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STRUČNÉ ZHRNUTIE ÚDAJOV A INFORMÁCII UVEDENÝCH 

V PÍSMENÁCH A) AŽ K 
 

 

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 stavbu „Dopravné cesty a zvýšenie kapacity 

preskladňovania kusového vápna“ 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 

 
Splnomocnená kontaktná 

osoba za prevádzku 

František Szórád, riaditeľ závodu 

tel. č.:   0902 921 638 

e-mail:  f.szorad@calmit.sk 

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 
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2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A DÔVOD ŽIADOSTI 
 

2.1 Názov stavby: 
„Dopravné cesty a zvýšenie kapacity preskladňovania 

kusového vápna“ 

2.2 Miesto stavby: 

Kraj:   Nitriansky 

Okres:  Nitra 

Obec:  Žirany  

Katastrálne územie:  Žirany 

Parcela: 1100/8 - LV č. 551 – umiestnenie zásobníka na 

kusové vápno medzi objektom baliarne vápenca 

a mlynicou vápna 

1100/15 - LV č. 551 

2.3 Stupeň PD: 

Projekt pre stavebné povolenie  

Spracovateľ projektu:  

PROTES, Ateliér technológií a energií 

Zlatovská 29, 911 05  Trenčín 

Ing. Štefan Guštara, autorizovaný stavebný inžinier  

reg. číslo SKSI:  2846* A* 5-6 

2.4 Zdôvodnenie žiadosti 

 

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

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

rozhodnutie č. 458-7440/2014/Máň,Jak/370530104/Z13-SP zo dňa 07.03.2014, ktoré 

zmenilo integrované povolenie nasledovne: 

 V oblasti ochrany ovzdušia 

» Inšpektorát udelil súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého 

zdroja znečisťovania ovzdušia stavbou „Dopravné cesty a zvýšenie kapacity 

preskladňovania kusového vápna“ 

 V oblasti stavebného poriadku 

» Inšpektorát vydal stavebné povolenie, ktorým povoľuje uskutočnenie stavby 

„Dopravné cesty a zvýšenie kapacity preskladňovania kusového vápna“ 

(na pozemkoch par. č. 110/15 a 110/18) 

 

Predmetom stavby bolo zvýšenie kapacity skladovania kusového vápna osadením  nového 

zásobníka o objeme 290 m3 v priestoroch bývalej generátorovne a štyroch zásobníkov v 

odstavenej hydratizačnej stanici, ktoré mali byť zvýšené po šikmú strešnú konštrukciu a tiež 

zmenou užívania šachtovej pece č. 2 na zásobník kusového vápna. Doprava do nových 

skladovacích kapacít bola riešená predĺžením jestvujúceho korečkového dopravníka, 

z ktorého by bolo drvené vápno dopravnými pásmi a sklzmi dopravované do nových 

skladovacích zásobníkov. Zo zásobníkov malo byť kusové vápno následne systémom 

dopravných pásov a sklzov dopravené na dopravník v tuneli a nadväzujúce jestvujúce 

dopravné cesty do mlynice vápna. 

Prevádzkovateľ sa však na základe požiadaviek odberateľov rozhodol zmeniť stavbu 
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v zmysle „Projektu stavby – zmena stavby pred dokončením“ . Z uvedeného dôvodu bola 

v septembri 2014 na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného 

prostredia Banská Bystrica (v roku 2014 došlo k zmene príslušného inšpektorátu so sídlom 

v Banskej Bystrici), podaná žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre 

predmetnú prevádzku. 

 

Zmena stavby spočíva vo výmene pôvodne plánovaného zásobníka o objeme 290 m3 na 

frakciu 0-15 mm, ktorý mal byť umiestnený na parcele 1100/15 za zásobník, ktorý bude 

rozdelený na dve sekcie o objeme 60 a 40 m3 umiestnených na parcele 1100/8 v priestore 

medzi objektom baliarne vápenca a mlynice vápna, z dôvodu potreby triedenia kusového 

vápna na frakcie 0-10 mm a 10-50 mm, s možnosťou mletia na frakcie 10-50 mm v mlynici 

vápna.  

Zmena oproti pôvodnému projektu vedie aj k skráteniu dopravných pásov, čo je pre 

prevádzku ekonomickejšie ale aj ekologickejšie (menej zdrojov prašnosti). 

Na odprášenie dopravných ciest bol navrhnutý nový filter Scheuch typ skdb 08/14-1,6-01 

s ventilátorom vn171 0315 hbk 092. Filter je umiestnený nad zásobníkom a slúži na 

odsávanie vzniknutej prašnosti na dopravných cestách a technologických zariadeniach 

zabezpečujúcich dopravu, triedenie a skladovanie vypáleného kusového vápna. 

Odprašovanie zabezpečí odsávanie presypov dopravných pásov, vibračného sita 

a skladovacieho zásobníka a plnenia cisternových alebo plošinových – valníkových 

vozidiel. 

