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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.  

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. 1.2 Druh žiadosti 

V súvislosti s predkladanou žiadosťou zároveň  
 
žiadame o zníženie správneho poplatku za podanie žiadosti 

o 50 % 
 
V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch: 
Položka 171a, splnomocnenie, bod 1. 

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 
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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 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: 
Ä V oblasti ochrany ovzdušia 

» Inšpektorát udelil súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého 
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zdroja znečisťovania ovzdušia stavbou „Dopravné cesty a zvýšenie kapacity 
preskladňovania kusového vápna“ 

Ä 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 
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 
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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: 
Ä 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) 

Ä 03.03.2015 v zmysle povolenia o zmene stavby (rozhodnutie č. 1145-
3337/2015/Ško,Kri/370530104/Z16 zo dňa 04.02.2015). 

  
 
 
 
3. SPÔSOB REALIZÁCIE STAVBY:  
 
Dodávateľsky:  
R.STAV Slovensko, s.r.o. 
Rošlímska 311/9, 919 27 Brestovany. 
 
filter Scheuch typ skdb 08/14-1,6-01  
Scheuch GmbH, s.r.o. 
Weierfing 68, 4971 Aurolzmünster, Austria 
 
 
 
 
4.  ROZPOČTOVÉ NÁKLADY  
 
= 148.980,- € 
 
 
 
5.  SÚLAD S PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU  
 
Stavba bola vykonaná v súlade s projektovou dokumentáciu schválenou stavebným úradom 
(SIŽP). Prehlásenie projektanta prikladáme v prílohe č. 2 tejto žiadosti.  
V prílohe č. 3 prikladáme výkres s vyznačením zrealizovaných častí stavby. 
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6. VYHODNOTENIE PODMIENOK STAVEBNÉHO POVOLENIA 
 
Stavebné povolenie: 
Ä Rozhodnutie SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, stále pracovisko Nitra, č. 

458-7440/2014/Máň,Jak/370530104/Z13-SP zo dňa 07.03.2014, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 07.03.2014  

 
Povolenie na zmenu stavby: 
Ä Rozhodnutie SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, č. 1145-3337/2015/ 

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

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

Stavebníkom bude Calmit, spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04  Bratislava, IČO: 36 172 162 1. 

Splnená. 

Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní vypracovanej 
PROTES, Projektové, obchodné a technické služby, Zlatovská 29, 911 05  Trenčín, Ing. 
Štefan Guštara v júni 2013 v znení Doplnku č. 1 vypracovaného v decembri 2013. 

2. 

Splnená. 

Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou 
alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce podľa 
zákona č. 216/1995 Z.z. o komore geodetov a kartografov. 

3. 

Bude doložené na kolaudačnom konaní. 

Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľom stavby bude R.STAV Slovensko, 
s.r.o., Rošlímska 311/9, 919 27 Brestovany. 

4. 

Splnená. 

Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie 
a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom povolení. 

5. 

Splnená. 

Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas 
uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe. 

6. 

Splnená, stavebný denník bude predložený na kolaudácii stavby.  

Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí. 7. 

Splnená, oznámenie bolo zaslané poštou 05.09.2014, zmena stavby – oznámenie zaslané 
27.02.2015. 

Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

8. 

Splnená. 
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Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, 
uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich 
ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia. 

9. 

Splnená. 

Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba 
také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z.z. 
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na 
zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby 
zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické 
požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.  

10. 

Splnená. 

Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné 
a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy. 

11. 

Zmeny, ktoré nastali v projekte boli riešené podaním žiadosti o zmenu integrovaného 
povolenia – zmena stavby pred dokončením. Žiadosť s PD bola podaná na inšpekciu dňa 
26.09.2014. 

Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov. 12. 

Škody počas výstavby nevznikli. 

Po ukončení stavby dať pozemky dotknuté výstavbou do pôvodného stavu. 13. 

Splnená. 

S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 
52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do 
dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. 

14. 

Splnená.  Rozhodnutie č. 458-7440/2014/Máň,Jak/370530104/Z13-SP zo dňa 07.03.2014 
nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2014, s realizáciou časti stavby sa začalo dňa 
02.09.2014. Právoplatnosť rozhodnutia o zmene stavby č. 1145-3337/2015/Ško,Kri/ 
370530104/Z16 zo dňa 04.02.2015, nadobudlo právoplatnosť 26.02.2015, s realizáciou 
stavby sa začalo 03.03.2015. 

Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác. 15. 

Splnená, stavba bola ukončená 20.05.2015. 

16. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra (odborné stanovisko č. 03810/2013 zo dňa 
28.06.2013 k PD) upozornila na splnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov: 
» Pracovné prostriedky „stroje“ stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 

13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 
nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred 
ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie. 

» Pred uvedením „strojových zariadení – Výrobné zariadenie“ do prevádzky po ich 
nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, 
ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 
ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na 
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§ 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. 

Bude doložené na kolaudačnom konaní. 

Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na 
posúdenie spôsobilosti stavby na užíva nie je potrebná skúšobná prevádzka, možno stavbu 
užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku. 

17. 

Udelenie skúšobnej prevádzky je predmetom predkladanej žiadosti. 
 
Podmienky rozhodnutia č. 1145-3337/2015/Ško,Kri/370530104/Z16 zo dňa 04.02.2015 
 

Pred začatím stavby dopracovať statické posúdenie zmeny stavby o statický výpočet 
preukazujúci mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie a predložiť ho inšpekcii. 

1. 

Splnená, Statický posudok bol odovzdaný inšpekcii. 

V projektovej dokumentácii doplniť: 
» Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 

vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľných 
podmienkach a návrh ochranných opatrení oproti týmto nebezpečenstvá a ohrozeniam 
v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

» Plochy pre obsluhu, opravy a údržbu doriešiť v súlade s § 9 písm. b) bod 5 vyhlášky č. 
453/2000 Z.z. (napr. ovládacie zariadenia umiestniť vyhovujúco tak, aby bolo možné 
bezpečne vykonávať opravy a údržbu navrhovaných technických zariadení). 

» Doriešiť spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri budúcej prevádzke v súlade 
s § 9 písm. b) bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z. 

2. 

Splnená, PD bola dopracovaná a odovzdaná inšpekcii. 

K navrhovaným technickým zariadeniam vypracovať sprievodnú technickú dokumentáciu 
v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie“ (inštrukčná príručka pre 
používateľa) v zmysle č. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 
2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100:2011. 

3. 

Splnená. Návod na používanie bude predložený na kolaudačnom konaní. 

Stavebník a prevádzkovateľ pred ukončením stavby požiada príslušný orgán ochrany 
ovzdušia o súhlas na dočasné užívanie predmetnej časti zdroja znečisťovania ovzdušia. 

4. 

Splnená, súhlas prikladáme k žiadosti.   

Pred ukončením stavby prevádzkovateľ a stavebník podá inšpekcii v dostatočnom časovom 
predstihu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude povolenie 
dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku. 

5. 

Udelenie skúšobnej prevádzky je predmetom predkladanej žiadosti. 
6. Pri uskutočňovaní zmeny stavby dodržať nasledovné podmienky orgánu ochrany prírody: 

» Predmetnú časť stavby zabezpečiť proti náhodnému alebo cielenému prenikaniu 
(hniezdenie, zimovanie a pod.) chránených a iných druhov živočíchov (vtáctvo, 
netopiere a pod.) a to vhodným technickým riešením (napr. osadením pevných mriežok 
a max. rozmerom ôk 2x2 mm, na všetky systémy vzduchotechniky, komíny 
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nadzemných stavieb a pod. 

» Na nález chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby sa 
podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov vzťahujú osobitné predpisy – t.j. § 127 zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení zákona č. 229/1997 Z.z. 

» Chránené, ako aj iné druhy živočíchov, ktoré by mohli pri prevádzkovaní objektov, 
uviaznuť v objektoch pôsobiacich pascovým efektom bez možnosti samovoľného úniku, 
je potrebné preniesť mimo prevádzky. 

» Pri prevádzkovaní zariadení nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu ostatných drevín 
(stromov a krov) rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody 
a krajiny. V čase zvýšenia prašnosti z titulu preskladňovania zabezpečiť ochranu drevín 
zabezpečovaním primeranej starostlivosti o dreviny rastúce v areáli a okolo neho 
v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 
stromovej vegetácie. Medzi najvýznamnejšie prejavy možného poškodenia z titulu 
zvýšenej prašnosti možno zaradiť stratu asimilačných orgánov, čo sa môže prejaviť 
v zhoršenom zdravotnom stave drevín s výsledným efektom skrátenia možného 
dosiahnuteľného veku. 

» Pri výstavby a prevádzkovaní je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku 
ochrany prírody. 

Splnená, počas stavby nedošlo k poškodeniu drevín ani k stretu s chránenými živočíchmi.  
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II. Časť: náležitosti žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ 
 
A) 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.  
 
 
 
B) ZOZNAM A OPIS ZDROJOV EMISIÍ Z PREVÁDZKY A ÚDAJE 

O PREDPOKLADANÝCH MNOŽSTVÁCH A DRUHOCH EMISIÍ DO 
JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRE VŠETKY 
ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY SPOLU S OPISOM VÝZNAMNÝCH ÚČINKOV 
EMISIÍ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A NA ZDRAVIE ĽUDÍ.   

 
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. 
 
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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C) OPIS MIESTA PREVÁDZKY A CHARAKTERU STAVU ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA.  
 
Nemení sa. 
 
 
 
D) OPIS A CHARAKTERISTIKA POUŽÍVANEJ ALEBO NAVRHOVANEJ 

TECHNOLÓGIE A ĎALŠÍCH TECHNÍK NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU 
EMISIÍ, A AK TO NIE JE MOŽNÉ, NA OBMEDZENIE EMISIÍ.  

 
Miesta vzniku prašnosti linky novovybudovaných zariadení sú buď uzatvorené, alebo odsávané  
filtračným zariadením SCHEUCH skdb  08/14-1,6-01. Vyčistený vzduch bude vypúšťaný do 
ovzdušia samostatným výduchom. 
 
 
 
E)  OPIS A CHARAKTERISTIKA POUŽÍVANÝCH A NAVRHOVANÝCH 

OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADOV, KTORÉ 
VZNIKAJÚ V PREVÁDZKE, A K ÚPRAVE S CIEĽOM ICH 
OPÄTOVNÉHO POUŽITIA RECYKLÁCIE A VYUŽITIA.  

 
Prevádzka predmetných technologických zariadení nie je v priamej súvislosti zdrojom vzniku 
odpadov. Odpady tak v súvislosti s novovybudovanými zariadeniami budú vznikať len pri ich 
údržbe a to v minimálnych množstvách. Ide o bežné prevádzkové odpady ako sú napr. Obaly 
obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami (150110,N), 
Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy 
kontaminované nebezpečnými látkami (150202,N), rôzne druhy olejov a i. 
Pri odprašovaní dopravných ciest nevzniknú žiadne odpadové látky, keďže odprašky z filtra budú 
dávkované cez turniketový podávač sklzom do sekcie skladovacieho zásobníka frakcie 0 – 10 
mm. V zásobníku sa budú  miešať spolu so skladovaným vypáleným vápnom a následne budú 
odoberané autocisternami odberateľov. 
 
  
 
F)  OPIS A CHARAKTERISTIKA POUŽÍVANÝCH ALEBO 

 PRIPRAVOVANÝCH  OPATRENÍ A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ NA 
MONITOROVANIE PREVÁDZKY A EMISIE DO ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA VRÁTANE MONITOROVANIA PÔDY A PODZEMNEJ 
VODY. 

 
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. 
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Podmienky monitorovania nebudú dotknuté a ostávajú v platnosti tak ako sú  uvedené 
v integrovanom povolení. 
 
 
 
G)  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 

a/ Uzavretie prašných 
prevádzok  

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. 

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): 

g/ Riadna a úplná 
údržba zariadenia 

Pre vápno nie je uvedené 

Technologické zariadenia pred 
uvedením do prevádzky budú 
zaradené do systému údržby. 
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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. 

b/ Používanie 
zásobníkov výrobkov 
a uzavretých plne 
automatických 
skladovacích zariadení 
na suroviny.  

  
Zásobníky sú uzatvorené. 

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). 

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.

