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peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň alebo v iných peciach na výrobu 

vápna s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň. 

 

pre prevádzkovateľa: 

Obchodné meno:  Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava 

Sídlo:   Gaštanová 15, 811 04 Bratislava 

IČO:                       36 172 162 

 

nasledovne: 

1. Za text povolenia uvedený v odseku I) končiaci sa vetou: 

 

„Inšpektorát udeľuje súhlas na vydanie Súboru technicko-prevádzkových parametrov 

a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja 

znečisťovania ev. č. 33/JDE/ZSK/2010 vypracovaného dňa 15. 04. 2010.“ 

 

sa vkladá text v znení: 

„J. v oblasti ochrany ovzdušia:  

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“) 

 

Inšpektorát udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby  

veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „VZZO“)  

(zmena stavby VZZO „Výroba vápna a lom vápenca“  

podľa projektovej dokumentácie stavby „Odprašovanie linky kusového vápna“, Ţirany), 

   

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) 

zákona o ovzduší  

 

Inšpektorát udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby VZZO 

po vykonanej zmene v trvalej prevádzke, 

 

K. v oblasti ochrany zdravia: 

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) 

zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

 

Inšpektorát posúdil návrh na začatie kolaudačného konania stavby 

„Odprašovanie linky kusového vápna“, Ţirany a nemá k nemu pripomienky.“ 

 

L. podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 88a stavebného zákona  

 

Inšpektorát vydáva stavebné povolenie, ktorým dodatočne povoľuje uskutočnenie zmeny 

stavby „Kameňolom a vápenka Ţirany“ (kolaudačné rozhodnutie nezachované, 

potvrdenie o začatí uţívania č. 235/1995 zo dňa 17. 08. 1995) 

realizáciou stavby „Odprašovanie linky kusového vápna“, Žirany 

(projektová dokumentácia „Dokumentácia skutočného realizovania stavby, D1 Dokumentácia 
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technologického zariadenia stavby“ vypracovaná PROTES, Projektové, obchodné a technické 

sluţby, Zlatovská 29, 911 05 Trenčín v septembri 2008) 

 

v rozsahu: 

• Výrobné zariadenie 

• OK – Oprava odprašovacej linky kusového vápna   

   

V prevádzke bola uskutočnená zmena realizáciou stavby „Odprašovanie linky kusového 

vápna“, Ţirany. Na technologickom celku Expedícia kusového vápna bola vykonaná 

rekonštrukcia pôvodného systému odprašovania výrobných a dopravných zariadení. 

Rekonštrukcia pozostávala z doplnenia zakrytovania hlavných zdrojov prachu najmä na 

presypoch dopravných zariadení, montáţe nových vzduchotechnických potrubí, výmeny 

jestvujúceho filtra a výmeny odsávacieho ventilátora. Inštalovaný bol dvojkomorový hadicový 

textilný filter SCHEUCH typu SFDT 05/12-D-02 s pulznou regeneráciou stlačeným vzduchom 

slúţiaci na odlučovanie tuhých znečisťujúcich látok z odsávaného vzduchu. Po vyčistení je 

vzduch vypúšťaný do ovzdušia novým výduchom s priemerom 0,63 m a výškou vyústenia nad 

terénom 10 m. Odlúčený prach je zhromaţďovaný vo výsypke filtra, z ktorej je vypúšťaný na 

dopravný pás smerujúci do zásobníka mlyna vápna.  

 

v katastrálnom území:      Žirany 

na pozemku par. č.:  1100/18 podľa LV č.551 

účel stavby:                      budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – 

priemyselné budovy  

charakter stavby:               trvalá. 

 

  Obec Ţirany, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného 

zákona oznámenie o nevyţadovaní územného rozhodnutia č. 267/2009 zo dňa 14. 04. 2010. 

