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CCaallmmiitt  ssppooll..  ss  rr..  oo..  
Gaštanová 15, 811 04  Bratislava 

   

ŽIADOSŤ O ZMENU INTEGROVANÉHO POVOLENIA  
podľa zákona č. 39/2013 Z.z.  o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia životného prostredia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o IPKZ). 

 

vo veci: 

 
 

vydania kolaudačného rozhodnutia s udelením trvalej 

prevádzky 
 

 

na stavby: 

 

„Doprava koksu do šachtových pecí“ 
(dodatočne stavebne povolené rozhodnutím č. 681-6266/2008/Šim,Máň/370530104/Z1-SP zo dňa 

15.02.2008) 

 

 

„Odprašovanie linky kusového vápna“ 
(dodatočne stavebne povolené rozhodnutím č.1049-23606/2011/Máň,Šim/370530104/Z17-SP zo dňa 

12.08.2011) 

 

 

„Zapaľovanie pecí plynom propán-bután, Prívod plynu do existujúcich horákov šachtových 

peciach“ 

„Calmit – Žirany – Odprašovanie šachtových pecí, Dávkovanie hydrátu do spalín“ (v znení 

dopl. č. 1) 

„Doprava pevného paliva a vápenca do šachtových pecí“, Calmit Žirany v znení dopl. č. 1 a č. 2 
(dodatočne stavebne povolené rozhodnutím č. 395-14359/2013/Máň,Šim/370530104/Z11-SP_D zo 

dňa 30.05.2013) 

 

pre prevádzku: 

 

Calmit spol. s r. o., závod Vápenka Žirany 

 

 
Vypracoval: 

 

 

 

 

 

 

AUGUST 2015  
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I. Časť: náležitosti žiadosti podľa zákona o správnom konaní 

a stavebného zákona 

 
1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 
 

1.1 Názov prevádzkovateľa  Calmit spol. s r.o.  

1.2 Druh žiadosti 

Vydanie kolaudačného povolenia v zmysle § 3 ods. 4 zákona 

č. 39/2013 Z.z. o IPKZ, v súlade s § 79 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov a § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 

pre stavby: 

 

„Doprava koksu do šachtových pecí“ 

 

„Odprašovanie linky kusového vápna“ 

 

„Zapaľovanie pecí plynom propán-bután, Prívod plynu do 

existujúcich horákov šachtových peciach“ 

 

„Calmit – Žirany – Odprašovanie šachtových pecí, 

Dávkovanie hydrátu do spalín“ (doplnok č. 1) 

 

„Doprava pevného paliva a vápenca do šachtových pecí“,  

 

v prevádzke Calmit s.r.o. – Výroba vápna - závod Žirany. 

1.3 
Adresa sídla 

prevádzkovateľa  

Gaštanová 15,  811 04  Bratislava 

závod Žirany 

1.4 Kontaktná adresa Výroba vápna – závod Žirany, 951 74 Žirany 

1.5 Oprávnený zástupca Dr. Ing. Peter Vaniš 

1.6 IČO 36  172 162 

1.7 
Splnomocnená kontaktná 

osoba za prevádzku 

František Szórád, riaditeľ závodu 

tel. č.:   0902 921 638 

e-mail:  f.szorad@calmit.sk 
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1.7 

Identifikácia 

spracovateľa 

predkladanej žiadosti 

EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie č. 7, 811 03  Bratislava 

 

Ing. Mgr. Milan Kovačič 

hlavný spracovateľ 

č. osvedčenia: 26/102/2004-6,  

Župné nám. 7, 811 03 Bratislava 1  

tel. č.: 02/544-110-85, fax: 02/544-163-82,  

e-mail: ekosplus@ekosplus.sk 

 

Spolupracovali:  

Ing. Jana Gelieňová 

mobil: 0917 240 498 

e-mail: gelienova@ekosplus.sk 

 
 
2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVIEB A DÔVOD ŽIADOSTI 
 

2.1 Názov stavby: „Doprava koksu do šachtových pecí“ 

2.2.1 Miesto stavby: 

Kraj:   Nitriansky 

Okres:  Nitra 

Obec:  Žirany  

Katastrálne územie:  Žirany 

Parcela:  1052/1, 1100/9 

2.2.2 Zdôvodnenie žiadosti 

 

