SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica
č. j. 6353-32492/2019/Kri/470680107/SkP-Z11

Banská Bystrica dňa 05.09.2019

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), 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 ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“) posúdila návrh stavebníka Confal a.s., Slovenská Ľupča na povolenie
dočasného užívania stavby „Výmena filtračných odlučovačov taviacich pecí v Confal a.s.
Slovenská Ľupča“ na skúšobnú prevádzku a podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona a zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

povoľuje dočasné užívanie stavby
„Výmena filtračných odlučovačov taviacich pecí v Confal a.s. Slovenská Ľupča“
na pozemkoch parc. č. 2131/47 a 2123 v k. ú. Slovenská Ľupča (ďalej len „stavba“) na účel
zachytávania znečisťujúcich látok z rotačnej pece (odlučovacie zariadenie č. 1) a z taviacej
a udržiavacej pece (odlučovacie zariadenie č. 2) na skúšobnú prevádzku. Výkon
odlučovacieho zariadenia je 2 x 65 000 m3/hod.
Stavba je súčasťou prevádzky „Spracovanie kovov“ prevádzkovateľa Confal a.s., Slovenská
Ľupča, pre ktorú vydala inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 232433088/2007/Vir/470680107 zo dňa 12.10.2007 v znení neskorších zmien (ďalej len
„integrované povolenie“).
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Na predmetnú stavbu vydala inšpekcia dodatočné stavebné povolenie zmenou integrovaného
povolenia rozhodnutím č. 194-12982/2019/Kri,Ško/470680107/Z11-SP zo dňa 05.04.2019.
Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa určujú nasledovné podmienky:
1.
2.
3.

Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa povoľuje do 31.05.2020.
Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy.
Stavbu prevádzkovať v súlade s podmienkami integrovaného povolenia vydaného
inšpekciou pre túto prevádzku.
4. Počas skúšobnej prevádzky preukázať dodržanie emisných limitov a technických
požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania v stacionárnych zariadeniach
v súlade s integrovaným povolením a vyhláškou č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.
5. Počas skúšobnej prevádzky viesť prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia
v súlade s vyhláškou č. 231/2013 Z. z.
6. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu
o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.
7. Počas skúšobnej prevádzky stavebník zabezpečí aktualizovanie súboru technickoprevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany
ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu
a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov (ďalej len „súbor TPP a TOO“) a pred
ukončením skúšobnej prevádzky požiadať o jeho schválenie.
8. Akékoľvek zmeny zdroja je možné uskutočniť len po predchádzajúcom odsúhlasení
orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia, resp. povoľujúcim orgánom v integrovanom
povoľovaní.
9. Stavebník požiada príslušný orgán ochrany ovzdušia o schválenie postupu výpočtu
množstva emisií znečisťujúcich látok na určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia
podľa § 3 ods. 4 vyhl. MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych
zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších
predpisov pre tento zdroj znečisťovania ovzdušia.
10. Počas skúšobnej prevádzky dodržiavať všeobecné záväzné nariadenie obce Slovenská
Ľupča o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a pri
nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 12, § 14
a § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
11. Pred ukončením skúšobnej prevádzky v dostatočnom časovom predstihu stavebník
požiada príslušný orgán ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na trvalú prevádzku
stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. K žiadosti priloží Správu
z oprávneného merania emisií v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.
o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality
ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov, aktualizovaný prevádzkový poriadok
a aktualizovanú prevádzkovú evidenciu vypracovanú v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.
231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na
vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného
informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technickoorganizačných opatrení.
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12. Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník podá inšpekcii v dostatočnom časovom
predstihu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
Podľa § 82 ods. 5 stavebného zákona je kolaudačné rozhodnutie zároveň osvedčením, že
prevádzkareň je spôsobilá na prevádzku.

Odôvodnenie:
Stavebník Confal a.s., Slovenská Ľupča podal dňa 04.06.2019 inšpekcii návrh na
povolenie dočasného užívania stavby „Výmena filtračných odlučovačov taviacich pecí
v Confal a.s. Slovenská Ľupča“ na pozemkoch parc. č. 2131/47 a 2123 v k. ú. Slovenská
Ľupča na skúšobnú prevádzku.
Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila podľa § 80 stavebného zákona
účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom listom č. 6353-23387/47/2019/Kri zo dňa
25.06.2019 začatie kolaudačného konania, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň 09. 07. 2019 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na
kolaudačné konanie aj projektanta.
Vlastníkom pozemku 2131/47 v k. ú. Slovenská Ľupča, na ktorom je stavba
uskutočnená, je spoločnosť Defunder, s.r.o., Slovenská Ľupča, s ktorou má stavebník
a prevádzkovateľ uzavretú nájomnú zmluvu. Vlastníkom pozemku a objektu na pozemku
parc. č. 2123 v k. ú. Slovenská Ľupča je stavebník.
Zámer Racionalizácia tavebného procesu v spoločnosti Confal a.s., Slovenská Ľupča,
posúdilo MŽP SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z procesu
posudzovania vydalo záverečné stanovisko č. 4420/2013-3.4/dp zo dňa 23.04.2013, preto
inšpekcia listom č. 6353-23649/47/2019/Kri zo dňa 25.06.2019 oznámila začatie
kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania aj Ministerstvu životného
prostredia SR, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, Bratislava
a s oznámením zaslala aj kópiu návrhu na povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú
prevádzku a písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených
v záverečnom stanovisku z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
V konaní zaslalo MŽP SR záväzné stanovisko č. 9280/2019-1.7/sr 36850/2019 zo dňa
11.07.2019, podľa ktorého je návrh v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a pri výstavbe zmeny navrhovanej činnosti boli primerane plnené relevantné
podmienky určené záverečným stanoviskom.
Nakoľko na ústnom pojednávaní neboli predložené všetky doklady, inšpekcia vyzvala
na doplnenie návrhu a konanie prerušila.
V konaní stavebník preukázal splnenie podmienok dodatočného povolenia stavby,
predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti zariadení na
bezpečnú a plynulú prevádzku a doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov.
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Z dotknutých orgánov kladné stanoviská k užívaniu stavby vydali Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor
starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva a Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Stanoviská dotknutých orgánov
inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia.
Súhlas k vydaniu rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší v znení neskorších predpisov na vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní časti
stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene udelil Okresný úrad
Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-BB-OSZP-32019/018037-002 dňa 20.05.2019.
Inšpekcia preskúmala návrh stavebníka a na základe predložených dokladov,
výsledkov konania a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie dočasného
užívania stavby na skúšobnú prevádzku nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú
ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo
rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým
nákladom nad 50 000 eur do 100 000 eur bolo spoplatnené poplatkom vo výške 120,- eur,
podľa položky 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v
lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na
Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného
prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly,
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.
Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 8 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom
konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom
rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia
rozhodnutia.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných
prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť
preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ
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Doručuje sa:
1. Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
2. Defunder s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

Na vedomie: (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia)
1. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75,
974 01 Banská Bystrica
2. Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica
3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
ochrany ovzdušia, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici
1, 975 56 Banská Bystrica
6. Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča