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) 
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BAT-AEL (priemerná 
denná hodnota alebo 
priemerná hodnota 

nameraná pri 
odoberaní vzoriek – 
jednotlivé merania, 

ktoré trvajú najmenej 
pol hodiny) 

< 10 mg/Nm3 
 

 
 
H)  OPIS A CHARAKTERISTIKA ĎALŠÍCH PRIPRAVOVANÝCH OPATRENÍ 

V PREVÁDZKE, OPATRENÍ NA HOSPODÁRNE VYUŽÍVANIE ENERGIÍ, 
NA PREDCHÁDZANIE HAVÁRIÁM A NA OBMEDZOVANIE ICH 
PRÍPADNÝCH NÁSLEDKOV 

 
Nemení sa. 
 
 
 
I) OPIS SPÔSOBU DEFINITÍVNEHO UKONČENIA PREVÁDZKY 

A VYMENOVANIE A OPIS VŠETKÝCH OPATRENÍ NA VYLÚČENIE RIZÍK 
PRÍPADNÉHO ZNEČISTENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ALEBO 
OHROZENIA ZDRAVIA ĽUDÍ POCHÁDZAJÚCEHO Z PREVÁDZKA PO 
DEFINITÍVNOM UKONČENÍ JEJ ČINNOSTÍ A NA UVEDENIA MIESTA 
PREVÁDZKOVANIA PREVÁDZKY DO USPOKOJIVÉHO STAVU.   

 
Zmenou integrovaného povolenia  sa nezmenia požiadavky na opatrenia pre prípad skončenia 
činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečistenia miesta prevádzky a jeho uvedenie do 
uspokojivého stavu. 
 
 
 

J) POSÚDENIE PODMIENOK NA UKLADANIE OXIDU UHLIČITÉHO DO 

GEOLOGICKÉHO PROSTREDIA NA ZÁKLADE POVOLENIA VYDANÉHO 
PODĽA OSOBITNÉHO PREDPISU 

 
Nie je relevantné.  
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K) OPIS HLAVNÝCH ALTERNATÍV K NAVRHOVANEJ TECHNOLÓGII, 

TECHNIKE A OPIS OPATRENÍ, KTORÉ PREVÁDZKOVATEĽ 
PRESKÚMAL 
 

Neboli preskúmané. 
 
 
 
L) STRUČNÉ ZHRNUTIE ÚDAJOV A INFORMÁCII UVEDENÝCH 

V PÍSMENÁCH A) AŽ K  
 
Všeobecné a zrozumiteľné stručné zhrnutie je uvedené v prílohe č.  8  tejto žiadosti. 

 
 
 
M) ZDÔVODNENIE NAVRHOVANÝCH PODMIENOK POVOLENIA 

VRÁTANE VYHODNOTENIA SÚLADU NÁVRHU SO ZÁVERMI 
O NAJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH 

 
ð Skúšobná prevádzka stavby „Dopravné cesty a zvýšenie kapacity preskladňovania kusového 

vápna“  bude trvať 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti zmeny integrovaného 
povolenia, ktorým bude udelená. 

ð Počas skúšobnej prevádzky  je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť vykonanie oprávneného 
merania tuhých znečisťujúcich látok na novom filtri Scheuch SKDB 08/14-1,6-01. V rámci 
oprávneného merania emisných hodnôt zabezpečiť aj zistenie hmotnostných tokov TZL pre 
potreby výpočtu množstva emisií. 

ð Prevádzkovateľ pred ukončením skúšobnej prevádzky preukáže dodržanie určeného 
emisného limitu znečisťujúcej látky TZL do ovzdušia predložením správy 
z diskontinuálneho oprávneného merania emisií a v dostatočnom časovom predstihu požiada 
príslušný orgán ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na trvalé užívanie predmetnej časti 
zdroja znečisťovania ovzdušia. 

ð Počas skúšobnej prevádzky viesť prevádzkovú evidenciu v zmysle všeobecne platných 
predpisov v oblasti ochrany ovzdušia. 

ð Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu o prevádzke 
podľa podmienok integrovaného povolenia.  

ð Pred uvedením filtračnej jednotky do trvalej prevádzky stavebník požiada Okresný úrad 
Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, o schválenie postupu výpočtu množstva 
emisií znečisťujúcich látok v zmysle § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší. 

ð Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník podá inšpekcii v dostatočnom časovom 
predstihu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu a schválenie súboru TPP a TOO. K žiadosti 
priloží súhlas orgánu ochrany ovzdušia na trvalé užívanie predmetnej časti zdroja 
znečisťovania ovzdušia a vyhodnotenie skúšobnej prevádzky. 
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Nemení sa. 
 