  Obvodný úrad ţivotného prostredia Nitra ako príslušný orgán podľa zákona                                

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŢP“) vydal prehlásenie podľa zákona 

o posudzovaní vplyvov na ŢP, ţe činnosť „Odprašovanie linky kusového vápna“ svojim 

rozsahom nevyţaduje posudzovanie jej vplyvov na ţivotné prostredie podľa zákona 

o posudzovaní vplyvov na ŢP.“ 

 

2. V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu 

ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, odseku Spôsob odvádzania emisií 

znčisťujúcich látok z prevádzky sa v tabuľke Emisie do ovzdušia 14. riadok v znení: 

„ 
14. Expedícia 

kusového vápna 

 

6-komorový hadicový 

textilný filter s mechanic-

kým oklepom FTB 6 

 

5-komorový hadicový 

textilný filter s mechanic-

kým oklepom FTB 5 

dopravné cesty kusového vápna, 

kladivový drvič 4J 120N, 

dopravný pás pod drvičom 

 

je vyuţívaný pri poruchách filtrov  

hydratizačnej stanice (2 x FV 

4/150) 

 

spoločný 

výduch 

10 m 

0,50 m 

 

“ 
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nahrádza nasledovným znením: 

„ 
14. Expedícia 

kusového vápna 

 

2-komorový hadicový 

textilný filter Scheuch 

SFDT 05/12-D-02 

s pulznou regeneráciou 

stlačeným vzduchom 

 

 

 

 

5-komorový hadicový 

textilný filter s mechanic-

kým oklepom FTB 5 

výsypy kusového vápna zo 

zásobníkov šachtových pecí, 

presypy pásových dopravníkov ku 

kladivovému drviču vápna a k ex-

pedičnému miestu nakládky na 

autá 

vstup a výstup materiálu korčeko-

vých elevátorov 

 

je vyuţívaný pri poruchách filtrov  

hydratizačnej stanice (2 x FV 

4/150) 

 

výduch  

10,0 m 

0,63 m 

 

 

 

 

 

  

výduch 

10 m 

0,50 m 

“ 

 

3. V časti II.Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky sa 

bod 1.6. v znení: 

„1.6.  Prevádzkovateľ je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 

č. 959-XXXXX/2010/Máň/370530104/Z4 zo dňa XX. 07. 2010 zapracovať do 

prevádzkových predpisov pre spracovanie vápencov podmienky povolenia doplnené do 

časti II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania (najmä pouţitím 

najlepšie dostupných techník) - body č. 14 a 15.“  

 

nahrádza nasledovným znením: 

„1.6.  Prevádzkovateľ je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 

č. 959-23370/2010/Máň/370530104/Z4 zo dňa 03.08. 2010 zapracovať do prevádzkových 

predpisov pre spracovanie vápencov podmienky povolenia doplnené do časti II. 

Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania (najmä pouţitím 

najlepšie dostupných techník) - body č. 14 a 15.“  

 

 

4.  V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko – 

prevádzkové podmienky sa bod 4.5. v znení: 

„4.5. Prevádzkovateľ je povinný pri najbliţšej aktualizácii Súboru TPP a TOO uviesť do 

Prílohy č. 4 súboru ako technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany 

ovzdušia pre časť zdroja Manipulačné skládky vápenca podmienky povolenia uvedené 

v rozhodnutí č. 959-XXXXX/2010/Máň/370530104/Z4 zo dňa XX. 07. 2010 v časti II. 

Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania (najmä pouţitím 

najlepšie dostupných techník) - body č. 14 a 15.“  

 

nahrádza nasledovným znením: 

„4.5. Prevádzkovateľ je povinný pri najbliţšej aktualizácii Súboru TPP a TOO uviesť do 

Prílohy č. 4 súboru ako technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany 

ovzdušia pre časť zdroja Manipulačné skládky vápenca podmienky povolenia uvedené 

v rozhodnutí č. 959-23370/2010/Máň/370530104/Z4 zo dňa 03. 08. 2010 v časti 
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II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania (najmä pouţitím 

najlepšie dostupných techník) - body č. 14 a 15.“  

 

 

5. V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa za časť A. 1. vkladá časť 

A. 2. v znení:  

„A. 2. Pre dodatočne povolenú stavbu „Odprašovanie linky kusového vápna“, Žirany sa 

stanovuje záväzná podmienka: 

Dokončenú stavbu  moţno uţívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“ 

 

 

6. V časti II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania (najmä pouţitím 

najlepšie dostupných techník) sa dopĺňa bod 16., ktorý znie: 

