SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát ţivotného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1
Č.j.:2695-11051/2014/Pet/470620104

Banská Bystrica dňa 08.04.2014

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Banská
Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný
správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o ţivotné
prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa
§ 32 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
ţivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o IPKZ“), podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného zákona
o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o správnom konaní”)
ruší

integrované povolenie pre prevádzku
„Úprava surovín - Perlit“, 966 01 Lehôtka pod Brehmi
(ďalej len „prevádzka“)
prevádzkovateľa LB MINERALS, a.s., Tomášikova 35, 043 22 Košice, IČO 36036455 vydané
rozhodnutím č. 542/60/OIPK/470620104/2004-Šk zo dňa 12.11.2004 v znení zmien:
Z1 - č. rozhodnutia 1778-38566/2007/Kmi/470620104/Z1-Ú zo dňa 10.12.2007,
Z2 - č. rozhodnutia 4199-38440/2009/Kmi/470620104/Z2 zo dňa 09.12.2009,
Z3 - č. rozhodnutia 4587-18407/2010/Kmi,Pet/470620104/Z3 zo dňa 18.06.2010 ruší len časť b),
Z4 - č. rozhodnutia 6142-19519/2012/Kmi/470620104/Z4 zo dňa 12.07.2012 ruší len časť b),
Z5 - č. rozhodnutia 8327-31393/2012/Kmi/470620104/Z5 zo dňa 06.11.2012,
Z6 - č. rozhodnutia 4886-2658/2013/Pet.Kmi/470620104/Z6-K zo dňa 10.12.2013 ruší len časť II.
Pre ďalšiu činnosti prevádzky sú potrebné nasledovné rozhodnutia a súhlasy:
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v oblasti ochrany ovzdušia
 súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných
zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich uţívaní
v náväznoti na zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných
opatrení v náväznoti na zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov,
v oblasti povrchových a podzemných vôd
 povolenie na vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd a vôd z povrchového odtoku zo
spevnených plôch prevádzky v náväznosti na zákon č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 povolenie na odber povrchových a podzemných vôd v náväznosti na zákon č.364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 súhlas na vykonávanie činností, ktoré môţu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd
v náväznosti na zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (skladovanie ropných látok),
 schválenie manipulačného poriadku vodných stavieb pre spoločnosť LB MINERALS, a.s.,
Košice, prevádzka „Úprava surovín - Perlit“, Lehôtka pod Brehmi.
Rozhodnutie o zrušení povolenia nadobúda účinnosť po nadobudnutí právoplatnosti posledného z
týchto rozhodnutí. Do uplynutia tejto doby sú práva a povinnosti z povolenia pre prevádzkovateľa
záväzné.
Prevádzka je povolená na základe vydaných rozhodnutí o povolení novostavby Okresného
národného výboru v Ţiari nad Hronom, odboru výstavby č. 3527/68-M zo dňa 31.01.1969,
č. 874/70-M zo dňa 15.06.1970, Obvodného úradu ţivotného prostredia v Ţiari nad Hronom
č. ŢP-98/1995-2 zo dňa 16.03.1995, č. ŢP-29/1995-5 zo dňa 31.01.1995, Okresného úradu v Ţiari
nad Hronom, odborom ţivotného prostredia č. 99/09247 zo dňa 16.04.1999, č. 2002/13634 zo dňa
05.04.2002 a do uţívania uvedená na základe súhlasu Keramických závodov, n.p., Košice zo dňa
29.01.1979 a vydaných rozhodnutí Okresného národného výboru v Ţiari nad Hronom, odboru
výstavby a územného plánovania č. 4118/76-Or zo dňa 07.01.1977, Obvodného úradu ţivotného
prostredia v Ţiari nad Hronom č. ŢP-396/1995-2 zo dňa 18.12.1995, Okresného úradu v Ţiari nad
Hronom, odboru ţivotného prostredia č. 99/14238 zo dňa 19.10.1999, č. 2003/16255 zo dňa
25.06.2003 a rozhodnutí o povolení vodnej stavby a jej uţívaní vydaných Slovenskou Inšpekciou
ţivotného prostredia, Inšpektorátom ţivotného prostredia Banská Bystrica:
č.
rozhodnutia 4587-118407/2010/Kmi,Pet/470620104/Z3 zo dňa 18.06.2010, č. rozhodnutia 832731393/2012/Kmi/470620104/Z5 zo dňa 06.11.2012 a č. rozhodnutia 4886-2658/2013/Pet.Kmi
470620104/Z6-K zo dňa 10.12.2013.