Zmena oproti pôvodnému projektu nastala aj vo využití šachtovej pece č. 2, ktorá mala 

slúžiť na skladovanie drveného vápna, ale od tohto zámeru sa upustilo a v zmysle stavby 

„Výpal vápna mletým petrolkoksom v jednošachtovej peci“ bude ŠP č. 2 prebudovaná na 

zásobník mletého petrolkoksu. 

 

Na základe žiadosti o uvedenú zmenu stavby Slovenská inšpekcia životného prostredia, 

Inšpektorát životného prostredia v Banskej Bystrici, vydala rozhodnutie č. 1145-3337/2015/ 

Ško,Kri/370530104/Z16 zo dňa 04.02.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.02.2015, 

ktorým povoľuje zmenu stavby „Dopravné cesty a zvýšenie kapacity preskladňovania 

kusového vápna“ na pozemkoch parc. č. 1100/8 a 1100/15 v k.ú. Žirany, pred jej 

dokončením. 

 

Stavebník, Calmit spol. s r. o., začal s realizáciou stavby: 

 02.09.2014 v zmysle pôvodného stavebného povolenia (rozhodnutie č. 458-

7440/2014/Máň,Jak/370530104/Z13-SP zo dňa 07.03.2014) – len časť stavby 

(predĺženie jestvujúceho korečkového dopravníka a nadväzujúci dopravný pás) 

 03.03.2015 v zmysle povolenia o zmene stavby (rozhodnutie č. 1145-

3337/2015/Ško,Kri/370530104/Z16 zo dňa 04.02.2015). 
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3.  ZOZNAM A POPIS SUROVÍN, POMOCNÝCH MATERIÁLOV,  LÁTOK 

A ENERGIÍ, KTORÉ SA V PREVÁDZKE POUŽÍVAJÚ ALEBO VYRÁBAJÚ  
 

Vzhľadom na charakter stavby sa v prevádzke nezmenia nároky na vstupy a nezmenia sa ani 

výstupy. Pre chod novej stavby bude potrebná len elektrická energia. Napojenie nových zariadení 

je vykonané zo súčasných rozvodov v objekte.  

 

 

 

4.  ZOZNAM A OPIS ZDROJOV EMISIÍ Z PREVÁDZKY  
 

Zdroje znečisťovania ovzdušia 

Riešená zmena skladovania kusového vápna nie je dôvodom vzniku nového zdroja znečisťovania 

ovzdušia. Súčasťou stavby je nový 4-komorový hadicový filter Scheuch SKDB 08/14-1,6-01, 

ktorý bude slúžiť na zachytávanie tuhých znečisťujúcich látok. Prečistená vzdušnina bude 

následne vypúšťaná výduchom vo výške 13 m. Počas skúšobnej prevádzky bude na filtri 

vykonané prvé oprávnené meranie emisií TZL. Emisný limit určený v integrovanom povolení je 

10 mg/m3. 

 

MONITORING OVZDUŠIE 

Dodržiavanie emisných limitov pre emitované znečisťujúce látky TZL na výduchu filtra 

SCHEUCH  skdb 08/14-1,6-01 bude počas skúšobnej  prevádzky preukázané a skontrolované 

v rámci prvého oprávneného merania na zdroji znečistenia ovzdušia. 

Podmienky monitorovania nebudú dotknuté a ostávajú v platnosti tak ako sú  uvedené 

v integrovanom povolení. 

 

 

Odpadové vody 

Stavba nemá vplyv na vznik odpadových vôd. 

 

 

Hluk a vibrácie 

Rozšírením dopravných ciest kusového vápna a zvýšenia jeho zásoby dôjde k minimálnemu 

navýšeniu hladiny hluku. Technologické zariadenia budú pracovať bez trvalej obsluhy, preto 

nedochádza k negatívnemu vplyvu na obsluhu.  Stavba nevyvolá zmenu hlukovej situácie 

v obytnom okolí areálu závodu. 

 

 

Žiarenie a iné fyzikálne polia   

Prevádzka stavby nie je spojená so zdrojom ionizujúceho žiarenia alebo niektorého druhu 

z elektromagnetických žiarení.  

 

 

Zápach a iné zdroje emisií  

Prevádzka stavby nemá priamu spojitosť ani so žiadnym zdrojom zápachu alebo tepla.  
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5. POROVNANIE ČINNOSTI V PREVÁDZKE S NAJLEPŠIE DOSTUPNOU 

TECHNIKOU. 
 