Prevádzkovateľovi – spoločnosti Calmit spol. s r. o. bolo Slovenskou inšpekciou životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, stále pracovisko Nitra, vydané 

rozhodnutie č. 681-6266/2008/Šim,Máň/370530104/Z1-SP zo dňa 15.02.2008, ktoré 

zmenilo integrované povolenie: 

 

 v oblasti ochrany ovzdušia: 

 udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja 

znečisťovania ovzdušia „Výroba vápna a lom vápenca“ podľa projektovej 

dokumentácie stavby „Doprava koksu do šachtových pecí“  

 udelenie súhlasu na užívanie stavby veľkého zdroja znečisťovania po vykonanej 

zmene v skúšobnej prevádzke 

 udelenie súhlasu na zmenu používaných palív a zmenu využívania technologických 

zariadení stacionárneho zdroja (rozšírenie používaných palív v šachtových peciach 

č. 1 a č. 3 o koks a s tým súvisiaca zmena technologického procesu výpalu vápna) 

 udelenie súhlasu na povolenie skúšobnej prevádzky po zmene používaných palív 

a v súvislosti so zmenou využívania technologických zariadení stacionárneho zdroja 

 

 v oblasti povrchových a podzemných vôd: 

 vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov 
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 v oblasti odpadov: 

 vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva 

 

 v oblasti stavebného konania: 

 dodatočné povolenie zrealizovanej stavby „Doprava koksu do šachtových pecí“  

 

v rozsahu: 

stavebná časť: 

- železobetónová vaňa 

- OK zásobníkov, roštov, prestrešenia zásobníka, prestrešenia elevátora, prestrešenie 

dopravného pásu, plošiny v zásobníku pre dopravný pás 

 

technologická časť: 

PS 01: Vykládka koksu 

PS 02: doprava koksu z betónového sila do skipových vozíkov 

Meranie a regulácia, prevádzkový rozvod silnoprúdu 

 

Účelom stavby bolo používanie pevného paliva (koksu) v šachtových peciach č. 1 a 3 

namiesto zemného plynu a zmeny s tým súvisiace. Zmena paliva vyplynula 

prevádzkovateľovi z potrieb trhu – rozšírenie sortimentu výrobkov o tzv. „tvrdo pálené 

vápno“, vhodné na výrobu pórobetónových stavív, ktoré nie je možné vyrobiť v šachtových 

peciach vykurovaných zemným plynom.  

Skladovanie koksu bolo riešené novým oceľovým zásobníkom s roštom, umiestneným pod 

prístreškom a oplášteným z troch strán plechom a celtovinou. Vstupná stena prístrešku je 

otvorená pre vstup auta, v hornej časti je prekrytá zákrytom z celtoviny.  

Zo zásobníka sa koks prostredníctvom korčekového dopravníka a dopravných pásov 

dostáva do existujúceho železobetónového zásobníka č. 2 (pôvodne zásobník vápenca pece 

č. 2 s objemom 520 m3, využiteľná kapacita 300 m3). Zo zásobníka č. 2 je palivo následne 

vypúšťané cez jestvujúci bubnový podávač a sústavou dopravných pásov do skipových 

vozíkov pece č. 1 a 3. 

 

Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo prevádzkovateľovi povolené 

rozhodnutím č. 7825-39952/200/Šim/370530104/SkP zo dňa 02.12.2008, vydaným 

Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, 

stále pracovisko Nitra.  
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2.2 Názov stavby: „Odprašovanie linky kusového vápna“ 

2.2.1 Miesto stavby: 

Kraj:   Nitriansky 

Okres:  Nitra 

Obec:  Žirany  

Katastrálne územie:  Žirany 

Parcela:  1100/18 

2.2.2 Zdôvodnenie žiadosti 

 

Prevádzkovateľovi – spoločnosti Calmit spol. s r. o. bolo Slovenskou inšpekciou životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, stále pracovisko Nitra, vydané 

rozhodnutie č. 1049-23606/2011/Máň,Šim/370530104/Z7-SP zo dňa 12.08.2011, ktoré 

zmenilo integrované povolenie: 

 v oblasti ochrany ovzdušia: 

 udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja 

znečisťovania ovzdušia „Výroba vápna a lom vápenca“ podľa projektovej 

dokumentácie stavby „Odprašovanie linky kusového vápna“ Žirany.  

 udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby veľkého zdroja 

znečisťovania po vykonanej zmene v trvalej prevádzke 

 

 v oblasti ochrany zdravia 

 Inšpektorát posúdil návrh na začatie kolaudačného konania stavby 

 

 v oblasti stavebného konania: 

 Inšpektorát vydal stavebné povolenie, ktorým dodatočne povolil uskutočnenie zmeny 

stavby „Kameňolom a vápenka Žirany“ realizáciou stavby „Odprašovanie linky 

kusového vápna“ Žirany. 

