
 

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava 
Stále pracovisko Nitra 

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

ZVEREJNENIE 
údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 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“) 

a 

VÝZVA 

- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, 

- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, 

- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 

1. Žiadosť o vydanie povolenia pri zmene činnosti: 

1.1. Žiadosť zo dňa: 10.08.2015 

1.2. Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, stále pracovisko Nitra, Mariánska 

dolina 7, 949 01 Nitra 

1.3. Doručená dňa: 12. 08. 2015 

1.4. Evidovaná pod číslom: 23595/Sza/2015 

1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho 

orgánu/obce: 

 

1.6. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli 

správneho orgánu/obce: 

 

Telefón: 037/6560647 e-mail: monika.szalaiova@sizp.sk 
sizpipknr@sizp. sk 
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EKOS PLUS s.r.o. 
Župné nám. 7 811 03 

BRATISLAVA 

Vydanie kolaudačného rozhodnutia s udelením 
TRVALEJ 

PREVÁDZKY 

Príloha č. 6 

STRUČNÉ ZHRNUTIE ÚDAJOV A INFORMÁCII UVEDENÝCH 

V PÍSMENÁCH A) AŽ K 

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

L1 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, 81104 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 

 

Splnomocnená kontaktná 

osoba za prevádzku 

František Szórád, riaditeľ závodu tel. č.: 0902 921 638 e-mail: 

f.szorad@calmit.sk 
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  EKOS PLUS s.r.o. 

Župné námestie č. 7, 811 03 Bratislava 

  

Ing. Mgr. Milan Kovačič hlavný spracovateľ 

1.7 
Identifikácia spracovateľa 

predkladanej žiadosti 

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. ÚDAJE O STAVBÁCH A DÔVOD ŽIADOSTI 

2.1 „Doprava koksu do šachtových pecí“ 

Stavba „Doprava koksu do šachtových pecí“ bola dodatočne povolená rozhodnutím Slovenskej 

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

(ďalej len Inšpekcia), rozhodnutím č. 681-6266/2008/Šim,Máň/ 370530104/Z1 -SP zo dňa 

15.02.2008. Uvedeným rozhodnutím Inšpekcia udelila prevádzke súhlas v oblasti ochrany ovzdušia 

na: 

Z vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby VZZO Z 

užívanie stavby VZZO v skúšobnej prevádzke 

Z zmenu používaných palív a zmenu využívania technologických zariadení Z 

povolenie skúšobnej prevádzky po zmene používaných palív 

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. 

Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo prevádzkovateľovi povolené rozhodnutím č. 

7825-39952/200/Šim/370530104/SkP zo dňa 02.12.2008. 

2.2 „Odprašovanie linky kusového vápna“ 

Stavba „Odprašovanie linky kusového vápna“ bola dodatočne povolená rozhodnutím Inšpekcie č. 

1049-23606/201 l/Máň,Šim/370530104/Z7-SP zo dňa 12.08.2011. 

Uvedeným rozhodnutím Inšpekcia udelila prevádzke súhlas v oblasti ochrany ovzdušia na: 
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Z vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby VZZO Z užívanie stavby VZZO v trvalej 

prevádzke 

Predmetom stavby bola rekonštrukcia pôvodného systému odprašovania výrobných a dopravných 

zariadení, nštalovaný 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. 

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

peciach “ 

„Calmit Žirany - Odprašovanie šachtových pecí, Dávkovanie hydrátu do spalín“ (doplnok 

č . l )  

„Doprava pevného paliva a vápenca do šachtových pecí“, 

Stavby boli dodatočne povolené rozhodnutí Inšpekcie č. 395-14359/2013/Máň,Šim/370530104/ 

Z11-SP_D zo dňa 30.05.2013. 

Uvedeným rozhodnutím Inšpekcia udelila prevádzke súhlas v oblasti ochrany ovzdušia na: 

Z vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby VZZO Z 

užívanie stavby VZZO v trvalej prevádzke 

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

peciach“ rieši prepojenie existujúcich horákov, ktoré pôvodne slúžili na zemný plyn, na prívod plynu 

propán-bután (LPG) zo zásobných fliaš (33 kg) pomocou vysokotlakových hadíc. Podporné palivo 

sa používa len pri zapaľovaní pece. 

Stavba „Calmit Žirany - Odprašovanie šachtových pecí, Doplnok č. 1 - Dávkovanie hydrátu do 

spalín“ rieši dávkovanie vápenného hydrátu do toku spalín vedených zo šachtových pecí do 

existujúcich odprašovacích zariadení za účelom zníženia negatívnych vlastností spalín. Mobilné 

dávkovacie zariadenie je plnené ručne obsluhou, ktorá vysýpa vápenný hydrát z vriec (25 kg) do 

násypného otvoru násypky. 

Stavba „Doprava pevného paliva a vápenca do šachtových pecí“ rieši najmä skladovanie koksu, 

antracitu a petrolkoksu a ich dopravu do šachtových pecí. 

Stavby boli realizované najmä v súvislosti s prechodom pálenia v peciach na tuhé palivo. 

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. 
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