
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava 
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly,  

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

 

 

Vec:  N á v r h  na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

 

 

A/ Meno a priezvisko, resp. názov stavebníka : Calmit spol. s r. o. 

so sídlom : Gaštanová 15, 811 04 Bratislava 

zastúpený : EKOS PLUS s.r.o., Župné nám. 7, 811 03  Bratislava 

navrhuje, aby bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre stavbu (názov stavby uviesť podľa názvu 

stavby v stavebnom povolení) : „Výpal vápna mletým petrolkoksom v jednošachtovej peci“ 

v rozsahu objektovej skladby (uviesť ju podľa stavebného povolenia) : 

a) Stavebné objekty :  

SO 08 Šachtové pece  

 

b) Prevádzkové súbory :  

PS 8.2 Vykládka a skladovanie mletého petrolkoksu 

PS 8.3 Modernizácia ŠP č. 3 

 

 

c) umiestnenú na pozemku parcela č. (uviesť podľa stavebného povolenia) : 1100/15 

v katastrálnom území (uviesť podľa stavebného povolenia) : Žirany 

v obci : Žirany 

pre ktorú vydal stavebné povolenie (názov správneho orgánu uvedený v hlavičke rozhodnutia): 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica 

pod číslom : 3346-29767/2014/Ško,Kri/370530104/Z15    dňa : 16.10.2014 

 

Zoznam účastníkov kolaudačného konania (stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebník a vlastník 

pozemku, na ktorom je stavba zrealizovaná):  

1. Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04  Bratislava 

2. ....................................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................................... 

4. ....................................................................................................................................................... 

5. ....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 



B/ Údaje o stavbe : 

Stavba bude odovzdaná a prevzatá do : ukončenie stavby je naplánované k 30.06.2015, následne 

dodávateľ stavby vykoná komplexné vyskúšanie stavby v rozsahu 30 až 60 dní – termín odovzdania 

stavby od dodávateľa investorovi Calmit spol. s r. o. po komplexnom vyskúšaní je naplánovaný na 

31.08.2015 

 

Stavba bude úplne vyprataná a úprava stavby bude dokončená do : 31.08.2015 

 

Na komplexné vyskúšanie bude - nebude plynule nadväzovať skúšobná prevádzka, ktorej zahájenie je 

plánované od : 01.09.2015 

 

 

 

 

 

 

        ............................................................. 

             pečiatka a podpis navrhovateľa 

 

 

 

 

 

 

V Žiranoch, dňa 22.06.2015 


