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Slovenská inšpekcia životného prostredia 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava 
Stále pracovisko NITRA 
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

Jegerovova 29B 

974 01  Banská Bystrica 
                                                            

Bratislava, 22.06.2015 

Vybavuje:  Ing. Jana Gelieňová, mobil: 0917 240 498, gelienova@ekosplus.sk 
 

VEC:  Odovzdávací list  

 

 

Na základe Vašej e-mailovej požiadavky dopĺňame údaje a podklady k žiadosti o zmenu 

integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z.z. vo veci vydania kolaudačného 

rozhodnutia s udelením skúšobnej prevádzky v súvislosti s investičnou akciou „Výpal vápna 

mletým petrolkoksom v jednošachtovej peci“ v prevádzke „Calmit spol. s r. o., závod Vápenka 

Žirany“.  

 

Nižšie uvádzame poznámky k jednotlivým bodom doplnenia: 

 

 

1. Žiadosť o kolaudáciu (dočasné užívanie stavby v skúšobnej prevádzke) 

 Žiadosť o kolaudáciu je priložená k listu 

 

2. Opis odchýlok od stavebného povolenia 

 Doložíme po ukončení stavby (predpoklad 30.06.2015) 

 

3. Doplniť Tabuľku č. 4, ktorá má byť na str. 21 žiadosti – Vplyv zmeny paliva a spôsobu 

výpalu v porovnaní s výsledkami diskontinuálneho merania pri výpale kusovým 

petrolkoksom. 

 Prikladáme na samostatnom liste (tabuľka bola na str. 21 uvedené v žiadosti o zmenu integrovaného 

povolenia v súvislosti so stavebným povolením) aj doplnenú v žiadosti o skúšobnú prevádzku na str. 22  

(upravenú v zmysle nových EL určených zmenou IP č. 17). 

 

4. Upresniť, či filter ALFA JET PLUS je existujúci alebo nový (str. 11 – existujúci, str. 23 – 

nový). 

 Filter ALFA JET PLUS je pôvodný filter. 

 

 

 

 

 



 

 

5. Upresniť, či filter na zásobníku mletého petrolkoksu má výduch do pracovného 

prostredia alebo do vonkajšieho ovzdušia. V stavebnom povolení (Z15) je uvedené, že 

vyčistený odpadový plyn filtrom HFH 10-16,4 je odvedený priamo do vnútorného 

priestoru. V žiadosti na str. 11 a na str. 23 je uvedené, že sa bude aj na ňom robiť 

oprávnené meranie.  

 Filter HFH 10-16,4 je odvedený do vnútorného prostredia. Nižšie uvádzame prehľad filtračných 

zariadení, ktoré sú súčasťou stavby. 

Technolog. 
časť zdroja 

Filtračné zariadenie Parametre nového filtr. Zariadenia 

pôvodný stav nový stav Typ 
Miesto 

vypúšťania 
Filtračná 
plocha 

Odsávací 
výkon 

PS 8.2 Vykládka a skladovanie mletého petrolkoksu 

T2 ŠP č. 2 

textilný hadic. filter 
ALFA-JET PLUS 

270 s pulznou 
regeneráciou 

stlačeným vzduhom 

Zásobník na mletý 
petrolkoks. 

Pôvodný filter ostáva 
v zálohe pre ŠP č. 1, 3 a 4. 

Na zásobník bude 
nainštalovaný nový hadicový 

textilný filter PULS JET 
s regeneráciou filtračných 

hadíc stlačeným vzduchom. 

HFH 10 – 
16.4 

vnútorné 
prostredie 

10 m2 1 000 m3/h 

PS 8.3 Modernizácia ŠP č. 3 

T3 ŠP č. 3 

textilný hadicový 
filter 

ALFA-JET PLUS 
270 s pulznou 
regeneráciou 

stlačeným vzduchom 

ostáva 
ALFA-JET 
PLUS 270 

vonkajšie 
prostredie; 
komín 43,7 

m 

270 m2 
20 370 
m3/h 

- 

Dávkovacie zásobníky 
mletého petrolkoksu – 4ks 

Na každý je inštalovaný 
textilný filter PULS JET 

s regeneráciou filtračných 
hadíc stlačeným vzduchom. 

HFH 10 – 
16.4 

vnútorné 
prostredie 

10 m2 1 000 m3/h 

 

 

S pozdravom,  
 
 
 

.............................................. 
Mgr. Martin Kovačič 

konateľ 
Prílohy: 

» Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (upravená) 

- 3 x tlačená verzia  

- 1 x elektronická verzia (CD) 

» Žiadosť o kolaudáciu 


