
Obec   T r e b e j o v  

Číslo: 208/2016                                                                            dňa 26.10.2016

ROZHODNUTIE

Obec  Trebejov,  príslušná  podľa  §  2  písm.e/  zákona  č.  416/2001  Z.z.  o  prechode  niektorých 
pôsobností  z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, 
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v súlade s § 
83   zákona  č.50/1976  Zb.  o  územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon)  v znení 
neskorších a v súlade s ustan.  zákona č.71/1967 Zb.o správnom konaní v znení neskorších predpisov

povoľuje dočasné užívanie líniovej stavby „ Linka na úpravu dolomitu – Lom Trebejov – II. etapa“  
 na skúšobnú prevádzku do 30.6.2017,

pre navrhovateľa: Carmeuse Slovakia, s.r.o., 049 11 Slavec 179.

Stavba o pozostáva zo stavebných objektov a prevádzkových súborov:

SO 12 Príprava staveniska - sekundárna a terciárna drviaca stanica
SO 13 Terénne úpravy - sekundárna a terciárna drviaca stanica
SO 14 Manipulačné plochy - sekundárna a terciárna drviaca stanica
SO 15Medziskládka suroviny
SO 16 Skládky hotovej produkcie
SO 17 Zastrešenie skládky 0-10
SO 18 Zastrešenie skládky 0-4
SO 19 Základy sekundárnej drviacej stanice
SO 20 Základy terciárnej drviacej stanice
SO 21 Základy pre podpornú OK pásových dopravníkov - sekundárna a terciálna drviaca stanica
SO 22 Elektrorozvodne N02, N03
SO 23 Mostová váha
SO 24 Oporné múry - sekundárna drviaca stanica
SO 25 Kompresorovňa
SO 26 Osvetlenie prevádzky - sekundárna a terciárna drviaca stanica
SO 27 Uzemnenie, bleskozvod - sekundárna a terciárna drviaca stanica
SO 28 Odvodnenie skládok - sekundárna a terciárna drviaca stanica

PS 07 Strojno-technologické zariadenia
DPS 07.2 Sekundárna drviaca stanica
DPS 07.3 Terciárna drviaca stanica

PS 08 Pásová doprava - sekundárna a terciárna drviaca stanica
PS 09 Odprašovanie - sekundárna a terciárna drviaca stanica
PS 10 Kompresorovňa a rozvody stlačeného vzduch
PS 11 Technologické oceľové konštrukcie - sekundárna a terciárna drviaca stanica
PS12 Prevádzkový rozvod silnoprúdu - sekundárna a terciárna drviaca stanica
PS 13 ASRTP - sekundárna a terciárna drviaca stanica



Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa určujú nasledovné podmienky:

1. Stavbu  a jej  technologické  zariadenie  prevádzkovať  v súlade  s projektovou  dokumentáciou 
a prevádzkovým predpisom pre skúšobnú prevádzku tejto stavby

2. Obsluhu  technologických  zariadení  môžu  vykonávať  len  odborne  spôsobilé  osoby  podľa 
dokumentácie dodávateľa  a podľa prevádzkového predpisu

3. Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. 
č. 508/2009 Z.z. 

4. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.

5. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia 
ľudí

6. V priebehu  skúšobnej  prevádzky  zabezpečiť,  aby  nedošlo  k  znečisteniu  alebo  ohrozeniu  pôdy, 
povrchových vôd a podzemných vôd, zhoršeniu kvality ovzdušia v okolí 

7. V prípade havarijného úniku škodlivých látok počas trvania skúšobnej prevádzky vykonať nevyhnutné 
opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, povrchových vôd a podzemných vôd.

8. Počas  skúšobnej  prevádzky viesť  prevádzkovú  evidenciu  v zmysle  všeobecne  platných predpisov 
v oblasti ochrany ovzdušia.

9. Užívateľ  pracovných  priestorov  je  povinný  požiadať  orgán  verejného  zdravotníctva  o  vydanie 
rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky

10.Počas  skúšobnej  prevádzky  stavby  je  potrebné  vykonať  emisné  meranie  prašnosti  a  hlučnosti 
prevádzky. O výsledkoch meraní priebežne informovať Obec Trebejov.

11. Počas skúšobnej prevádzky  je potrebné prehodnotiť množstvo odtekajúcich vôd a zvážiť technické 
riešenie za účelom zabránenia zhromažďovania dažďovej vody na miestnej komunikácii a následne na 
štátnej ceste

12. Po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky alebo jej časového úseku vydá stavebný úrad, na 
návrh stavebníka, kolaudačné rozhodnutie.

Odôvodnenie
         
 Spoločnosť Carmeuse Slovakia s.r.o podala dňa 3.10.2016 návrh na dočasné užívanie líniovej 
stavby „ Linka na úpravu dolomitu – Lom Trebejov – II. etapa“  na skúšobnú prevádzku do 30.6.2017. 
Stavbu zrealizovali na základe stavebného povolenia, vydaného Obcou Trebejov pod č.  182/12-Tr/Se  zo 
dňa 9.6.2014.

Obec Trebejov preskúmala  predložený návrh  na  dočasné  užívanie  líniovej  stavby „  Linka  na 
úpravu  dolomitu  –  Lom  Trebejov–II.  etapa“  na  skúšobnú  prevádzku.  K  návrhu  stavebník 
a prevádzkovateľ  predložil  doklady  o výsledkoch  predpísaných  skúšok  a meraní,  o spôsobilosti 
prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, , doklady o overení požadovaných vlastností 
výrobkov.  Skúšobnou prevádzkou sa preveruje  funkcia technických a technologických zariadení  celej 
stavby  v  prevádzkových  podmienkach.  Skúšobnou  prevádzkou  sa  preukazuje,  že  sú  vytvorené 
predpoklady na dosiahnutie projektovaných parametrov, uvedených v projekte pre stavebné povolenie. V 
konaní bolo zistené,  že stavba je zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom 
konaní. Na základe týchto skutočností bolo potrebné  rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti  



tohto  rozhodnutia. Po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavebník podá návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia a uvedenia stavby do trvalého užívania.

Správny poplatok v zmysle pol. 62a. písm. g/ Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí súčasť 
zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov bol zaplatený vo 
výške 530,- € v hotovosti do pokladne obce.

Poučenie :  Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zákona č.  71/1967 Zb. o správnom konaní v 
znení  neskorších  predpisov  podať  odvolanie  na  Obec  Trebejov,  do  15  dní  odo  dňa 
doručenia.  Toto  rozhodnutie  je  možné  preskúmať  súdom  až  po  vyčerpaní  riadnych 
opravných prostriedkov.

 

                                                                                                Štefánia Cibuľáková
                                                                                                           starostka obce

Doručí sa:

1. účastníkom konania - vlastníkom dotknutých nehnuteľností formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli Obce 
Trebejov

2. Navrhovateľ: Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179

Na vedomie:
1. Projektant: Ing. Juraj Paňko, Letná 40, Košice
2. Okresný úrad Košice okolie, odb. SoŽP, Hroncova 13, Košice
3. Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, Košice
4. OR HaZZ Košice, Požiarnicka 4, Košice
5. RÚVZ Košice, Ipeľská 1, Košice
6. ST a.s., Tr. Poľská 4, Košice
7. SPP a.s.., Mlynské Nivy 44/B, Bratislava
8. VSD a.s OR, Hollého 3, Košice
9. VVS a.s., Komenského 50, Košice
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