„16. Vypúšťanie odpraškov z filtra SFDT 05/12-D-02 Expedície kusového vápna a ich doprava 

do zásobníka mlyna vápna budú vykonávané tak, aby nedochádzalo k úniku fugitívnych 

emisií prachu do prostredia. Prevádzkovateľ zapracuje uvedenú povinnosť do 

Prevádzkového poriadku filtra.“ 

 

 

7. V časti II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na 

obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od 

podmienok beţnej prevádzky sa dopĺňajú body 9. a 10., ktoré znejú: 

„9. Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o vykonávanej kontrole a údrţbe filtra SFDT 

05/12-D-02 inštalovaného na Expedícii kusového vápna, o výmene fitračných hadíc, 

poruchách filtra, ich príčinách, čase trvania a o spôsobe ich odstránenia.  

 Prevádzkovateľ zapracuje uvedenú povinnosť do Prevádzkového poriadku filtra. 

10. Prevádzkovateľ predloţí doplnený Prevádzkový poriadok filtra SFDT inštalovaného na 

Expedícii kusového vápna Inšpektorátu do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

povolenia č. 1049-23606/2011/Máň,Šim/370530104/Z7-SP zo dňa 12. 08. 2011.“ 

 

 

 Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť povolenia vydaného rozhodnutím č. 801- 

-28062/2007/Máň/370530104 zo dňa 30. 08. 2007, zmeneného a doplneného nasledovnými 

rozhodnutiami: 

• č. 681-6266/2008/Šim,Máň/370530104/Z1-SP zo dňa 15. 02. 2008 

• č. 3736-34301/2009/Máň/370530104/Z3 zo dňa 23. 10. 2009 

• č. 9107-41201/ 2009/Šim/370530104/Z6 zo dňa 16. 12. 2009 

• č. 959-23370/2010/Máň/370530104/Z4 zo dňa 03. 08. 2010. 

Ostatné podmienky povolenia ostávajú nezmené.   

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

 

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 

Z. z. o štátnej správe starostlivosti o ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe 

ţiadosti prevádzkovateľa Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava zo dňa 

06. 09. 2010, doručenej Inšpektorátu dňa 08. 10. 2010 a na základe konania vykonaného podľa 

§ 8 ods. 2 písm. a) bod 1., písm. f) bod 1., § 8 ods. 3, § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 

a § 88a stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované 

povolenie vydané pre prevádzku „Calmit spol. s r. o., závod Vápenka Ţirany“. K ţiadosti bol 

predloţený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 05. 10. 2010 podľa 

zákona o správnych poplatkoch, poloţka 171a písm. b) vo výške 165,50 €. 

 

Súčasťou ţiadosti bola aj ţiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na 

uskutočnenú stavbu „Odprašovanie linky kusového vápna“, Ţirany podľa projektovej 

dokumentácie Dokumentácia skutočného realizovania stavby, D1 Dokumentácia 

technologického zariadenia stavby vypracovanej PROTES, Projektové, obchodné a technické 

sluţby, Zlatovská 29, 911 05 Trenčín v septembri 2008. Realizáciou stavby došlo k zmene na 

veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia (ďalej len „VZZO“) „Výroba vápna a lom vápenca“.  

 

Vzhľadom k tomu, ţe podanie malo nedostatky, ktoré bolo potrebné odstrániť, 

Inšpektorát vyzval prevádzkovateľa listom č. 1049-5380/2011/Máň,Šim/370530104/Z7 zo dňa 

22. 02. 2011, aby nedostatky podania odstránil. Podanie bolo doplnené dňa 20. 04. 2011 

a 10. 05. 2011.  

 

Inšpektorát v súlade so zákonom o IPKZ upovedomil dňa 20. 05. 2011 účastníkov 

konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny 

povolenia. Inšpektorát zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručil týmto subjektom ţiadosť 

prevádzkovateľa a určil lehotu 30 dní na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 20. 06. 2011. 

