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

Číslo: 8889/57/2019-1421/2020/750810105/Z89

Košice 21.01.2020

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 3 a bod 4, písm. c) bod 4 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
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 dňa 11.08.2008, č. 6623-32440/2008/Mer/750810105/Z15 zo dňa 24.10.2008, č. 6741-
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33458/ 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, č. 3745-12741/2018/Haj/
750810105/Z86 zo dňa 26.04.2018, č. 5846-28848/2018/Haj/750810105/Z87 zo dňa
30.08.2018 a č. 7840-3797/2019/Haj/750810105/Z88 zo dňa 13.02.2019 (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:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív (zmena parametra maximálneho rozmeru
častíc pre TAP) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 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 v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodovou podľa § 3
ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
b) v oblasti odpadov:
- o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení nasledovne:
1) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa pôvodné znenie
podmienky č. 4.2 nahrádza nasledovným znením:
4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo
môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia,
iba v súlade:
- so súborom TPP a TOO pre veľký zdroj znečisťovania ovzdušia ,,prevádzka
Cementáreň Turňa nad Bodvou“ (č. ENV-11.7-C2-02) schváleným rozhodnutím
IŽP Košice č. 8889/57/2019-1421/2020/750810105/Z89 zo dňa 21.01.2020,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami
výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby, (tiež nazývané „technologický
reglement“ a „prevádzkovo-bezpečnostné prepisy“),
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.
2) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa pôvodné znenie
podmienky č. 6.1 nahrádza nasledovným znením:
6.1 Prevádzkovateľ je povinný zhodnocovať odpady v súlade s Prevádzkovým poriadkom
zariadenia na zhodnocovanie odpadov (č. ENV-11.7-C2-13) vypracovaným podľa
všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva schváleným
rozhodnutím IŽP Košice č. 8889/57/2019-1421/2020/750810105/Z89 zo dňa 21.01.2020
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a technologickým reglementom - detailným technologickým predpisom vypracovaným
v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
3) V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa v tabuľke
podmienky č. 6.3 časť b) nahrádza pôvodná určujúca hodnota parametra rozmer
častíc ,,do 25 mm (max. 40 mm)“ novým znením: ,,priemer 25 mm (max. 60 mm)“.
4) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa pôvodné znenie podmienky
č. 1.5 nahrádza nasledovným znením:
1.5 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať určené emisné limity v podmienkach č.1.3.1,
č. 1.3.2, č. 1.4.1 a č.1.4.2 počas skutočnej prevádzky zdroja okrem:
a) nábehu, zmeny výrobno-prevádzkového režimu a odstavovania zdroja alebo jeho
časti v súlade s platnou dokumentáciou a schválenými Súbormi TPP a TOO,
b) funkčnej a inej obdobnej skúšky kontinuálneho meracieho systému, ktorá vyžaduje
osobitný prevádzkový režim zdroja alebo jeho časti,
c) údržby kontinuálneho meracieho systému a jeho poruchy; uvedené sa nevzťahuje
na diskontinuálne merania,
d) skúšobnej prevádzky zdroja alebo jeho časti alebo jej časového úseku za podmienok
určených v súhlase.
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 3 a bod 4, písm. c) bod 4 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, IČO: 00 214
973, doručenej na IŽP Košice dňa 23.09.2019. 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:
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a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív (zmena parametra maximálneho rozmeru
častíc pre TAP) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 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 v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodovou podľa § 3
ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
b) v oblasti odpadov:
- o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
podľa § 3 ods. 3 písm. c) 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. 8889/57/2019-36343/2019/Z89 zo dňa 04.10.2019 doručeným
elektronicky v dňoch 07.10.2019 a 23.10.2019.
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
nasledovné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov:
- Okresného úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, ktorý
vo svojom vyjadrení č. OU-KS-OSZP2018/013115 zo dňa 28.11.2019 uviedol, že nemá
námietky k vydaniu predmetnej zmeny Integrovaného povolenia,
- Okresného úradu Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, ktorý
vo svojom vyjadrení č. OU-KS-OSZP2018/013115 zo dňa 28.11.2019 uviedol, že súhlasí
so zmenou parametra maximálneho rozmeru častíc TAP zo 40 mm na 60 mm
s pripomienkou, že integrovanom rozhodnutí doručuje rozmer častíc uvádzať nasledovne :
priemer 25 mm (max. 60 mm), ďalej uviedol, že súhlasí so zmenou súboru TPP a TOO
na zabezpečenie ochrany ovzdušia s podmienkou, aby v hlavičke dokumentu sa uviedlo
od kedy je dokument platný.
IŽP Košice posúdil pripomienku týkajúcu sa rozmeru častíc TAP (priemer 25 mm, max.
60 mm) a zapracoval ju do bodu 3) toho rozhodnutia.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia
účastníka konania a dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného
povolenia prevádzky nezhorší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
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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:
1. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Hroncova
13, 041 70 Košice
2. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Hroncova
13, 041 70 Košice