Tab. č. 1: Vyhodnotenie záverov o najlepších dostupných technikách (BAT) z zmysle 

Rozhodnutia Komisie č.2013/163/EÚ z 26. Marca 2013: 

Číslo 

BAT 
Znenie Technika Technika Aplikácia v prevádzke 

1.3.6 Emisie prachu 

1.3.6.1 Fugitívne emisie prachu 

BAT 

40 

Na 

minimalizovanie 

množstva, resp. 

zamedzenie vzniku 

fugitívnych emisií 

prachu z prašných 

operácií sa v rámci 

BAT majú 

používať tieto 

techniky 

(samostatne alebo 

v kombinácii): 

a/ Uzavretie prašných 

prevádzok  

Pre vápno nie je uvedené Stavebný objekt je prevažne 

uzatvorený 

b/ Využívanie krytých 

dopravných pásov 

a výťahov, ktoré sú 

konštruované ako 

uzavreté systémy, ak je 

pravdepodobné, že sa 

z prašného materiálu 

budú uvoľňovať emisie 

prachu. 

Dopravné pásy a elevátor  sú 

konštruované ako uzatvorené 

systémy. Výstupy a presypy sú 

odsávané do textilného filtra. 

c/ Využitie 

skladovacích 

zásobníkov 

s primeranou kapacitou, 

indikátormi miery 

naplnenia s poistkovými 

spínačmi  

Stavba je realizovaná z dôvodu 

zvýšenia skladovacej kapacity. 

Zásobníky majú nainštalovaný 

indikátor miery naplnenia. 

e/ Manipulácia 

s materiálom 

v uzavretých systémoch 

s podtlakom 

a odprášenie 

odsávaného vzduchu 

prostredníctvom 

textilného filtra pred 

vypustením tohto 

vzduchu do ovzdušia. 

Odprášenie miest úniku pre 

manipuláciu a prepravu je 

realizované  novým filtrom 

SCHEUCH skdb  08/14-1,6-

01. 

g/ Riadna a úplná 

údržba zariadenia 

Technologické zariadenia pred 

uvedením do prevádzky budú 

zaradené do systému údržby. 

h/ Používanie 

automatických zariadení 

a kontrolných systémov 

Systém dopravy kusového vápna 

od drvičov zostáva nezmenený.  

Doprava kusového vápna do 

jednotlivých kapacít zásobníkov 

bude riadená. 

i/ Zabezpečenie 

kontinuálnej 

bezproblémovej 

prevádzky 

Pred uvedením technologických 

zariadení do prevádzky budú 

zapracované do systému 

interných predpisov. 
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BAT 

41 

Na 

minimalizovanie 

množstva, resp. 

zamedzenie vzniku 

fugitívnych emisií 

prachu z priestorov 

na skladovanie 

voľne sypaného 

materiálu, sa 

v rámci BAT majú 

používať tieto 

techniky 

(samostatne alebo 

v kombinácii). 

b/ Používanie 

zásobníkov výrobkov 

a uzavretých plne 

automatických 

skladovacích zariadení 

na suroviny.  

    

Zásobníky sú uzatvorené. 

g/ Zníženie množstva 

fugitívnych emisií 

prachu v oblastiach 

využívaných 

nákladnými autami, a to 

tak, že sa tieto priestory 

pokiaľ možno vydláždia 

a ich povrch sa udržiava 

čo najčistejší. 

Zvlhčovanie ciest môže 

znížiť množstvo 

fugitívnych emisií 

prachu, a to najmä pri 

suchom počasí. Treba 

využívať osvedčené 

postupy na udržiavanie 

poriadku a udržiavať 

tak množstvo 

fugitívnych emisií 

prachu čo najnižšie. 

V období sucha sa vykonáva 

vlhčenie ciest. 

1.3.6.2 Emisie odvedeného prachu z prašných operácií iných než proces pálenia v peciach 

BAT 

42 

Na zníženie emisií 

odvedeného prachu 

z prašných operácií 

iných než procesov 

pálenia v peciach 

sa má v rámci BAT 

uplatňovať systém 

riadenia údržby, 

ktorý sa osobitne 

zameriava na 

fungovanie filtrov, 

ako aj tieto 

techniky: 

a/ textilný filter Všeobecne uplatniteľné na 

zariadenia na mletie 

a drvenie a na obslužné 

procesy v priemyselnom 

odvetví výroby vápna, na 

dopravu materiálu, 

skladovacie a nakladacie 

priestory. Uplatnenie 

textilných filtrov 

v zariadeniach na hasenie 

vápna môže obmedzovať 

vysoká vlhkosť a nízka 

teplota odpadových plynov. 

BAT-AEL (priemerná 

denná hodnota alebo 

priemerná hodnota 

nameraná pri 

odoberaní vzoriek – 

jednotlivé merania, 

ktoré trvajú najmenej 

pol hodiny) 

< 10 mg/Nm3 
 

Odprášenie miest úniku pre 

manipuláciu a prepravu je 

realizované novým filtrom 

SCHEUCH skdb  08/14-1,6-

01 s garantovaným úletom do 

10 mg/Nm3. (bude overené 

počas skúšobnej prevádzky) 

 


