2; 182/9; 188/1; 192

3.6

Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:
6. Ostatné činnosti
6. 1. bod b) Výroba v priemyselných zariadeniach: papiera alebo lepenky
s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň

3.7

Opis stavby
Predkladaný projekt rieši asanáciu objektu bývalej kotolne, s tým súvisiacu
prekládku potrubného mosta, rekonštrukciu oplotenia po zrealizovaní
potrubného mosta a zriadenie dočasnej skládky sute. Ďalej projekt rieši úpravy
v trafostaniciach, ich výmenu a drobné stavebné úpravy v predmetných
trafostaniciach. Súčasťou stavby sú nasledujúce stavebné objekty:
 SO 01 VNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY VN,
 SO 02 TRAFOSTANICA TS1 – obj. č. 19
 SO 03 TRAFOSTANICA TS2 – obj. č. 24
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 SO 04 TRAFOSTANICA TS22kV/6,3kV – obj. č. 48
 SO 05 POTRUBNÝ MOST
 SO 06 DEMOLÁCIA OBJEKTU - STARÁ
KOTOLŇA+PRÍSTREŠOK*
 SO 07 REKONŠTRUKCIA OPLOTENIA
 SO 08 DOČASNÁ SKLÁDKA STAVEBNEJ SUTE
Súčasťou správneho konania o vydanie zmeny integrovaného povolenia je:
1. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu č. 4
zákona č. 39/2013 Z. z. o súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a
zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona,
ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd;
2. v oblasti ochrany prírody a krajiny podľa § 3 ods. (3) písm. g) o vyjadrenie k vydaniu
stavebného povolenia na stavbu „Búranie starej kotolne a prístrešku pre europalety“;
3. v oblasti stavebného poriadku podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. v súlade s § 66
zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) o stavebné povolenie pre stavbu „Búranie
starej kotolne a prístrešku pre europalety“ v rozsahu nasledujúcich stavebných
objektov, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, ktorá
sa nachádza v prílohe tejto žiadosti:
- SO 01 VNÚTROAREÁLOVÉ ROZVODY VN, situovanom na pozemkoch
parc. č. 122/1, 181/2 v k. ú. Harmanec
- SO 02 TRAFOSTANICA TS1 – obj. č. 19, situovanom na pozemku parc. č.
114/4 v k. ú. Harmanec
- SO 03 TRAFOSTANICA TS2 – obj. č. 24, situovanom na pozemkoch parc. č.
122/1, 128 v k. ú. Harmanec
- SO 04 TRAFOSTANICA TS22kV/6,3kV – obj. č. 48, situovanom na pozemku
parc. č. 122/1 v k. ú. Harmanec
- SO 05 POTRUBNÝ MOST, situovanom na pozemkoch parc. č., 124, 182/9,
188/1, 192 v k. ú. Harmanec
- SO 07 REKONŠTRUKCIA OPLOTENIA, situovanom na pozemkoch parc. č.
182/9, 188/1 v k. ú. Harmanec
- SO 08 DOČASNÁ SKLÁDKA STAVEBNEJ SUTE, situovanom na
pozemkoch parc. č. 111, 112, 113, 122/1 v k. ú. Harmanec
4. v oblasti stavebného poriadku podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. v súlade s § 88
ods. 3 a § 90 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) o povolenie na odstránenie
stavby SO 06 DEMOLÁCIA OBJEKTU - STARÁ KOTOLŇA+PRÍSTREŠOK,
situovanom na pozemkoch parc. č. 114/5, 192 v k. ú. Harmanec
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O. Prehlásenie
Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu integrovaného povolenia.
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.
V Banskej Bystrici, dňa 14.01.2021
Podpísaný:

Ing. Juraj Musil, PhD.
konateľ INECO, s.r.o.

............................................................
podpis
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P. Zoznam príloh
Plná moc (Ing. František VÍŤAZKA – STAVIT, inžiniersko-architektonické služby
– INECO, s.r.o.)
Výpis z obchodného registra
Výpis z katastra nehnuteľností
CD s elektronickou verziou žiadosti a príloh
Projektová dokumentácia – projekt pre stavebné povolenie
Stručné zhrnutie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia

1x
1x
2x
1x
1x
10x

Pre účely konania o zmenu integrovaného povolenia boli vyžiadané nasledovné rozhodnutia,
stanoviská, vyjadrenia, súhlasy a posúdenia dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých
subjektov a obce uvedené v nasledujúcej tabuľke. Do času predloženia žiadosti o zmenu
integrovaného povolenia bola zaslaná odpoveď od subjektov a orgánov, pri ktorých je
uvedené evid. č. a dátum daného vyjadrenia/stanoviska. Tieto sú k dispozícii v prílohe tejto
žiadosti v papierovej, ako aj elektronickej podobe.
Subjekt/orgán
Obec Harmanec
Orange Slovensko, a.s.
Okresné
riaditeľstvo
Hasičského
a záchranného zboru v Banskej Bystrici
Okresný úrad Banská Bystrica
odbor starostlivosti o životné prostredie
Žiadosť o záväzné stanovisko podľa zákona
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie
Okresný úrad Banská Bystrica
odbor krízového riadenia
Okresný úrad Banská Bystrica
odbor starostlivosti o životné prostredie
štátna správa odpadového hospodárstva
Okresný úrad Banská Bystrica
odbor starostlivosti o životné prostredie
štátna správa ochrany vôd
Žiadosť
o vyjadrenie
k projektovej
dokumentácii stavby v stavebnom konaní
Okresný úrad Banská Bystrica
odbor starostlivosti o životné prostredie
štátna správa ochrany vôd
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 27 zákona

Stav
-

V prílohe: OU-BB-OSZP3-2020/031277002 zo dňa 27.11.2020)
V prílohe: OU-BB-OKR1-2020/031733002 zo dňa 01.12.2020
V prílohe: OU-BB-OSZP3-2020/031276002 zo dňa 27.11.2020

V prílohe: OU-BB-OSZP3 -2020/031983002 zo dňa 30.11.2020

V prílohe: OU-BB-OSZP3-2020/033856002 zo dňa 23.12.2020
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Subjekt/orgán
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).
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Banskej Bystrici
SPP – distribúcia, a.s.
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a
správa ciest Banská Bystrica
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s.
Technická inšpekcia
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA,
s.r.o.

Stav

V prílohe: A/3782/2020/PPL zo dňa
03.12.2020
V prílohe: SSC/8861/2021 162711624 zo
dňa 11.01.2021
V prílohe: 6612035574 zo dňa 17.12.2020
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