 

v rozsahu: 

- Výrobné zariadenie 

- OK  -  Oprava odprašovacej linky kusového vápna 

 

Predmetom stavby bola rekonštrukcia pôvodného systému odprašovania výrobných 

a dopravných zariadení. Rekonštrukcia pozostávala z doplnenia zakrytovania hlavných 

zdrojov prachu najmä na presypoch dopravných zariadení, montáže nových 

vzduchotechnických potrubí, výmeny jestvujúceho filtra a výmeny odsávacieho ventilátora. 

Inštalovaný bol nový dvojkomorový hadicový textilný filter SCHEUCH typu SFDT 05/12-

D-02 s pulznou regeneráciou stlačeným vzduchom. Filter slúži na odlučovanie TZL 

z odsávaného vzduchu. Po vyčistení je vzduch vypúšťaný do vonkajšieho prostredia 

výduchom s priemerom 0,63 m a výškou vyústenia nad terénom 10 m. Odlúčený prach je 

zhromažďovaný vo výsypke filtra, z ktorej je vypúšťaný na dopravný pás smerujúci do 

zásobníka mlyna vápna.  
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2.3 Názov stavby: 

„Zapaľovanie pecí plynom propán-bután, Prívod plynu do 

existujúcich horákov šachtových peciach“ 

 

„Calmit – Žirany – Odprašovanie šachtových pecí, 

Dávkovanie hydrátu do spalín“ (doplnok č. 1) 

 

„Doprava pevného paliva a vápenca do šachtových pecí“,  

2.3.1 Miesto stavby: 

Kraj:   Nitriansky 

Okres:  Nitra 

Obec:  Žirany  

Katastrálne územie:  Žirany 

Parcela:  943/21, 1052/1, 1100/19 

 („Doprava pevného paliva a vápenca do ŠP“) 

  

 1100/15 

(„Zapaľovanie pecí plynom propán-bután, 

Prívod plynu do existujúcich horákov ŠP“ 

„Calmit Žirany- Odprašovanie ŠP, Doplnok č. 

1 – Dávkovanie hydrátu do spalín“) 

2.3.2 Zdôvodnenie žiadosti 

 

Prevádzkovateľovi – spoločnosti Calmit spol. s r. o. bolo Slovenskou inšpekciou životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, stále pracovisko Nitra, vydané 

rozhodnutie č. 395-14359/2013/Máň,Šim/370530104/Z11-SP_D zo dňa 30.05.2013, ktoré 

zmenilo integrované povolenie: 

 v oblasti ochrany ovzdušia: 

 udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja 

znečisťovania ovzdušia realizáciou stavieb podľa nasledovných projektových 

dokumentácií: 

„Zapaľovanie pecí plynom propán-bután, Prívod plynu do existujúcich horákov 

šachtových peciach“ 

„Calmit – Žirany – Odprašovanie šachtových pecí, Dávkovanie hydrátu do spalín“ 

v znení doplnku č. 1 

„Doprava pevného paliva a vápenca do šachtových pecí“, v znení doplnku č. 1 a 2 

  

 udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby veľkého zdroja 

znečisťovania po vykonanej zmene v trvalej prevádzke 

 

 v oblasti ochrany zdravia 

 Inšpektorát posúdil návrh na začatie kolaudačného konania o stavbách (vyššie 

uvedených) a nemá k nemu pripomienky. 

 

 v oblasti stavebného konania: 

 Inšpektorát vydal stavebné povolenie, ktorým dodatočne povolil uskutočnenie zmeny 

stavby „Kameňolom a vápenka Žirany“ realizáciou stavieb podľa projektových 

dokumentácií (vyššie uvedených). 



Spracovateľ:                                                            

EKOS PLUS s.r.o. 