 
 
I) OPIS SPÔSOBU DEFINITÍVNEHO UKONČENIA PREVÁDZKY 

A VYMENOVANIE A OPIS VŠETKÝCH OPATRENÍ NA VYLÚČENIE RIZÍK 
PRÍPADNÉHO ZNEČISTENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ALEBO 
OHROZENIA ZDRAVIA ĽUDÍ POCHÁDZAJÚCEHO Z PREVÁDZKA PO 
DEFINITÍVNOM UKONČENÍ JEJ ČINNOSTÍ A NA UVEDENIA MIESTA 
PREVÁDZKOVANIA PREVÁDZKY DO USPOKOJIVÉHO STAVU.   

 
Zmenou integrovaného povolenia  sa nezmenia požiadavky na opatrenia pre prípad skončenia 
činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečistenia miesta prevádzky a jeho uvedenie do 
uspokojivého stavu. 
 
 
 

J) POSÚDENIE PODMIENOK NA UKLADANIE OXIDU UHLIČITÉHO DO 

GEOLOGICKÉHO PROSTREDIA NA ZÁKLADE POVOLENIA VYDANÉHO 
PODĽA OSOBITNÉHO PREDPISU 

 
Nie je relevantné.  

 
 
 

K) OPIS HLAVNÝCH ALTERNATÍV K NAVRHOVANEJ TECHNOLÓGII, 
TECHNIKE A OPIS OPATRENÍ, KTORÉ PREVÁDZKOVATEĽ 
PRESKÚMAL 
 

Neboli preskúmané. 
 
 
 
L) STRUČNÉ ZHRNUTIE ÚDAJOV A INFORMÁCII UVEDENÝCH 

V PÍSMENÁCH A) AŽ K  
 
Všeobecné a zrozumiteľné stručné zhrnutie je uvedené v prílohe č.  8  tejto žiadosti. 
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M) ZDÔVODNENIE NAVRHOVANÝCH PODMIENOK POVOLENIA 

VRÁTANE VYHODNOTENIA SÚLADU NÁVRHU SO ZÁVERMI 
O NAJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH 

 
ð Skúšobná prevádzka stavby „Dopravné cesty a zvýšenie kapacity preskladňovania kusového 

vápna“  bude trvať 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti zmeny integrovaného 
povolenia, ktorým bude udelená. 

ð Počas skúšobnej prevádzky  je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť vykonanie oprávneného 
merania tuhých znečisťujúcich látok na novom filtri Scheuch SKDB 08/14-1,6-01. V rámci 
oprávneného merania emisných hodnôt zabezpečiť aj zistenie hmotnostných tokov TZL pre 
potreby výpočtu množstva emisií. 

ð Prevádzkovateľ pred ukončením skúšobnej prevádzky preukáže dodržanie určeného 
emisného limitu znečisťujúcej látky TZL do ovzdušia predložením správy 
z diskontinuálneho oprávneného merania emisií a v dostatočnom časovom predstihu požiada 
príslušný orgán ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na trvalé užívanie predmetnej časti 
zdroja znečisťovania ovzdušia. 

ð Počas skúšobnej prevádzky viesť prevádzkovú evidenciu v zmysle všeobecne platných 
predpisov v oblasti ochrany ovzdušia. 

ð Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu o prevádzke 
podľa podmienok integrovaného povolenia.  

ð Pred uvedením filtračnej jednotky do trvalej prevádzky stavebník požiada Okresný úrad 
Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, o schválenie postupu výpočtu množstva 
emisií znečisťujúcich látok v zmysle § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší. 

ð Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník podá inšpekcii v dostatočnom časovom 
predstihu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu a schválenie súboru TPP a TOO. K žiadosti 
priloží súhlas orgánu ochrany ovzdušia na trvalé užívanie predmetnej časti zdroja 
znečisťovania ovzdušia a vyhodnotenie skúšobnej prevádzky. 

 
N) ZOZNAM PRÁVOPLATNÝCH ROZHODNUTÍ, STANOVÍSK, VYJADRENÍ 

A SÚHLASOV VYDANÝCH PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV 
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