SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5846-28848/2018/Haj/750810105/Z87

Košice 30.08.2018

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ”), podľa § 3 ods. 3 písm. a)
bod 4 a bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/ 1967 Zb. o správnom
konaní“)
mení a dopĺňa
integrované povolenie
vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006
zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa
21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/2008/
Mer/750810105/Z4 zo dňa 14.03.2008, č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5 zo dňa
25.03.2008, č. 3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008, č. 1397-13010/2008/
Mer/750810105/Z3 zo dňa 16.04.2008, č. 3790-18396/2008/Mer/750810105/Z6 zo dňa
30.05.2008, č. 240-19277/2008/Mer/750810105/Z8 zo dňa 10.06.2008, č. 5537-22242/2008/
Mil/750810105/Z12 zo dňa 30.06.2008, č. 239-22313/2008/Mer/750810105/Z10 zo dňa
07.07.2008, č. 5126-23544/2008/Mer/750810105/Z11 zo dňa 10.07.2008, č. 5913-26441/
2008/Mer/750810105/Z13 zo dňa 06.08.2008, č. 5882-26768/2008/Mer/750810105/Z14 zo

strana 2 k rozhodnutiu č. 5846-28848/2018/Haj/750810105/Z87

dňa 11.08.2008, č. 6623-32440/2008/Mer/750810105/Z15 zo dňa 24.10.2008, č. 674133458/ 2008/Mer/750810105/Z16 zo dňa 03.11.2008, č. 7502-40874/2008/Mer/750810105/
Z17 zo dňa 11.12.2008, č. 7503-40912/2008/Mer/750810105/Z18 zo dňa 15.12.2008,
č. 947-3395/2009/Mil/750810105/Z21 zo dňa 03.02.2009,
č. 882-9685/2009/Mik/
750810105/Z22 zo
dňa 23.03.2009, č. 4878-15997/2009/Mer/750810105/Z25 zo dňa
20.05.2009, č. 882-9685/2009/Haj/750810105/Z26 zo dňa 01.06.2009, č. 4879-18291/
2009/Mer/750810105/Z24 zo dňa 11.06.2009, č. 5935-21680/2009/Mer/750810105/
Z27 zo dňa 14.07.2009, č. 483-24032/ 2009/Mer/750810105/Z23 zo dňa 24.07.2009, č. 64083960/2009/Haj/750810105/Z31 zo dňa 28.07.2009, č. 6046-23819/2009/ Haj/750810105/Z30
zo dňa 17.08.2009, č. 5813-33037/ 2009/Hut/750810105/Z29 zo dňa 20.10.2009, č. 84529809/2009/Haj/750810105/Z33 zo dňa 08.12.2009, č. 9189-39795/2009/ Mer750810105/
Z34 zo dňa 14.12.2009, č. 9987-41576/2009/Kov/750810105/Z35 zo dňa 21.12.2009,
č. 9986-620/2010/Kov/750810105/Z36 zo dňa 20.01.2010, č. 10310-1499/2010/Haj/
750810105/Z37 zo dňa 28.01.2010, č. 542-4334/2010/ Kov/750810105/Z38 zo dňa
15.02.2010, č. 45-5827/2010/Haj/750810105/Z39 zo dňa 22.03.2010, č. 5019-15967/2010/
Kov/750810105/Z40 zo dňa 25.05.2010, č. 7352-36148/ 2010/Mer/750810105/Z42 zo dňa
14.1.2010, č. 1122-2599/2011/Mer,Haj/750810105/Z41 zo
dňa 04.02.2011, č. 9696505/2011/Haj/750810105/Z43 zo dňa 15.03.2011, č. 5749-27173/2011/Mer,Hut/
750810105/Z44 zo dňa 29.09.2011, č. 901-38/2012/Wit,Haj/750810105/Z48 zo dňa
27.02.2012, č. 5198-14847/2012/Mer/750810105/Z49 zo dňa 06.0.2012, č. 4927-14644/
2012/Mer,Haj/750810105/Z50 zo dňa 06.06.2012, č. 5652-16569/2012/Wit/ 750810105/Z51
zo dňa 18.06.2012, č. 6932-23974/ 2012/Haj/750810105/ Z52 zo dňa 12.09.2012, č. 886334156/2012/Haj/750810105/Z53 zo dňa 11.12.2012, č. 8862-33891/2012/Haj/750810105/Z55
zo dňa 05.12.2012, č. 8928-35261/2012/ Mer/750810105/Z54 zo dňa 14.12.2012, č. 6782564/2013/Mer/750810105/Z59 zo dňa 06.02.2013, č. 740-3786/2013/Wit/750810105/Z58
zo dňa 11.02.2013, č. 679-4301/2013/Mer/750810105/Z57 zo dňa 14.02.2013, č. 8944506/2013/Wit/750810105/Z56 zo dňa 28.02.2013 zo dňa 28.02.2013, č. 2762-10557/
2013/Mer/750810105/Z60 zo dňa 17.04.2013, č. 4621-19421/2013/Haj/750810105/Z61
zo dňa 30.07.2013, č. 5209-22215/2013/Wit/750810105/ZK64 zo dňa 23.08.2013, č. 8101890/2014/Wit,Haj/750810105/ZK68 zo
dňa
17.01.2014, č. 570-7716/2014/Wit/
750810105/ZSP70 zo dňa 19.03.2014, č. 3993-18279/2014/Wit,Pal/ 750810105/ZSP74
zo dňa 19.06.2014, č. 5517-24811/2014/Haj/750810105/Z75
zo
dňa
28.08.2014,
č. 5676-25036/2014/Haj/750810105/Z76 zo
dňa 03.09.2014, č. 79-1341/2015/Haj/
750810105/Z79 zo dňa 27.01.2015, č. 6802-29681/2015/Wit/750810105/Z80-SP zo dňa
12.11.2015, č. 880-6329/2016/Haj/750810105/Z81 zo dňa 29.02.2016, č. 5754-24018/
2016/Haj/750810105/Z82 zo dňa 28.07.2016, č. 7110-34031/2016/Haj/750810105/Z83
zo dňa 28.10.2016, č. 1079-3937/2017/Wit,Haj/750810105/Z84-DSP zo dňa 20.02.2017,
č. 5610-27275/2017/Haj/750810105/Z85 zo dňa 19.9.2017 a č. 3745-12741/2018/
Haj/750810105/Z86 a 26.04.2018 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená
činnosť v prevádzke:

Cementáreň Turňa nad Bodvou
044 02 Turňa nad Bodvou 654
okres: Košice – okolie
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prevádzkovateľovi:
obchodné meno: CRH (Slovensko) a. s.
sídlo:
906 38 Rohožník
IČO:
00 214 973

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013
Z. z. o IPKZ je v oblasti ochrany ovzdušia:
- udelenie súhlasu na prevádzku technologických celkov patriacich do kategórie stredných
zdrojov znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách (inštalácia filtra (EFP-1-2,5-5100-D4) na existujúcu konštrukciu presypu dopravníkového pásu B800 expedície slinku)
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov
a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke
zdrojov znečisťovania ovzdušia ,,Doprava slinku z RP do slinkových síl“ podľa § 3 ods. 3
písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:
1) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa v podmienke č. 4.2
nahrádza pôvodné znenie šiesteho odseku nasledovným znením:
- so súborom TPP a TOO pre ZZO „Doprava slinku z RP do slinkových síl“, (OVZ-04.1C2-07), schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 5846-28848/2018/Haj/750810105/Z87
zo dňa 30.08.2018,
2) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa pôvodné znenie
podmienky č. 6.3 v časti b) z dôvodu opravy chyby (duplicita parametrov a rozdielna
určujúca hodnota niektorých parametrov) a nahrádza nasledovným znením:
b) Fyzikálno-chemické vlastnosti každej homogenizovanej dodávky upraveného tuhého
odpadu:
Parameter
rozmer častíc
charakteristika
sypná hmotnosť
obsah vody (H2O)
obsah síry
obsah chlóru (Cl)
obsah popola
obsah alkálií

Určujúca hodnota
do 25 mm (max. 40 mm)
tuhý, nelepivý, biologický stabilizovaný, obtiažne
manipulovateľný s tendenciou zhutňovania
100 až 800 kg.m-3
max. 20 % hmotnosti
max. 1 % hmotnosti
max. 1 % hmotnosti
max. 20 % hmotnosti
max. 1,2 % hmotnosti
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PCB
Hg
Pb
Tl
Zn
Co
Ni
Cd
As
Cr
Cu
Mn
PCB+PCT

max. 30 mg.kg-1
max. 2 mg.kg-1
max. 200 mg.kg-1
max. 10 mg.kg-1
max. 1 000 mg.kg-1
max. 200 mg.kg-1
max. 1 000 mg.kg-1
max.100 mg.kg-1
max. 200 mg.kg-1
max. 2 500 mg.kg-1
max. 1 000 mg.kg-1
max. 650 mg.kg-1
max. 50 mg.kg-1