O d ô v o d n e n i e:
Slovenská inšpekcia ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Banská Bystrica, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o ţivotné prostredie a zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ ruší podľa § 29 zákona o
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IPKZ integrované povolenie pre prevádzku „Úprava surovín - Perlit“, 966 01 Lehôtka pod Brehmi
na základe ţiadosti prevádzkovateľa LB MINERALS, a.s., Tomášikova 35, 043 22 Košice, ktorá
bola inšpekcii doručená dňa 29. 01. 2014 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisoch.
Zrušenie integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle Splnomocnenia k poloţke
171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov. Zrušenie integrovaného povolenia si nevyţadovala rozsiahle
posudzovanie.
Prevádzkovateľ ţiadal o zrušenie povolenia z dôvodu, ţe predmetná priemyselná činnosť nepatrí do
činnosti, ktoré sú uvedené v zozname priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákonu
č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia zákona
o IPKZ. Prevádzkovateľ zníţil aj kapacitu výroby. Na základe uvedeného inšpekcia zrušila
integrované povolenie.
Inšpekcia podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomila o začatí konania listom č. 26955307/47/2014/Pet zo dňa 17. 02. 2014 Okresný úrad Ţiar nad Hronom, Odbor starostlivosti
o ţivotné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy ochrany vôd a úsek
odpadového hospodárstva a Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ţiar nad Hronom, ktoré boli
v konaní dotknutými orgánmi vo veci zrušenia integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a
určila 15 dňovú lehotu na vyjadrenie. Ďalej upovedomila o zrušení povolenia Obec Lehôtka pod
Brehmi a Hydromeliorácie, š.p., Zvolen, ktorí boli dotknutí vo veci vydania zmeny integrovaného
povolenia pre predmetnú prevádzku a určila 15 dňovú lehotu na vyjadrenie.
V lehote určenej na vyjadrenie inšpekcia obdrţala kladné stanoviská bez pripomienok od
Okresného úradu Ţiar nad Hronom, Odboru starostlivosti o ţivotné prostredie, úseku štátnej správy
ochrany vôd a úsek odpadového hospodárstva.
Ţiadosť bola zverejnená na internetovej stránke inšpekcie www.sizp.sk. Inšpekcia v konaní
o zrušenie integrovaného povolenia upustila od zverejnenia podstatných údajov o ţiadosti,
o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy osobám, ktoré
majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie
k ţiadosti, nakoľko predmetom konania bolo zrušenie integrovaného povolenia podľa § 29 ods. 2
a 3 zákona o IPKZ.
Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila
od ústneho pojednávania.
Inšpekcia po preskúmaní ţiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako
je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov moţno podať na Slovenskú inšpekciu ţivotného
prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného
povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní
odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnosť, jeho zákonnosť môţe byť preskúmaná súdom.

Ing. Jozef R a t i c a
riaditeľ inšpektorátu
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Doručuje sa:
1. LB MINERALS, a.s., Tomášikova 35, 043 22 Košice
2. Obec Lehôtka pod Brehmi – starosta obce, 966 01 Lehôtka pod Brehmi
Na vedomie:
3. Okresný úrad Ţiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, štátna správa
ochrany ovzdušia, Ulica SNP č.124, 965 01 Ţiar nad Hronom
4. Okresný úrad Ţiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, štátna správa
ochrany vôd, Ulica SNP č.124, 965 01 Ţiar nad Hronom
5. Okresný úrad Ţiar nad Hronom, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva, Ulica SNP č.124, 965 01 Ţiar nad Hronom
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sládkovičova 484/9, 965 24 Ţiar nad Hronom
7. Hydromeliorácie, š.p., Námestie SNP 50, 960 01 Zvolen