Vzhľadom k tomu, ţe nešlo o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, Inšpektorát v konaní 

o zmene povolenia upustil od niektorých úkonov: 

- od zverejnenia ţiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov 

o podanej ţiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej 

úradnej tabuli (§ 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ) 

- od zverejnenia na svojej internetovej stránke a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli 

výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou,  

dokedy môţu podať prihlášky a výzvy verejnosti, dokedy sa môţe vyjadriť (§ 12 ods. 2  

písm. d) zákona o IPKZ) 

- od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom ţiadosti a výzvy v obci (§ 12 

ods. 2  písm. e) zákona o IPKZ) 

- od nariadenia ústneho pojednávania (§ 13 ods. 1 zákona o IPKZ).  

 

K predmetnej ţiadosti sa písomne vyjadrili nasledovné dotknuté orgány: Obvodný úrad 

ţivotného prostredia Nitra, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia a Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Nitre. Vyjadrenia obidvoch dotknutých orgánom boli súhlasné, 

neobsahovali ţiadne pripomienky. Ţiadny z účastníkov konania sa v určenej lehote k ţiadosti 

nevyjadril. 

 

  Predmetom tohto povolenia je povolenie zmeny v činnosti prevádzky podľa projektovej 

dokumentácie stavby „Odprašovanie linky kusového vápna“, Ţirany. Na technologickom celku 
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Expedícia kusového vápna bola vykonaná rekonštrukcia pôvodného systému odprašovania 

výrobných a dopravných zariadení. Rekonštrukcia pozostávala z doplnenia zakrytovania 

hlavných zdrojov prachu najmä na presypoch dopravných zariadení, montáţe nových vzducho- 

technických potrubí, výmeny jestvujúceho filtra a výmeny odsávacieho ventilátora. Inštalovaný 

bol dvojkomorový hadicový textilný filter SCHEUCH typu SFDT 05/12-D-02 s pulznou 

regeneráciou stlačeným vzduchom slúţiaci na odlučovanie tuhých znečisťujúcich látok 

z odsávaného vzduchu. Po vyčistení je vzduch vypúšťaný do ovzdušia novým výduchom 

s priemerom 0,63 m a výškou vyústenia nad terénom 10 m.  

  Odlúčený prach je zhromaţďovaný vo výsypke filtra, z ktorej je vypúšťaný na dopravný 

pás smerujúci do zásobníka mlyna vápna (vracia sa do technologického procesu).  

 

K ţiadosti bola predloţená Správa o prvom oprávnenom meraní hodnôt emisných 

veličín v odpadových plynoch za textilnými odlučovačmi šachtových pecí č. 1 a č. 3, expedície 

kusového vápna v CALMIT, spol. s r.o. Bratislava, závod Ţirany na účel konania podľa § 22 

ods. 1 písm. d) zákona č. 478/2002 Z. z. ev. č. 10/1312008 vydaná dňa 04. 12. 2008, ktorá 

preukázala pre inštalovaný filter dodrţiavanie určeného emisného limitu pre TZL.   

 

Inšpektorát preskúmal predloţenú ţiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné 

podklady rozhodnutia a dospel k záveru, ţe navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej 

technike a spĺňa poţiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré 

boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia  

predloţenej ţiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov a predloţenej projektovej dokumentácie 

stavby zistil, ţe sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie 

prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany ţivotného prostredia podľa zákona 

o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Vzhľadom k tomu, ţe 

stavba bola uskutočnená v plnom rozsahu, Inšpektorát neurčil ţiadne podmienky na dokončenie 

ani na úpravu dokončenej stavby. 

 

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ konania:  

• v oblasti ochrany ovzdušia: 

- o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby VZZO podľa § 8 

ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona 

o ovzduší  

- o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o uţívaní stavby VZZO po vykonanej zmene 

v trvalej prevádzke podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 

ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší  

• v oblasti ochrany zdravia: 

- o posúdení návrhu na začatie kolaudačného konania stavby podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 

1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

•  o dodatočnom povolení stavby „Odprašovanie linky kusového vápna“, Ţirany, ktorou 

došlo k zmene dokončenej stavby podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 

a § 88a stavebného zákona. 

 

 Inšpektorát v súlade s § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dal účastníkom konania, 

moţnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním 
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9. Inšpektorát v súlade s § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dal ObecŢirany, stavebný,  
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8. Obec Ţirany, stavebný úrad, 951 74 Ţirany 

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64,  

949 11 Nitra  

10. Technická inšpekcia a. s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra 

 