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva
v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie
IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 a bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutím IŽP Košice č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, ktorým
bola povolená činnosť v prevádzke „Cementáreň Turňa nad Bodvou“, na základe žiadosti
prevádzkovateľa CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, doručenej na IŽP Košice dňa
08.06.2018. Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného
povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného
povolenia podľa § 2 písm. j) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka
správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa
v oblasti ochrany ovzdušia:
- o udelenie súhlasu na prevádzku technologických celkov patriacich do kategórie stredných
zdrojov znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách (inštalácia filtra (EFP-1-2,5-5100-D4) na existujúcu konštrukciu presypu dopravníkového pásu B800 expedície slinku)
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
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- o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov
a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke
zdrojov znečisťovania ovzdušia ,,Doprava slinku z RP do slinkových síl“ podľa § 3 ods. 3
písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5
písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány
o začatí konania listom č. 5846-19868/57/2018/Haj zo dňa 20.07.2018.
IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
určil 30 dňovú lehotu na podanie vyjadrenia k prerokovávanej veci, odo dňa doručenia
upovedomenia o začatí konania.
Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena
v činnosti prevádzky IŽP Košice podľa § 11 ods. 9 a 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti doručené a doložené
tieto vyjadrenia dotknutých orgánov:
K predmetnej zmene bolo do lehoty na podanie vyjadrenia, doručené vyjadrenie
Okresného úradu Košice - okolie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, ŠSOO, ktorý vo svojom vyjadrení č. OU-KS-OSZP 2018/010674 zo dňa
01.08.2018 uviedol, že súhlasí so zmenou súboru TPPaTOO a užívaním zdroja znečisťovania
ovzdušia po vykonaných zmenách za nasledujúcich podmienok:
- po uvedený zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky viesť prevádzkovú evidenciu
v aktualizovanom rozsahu a súhrn vybraných údajov z evidencie predkladať orgánu
ochrany ovzdušia v zákonom určených lehotách,
- opakované periodické meranie emisných veličín vykonávať z nového miesta vypúšťania
NEIS č. 69 pre TL každých 6 rokov.
IŽP Košice neakceptoval pripomienku tykajúcu sa periodicity merania 1 x za 6 rokov,
pretože v zmysle integrovaného povolenia prevádzkovateľ ma určené preukazovať emisný
limit v zmysle podmienky č. C.1.9 diskontinuálne oprávnené merania za účelom
monitorovania emisií TZL z prašných operácií 1 x za rok pre zdroje emisií do ovzdušia kde
množstvo odsávanej prašnej vzdušniny do filtračného zariadenia je > 10 000 m3.h-1
a 1 x za 3 roky pri množstve ˂ 10 000 m3.h-1.
IŽP Košice v rámci predmetného konania vykonal v bode 2. tohto rozhodnutia opravu
chyby v písaní v podmienke č. podmienky č. 6.3 v časti b), pretože rozhodnutím č. 567625036/2014/Haj/750810105/Z76 zo dňa 03.09.2014 došlo omylom k uvedeniu duplicitných
parametrov (Cl, Hg, Pb) s rozdielnou určujúcou hodnotou.

strana 6 k rozhodnutiu č. 5846-28848/2018/Haj/750810105/Z87

Predmetom konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie v oblasti ochrany ovzdušia:
- o udelenie súhlasu na prevádzku technologických celkov patriacich do kategórie stredných
zdrojov znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách (inštalácia filtra (EFP-1-2,5-5100-D4) na existujúcu konštrukciu presypu dopravníkového pásu B800 expedície slinku)
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov
a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke
zdrojov znečisťovania ovzdušia ,,Doprava slinku z RP do slinkových síl“ podľa § 3 ods. 3
písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a dotknutého
orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní
nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ, a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú
inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice
odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia
účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych
opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť
preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:
1. CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník
2. Obec Dvorníky - Včeláre, 044 02 Dvorníky – Včeláre
Na vedomie:
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Hroncova 13,
041 70 Košic