Župné nám. 7 

811 03 BRATISLAVA 

Vydanie kolaudačného rozhodnutia s udelením TRVALEJ 

PREVÁDZKY 

 

7/10 
 

 

v rozsahu: 

 

Stavba: „Zapaľovanie pecí plynom propán-bután, Prívod plynu do existujúcich 

horákov šachtových peciach“ 

Prepojenie existujúcich horákov (pôvodné palivo zemný plyn) osadených v ŠP na kóte 

+16,0 m na prívod plynu propán-bután (LPG) zo zásobných fliaš (33 kg) pomocou 

vysokotlakových hadíc. Propán-bután sa využíva pri zapálení pecí ako podporné palivo 

cez štyri horáky. 

 

Stavba: „Calmit – Žirany – Odprašovanie šachtových pecí, Dávkovanie hydrátu do 

spalín“ v znení doplnku č. 1 

Prevádzkové súbory: PS 01 Odprašovanie šachtových pecí 

 

Stavba: „Doprava pevného paliva a vápenca do šachtových pecí“ 

Prevádzkové súbory:  PS 01 Doprava vápenca 

 PS 02 Doprava pevného paliva 
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II. Časť: náležitosti žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ 

 
Náležitosti žiadosti o zmenu integrovaného povolenia uvedené v § 7 zákona č. 39/2013 Z.z. 

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, uvedené v odseku 1 pod písmenami a) až p) neuvádzame nakoľko 

stavby, ktorých kolaudácia je predmetom predkladanej žiadosti, už boli v rozhodnutiach 

o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku zahrnuté. 

Predkladanou žiadosťou nedôjde k žiadnym novým zmenám v prevádzke. 

 

 
 

Q) OZNAČENIE ÚČASTNÍKOV KONANIA, KTORÍ SÚ 

PREVÁDZKOVATEĽOVI ZNÁMI, OZNAČENIE ORGÁNU CUDZIEHO 

ŠTÁTU 

Účastníci konania 

1. Calmit spol. s r. o. 

Gaštanová 15, 811 04  Bratislava  

2. Obec Žirany 

951 74  Žirany 

Dotknuté orgány 

1. Okresný úrad Nitra 

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 

Štefánikova trieda 69, 949 01  Nitra   

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 

Ul. Štefánikov 58, 949 63  Nitra 

3. Inšpektorát práce Nitra 

Jelenecká 49, 950 38 Nitra 

4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre 

Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra 
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PREHLÁSENIE 
 

Týmto prehlasujem, že Žiadosť o zmenu Rozhodnutia č. 801-28062/2007/Máň/370530104 

v znení  jeho  zmien, pre prevádzku „Calmit spol. s r. o., závod Vápenka Žirany“, 

prevádzkovateľa Calmit, spol. s r.o., Bratislava, bola vypracovaná v súlade  požiadavkami 

zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Žiadosť Vám zasiela spoločnosť EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie č. 7, 811 03  Bratislava, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 8711/B, 

IČO: 31 392 547, zastúpená konateľom Mgr. Martinom Kovačičom, ktorá na základe 

riadneho plnomocenstva zastupuje spoločnosť Calmit, spol. s r.o., Gaštanová15, 811 04  

Bratislava 1. 

 

 

Potvrdzujeme, že informácie  uvedené   v predmetnej   žiadosti   o zmenu   integrovaného 

povolenia  sú pravdivé, správne  a kompletné. 

 

 

 

 

SPRACOVATEĽ ŽIADOSTI:  

 

 

 

 

 

 

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

                         

   

 

 

 

 

 

 

      

Bratislava, dňa .......................... 

EKOS PLUS, s.r.o. 

Mgr. Martin Kovačič 

konateľ 
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P R Í L O H Y : 
 

 

P.č. Doklad – dokument 

1. Doklad o zaplatení správneho poplatku 

(+ list SIŽP o znížení výšky správneho poplatku) 

2. Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia č. 681-6266/2008/Šim,Máň/370530104 

/Z1-SP zo dňa 15.02.2008 

Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia č. -23606/2011/Máň,Šim/370530104/ 

Z7-SP zo dňa 12.08.2011 

Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia  č. 395-14359/2013/Máň,Šim/ 

370530104/Z11-SP_D zo dňa 30.05.2013 

3. Návrhy na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre predmetné stavby  

4. Vyhodnotenie podmienok stavebného povolenia 

5. Plná moc EKOS PLUS s.r.o. 

 

 

 

 

 


