SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica
č. j. 5045-15753/2020/4/470680107/KR-Z11

Banská Bystrica dňa 27.05.2020

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 vydanie
kolaudačného rozhodnutia stavby „Výmena filtračných odlučovačov taviacich pecí v Confal
a.s. Slovenská Ľupča“ a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov

povoľuje 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). Výkon odlučovacích zariadení 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.
Dočasné užívanie predmetnej stavby na skúšobnú prevádzku na dobu do 31.05.2020 povolila
inšpekcia rozhodnutím č. 6353-32492/2019/Kri/470680107/SkP-Z11 zo dňa 05.09.2019.
Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných
nedostatkov:
1. V mieste umiestnenia filtračného odlučovača typ FH-6/160-50000/360-60V/ST v. č.
2018/0806 nie sú miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou (časť nosnej
oceľovej konštrukcie cyklónov; časti betónových konštrukcií, ktoré zasahujú do
komunikácie, alebo vymedzujú komunikáciu, ...) označené bezpečnostným značením –
žltými a čiernymi pásmi, alebo červenými a bielymi pásmi, čo je porušením § 6 ods. 1
písm. d) a 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti
na § 3 a bod č. 1.1 Prílohy č. 5 nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z.
2. Súčasťou stavebníkom predloženého protokolu o určení vonkajších vplyvov (č.
03/08/M/2018 zo dňa 3.8.2018) nie sú prílohy s údajmi o fyzikálnych, požiarnotechnických a chemických vlastnostiach používaných, resp. prítomných materiálov
a látok, čo je porušením § 4 a § 6 ods. 1 a bod č. 3 Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR
č. 391/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 512.2. a čl. ZA.1.1.
STN 33 2000-5-51:2010 a jej prílohy N1 až N6.
3. V predloženej správe o odbornej prehliadke a odbornej skúške (OPaOS) elektrického
zariadenia – „napojenie odlučovačov“ vypracovanej dňa 13.8.2019, nie je príslušným
revíznym technikom (RT) EZ posúdené dodržanie selektivity istenia pripojenia, čo je
porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. e) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
4. Výrobca strojového zariadenia: Filtračný odlučovač, typ FH-6/160-50000/360-60V/ST,
v. č. 2018/0806 nevydal pre strojové zariadenie ES vyhlásenie o zhode podľa prílohy II
oddiel 1 časť A a oddiel 2 smernice EPaR 2006/42/ES – predložené ES vyhlásenie
o zhode nemá predpísané náležitosti; neobsahuje údaj o opise strojového zariadenia;
strojové zariadenie uvádzané na trh nie je identifikované výrobným číslom; sú v ňom
uvádzané odkazy na neplatné právne a ostatné predpisy a smernice, s ktorými je
vyhlasovaná zhoda; nie je identifikovaná osoba zodpovedná za zostavenie súboru
technickej dokumentácie (vzhľadom na uvedené nie je zrejmý postup a spôsob
posudzovania zhody predmetného strojového zariadenia), čo je porušením § 4 ods. 1
písm. e) nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5. V predloženej technickej dokumentácii (návod na použitie) výrobca strojového
zariadenia: Filtračný odlučovač, typ FH-6/160-50000/360-60V/ST, v. č. 2018/0806
nešpecifikoval prostriedky určené na prístup k pracovnému miestu a miestu obsluhy –
napr. nie je špecifikovaný prostriedok pre prístup k meracím miestam (Pozn.: K meracím
miestam nie je zriadený stabilný prístup.), čo je porušením § 4 ods. 1 písm. a), b), c)
nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v nadväznosti na bod č. 1.6.2., č. 1.7.4. prílohy 1
Smernice EPaR č. 2006/42/ES.

Strana 3/6 rozhodnutia č. 5045-15753/2020/4/470680107/KR-Z11

6.

7.

8.

9.

Pracovná plošina (prístup na filtre M1, M2) strojového zariadenia: Filtračný odlučovač,
typ FH-6/160-50000/360-60V/ST, v. č. 2018/0806 nespĺňa požiadavky STN EN ISO
14123-2:2018 a STN EN ISO 14122-3:2018)
a) vstup cez ochranné zábradlie na pracovnú plošinu nie je opatrený samozatvárateľnou
bránkou (inštalovaná bránka nemá funkciu samozatvárania, zároveň je jej uzavretá
poloha uzamknutá visiacim zámkom),
b) medzi filtrami M1 a M2 nie je časť podlahy pracovnej plošiny prekrytá roštom, čo je
porušením § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na bod č. 1.6.2. Prílohy č. 1 smernice EPaR
2006/42/ES nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 6.3.5.6. STN EN ISO
12100:2011.
V pracovnom priestore strojového zariadenia: Filtračný odlučovač, typ FH-6/16050000/360-60V/ST, v. č. 2018/0806 sa v dvoch prípadoch nachádzajú tlačidlá núdzového
vypnutia, resp. zastavenia (CENTRAL STOP), ktoré nie sú chránené voči neúmyselnému
zatlačeniu (vypnutiu), čo je porušením § 6 ods. 1 písm. d), § 13 ods. 3 zákona
č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 ods. 2 a body č. 2.4.
a 2.15. Prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej
úrovne upravenej v STN EN 60204-1:2007.
Strojové zariadenie: Filtračný odlučovač, typ FH-6/160-50000/360-60V/ST, v. č.
2018/0806 nie je na ovládacích paneloch (elektrický rozvádzač filtra M1 a M2) vybavené
prepínačom režimov, ktorý možno zaistiť v každej polohe (ručne, automat), čo je
porušením § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov a bod č. 1.2.5. Prílohy I Smernice EPaR 2006/42 ES.
Nie je k dispozícii (nie je vypracovaný) interný bezpečnostný predpis na zaistenie BOZP
pri prevádzke strojového zariadenia: Filtračný odlučovač, typ FH-6/160-50000/36060V/ST, v. č. 2018/0806 (pravidlá na zaistenie BOZP pri prevádzke, údržbe, kontrole,
oprave ...), čo je porušením § 13 ods. 1, 2 a 3; § 6 ods. 1 písm. l), n) zákona č. 124/2006
Z. z. v znení neskorších predpisov.

Odstránenie uvedených nedostatkov stavebník písomne oznámi inšpekcii a Inšpektorátu práce
Banská Bystrica.
Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona tieto
podmienky:
1. Stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy.
3. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické
požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a bezpečnosti technických zariadení.
4. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky, viesť evidenciu o prevádzke
a vykonávať kontrolu vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa podmienok
integrovaného povolenia.
5. Dodržiavať prevádzkový poriadok zdroja znečisťovania ovzdušia a technologické
zariadenie prevádzkovať v súlade s podmienkami určenými výrobcom. Každá
technologická zmena s dopadom na ovzdušie musí byť vopred prerokovaná a schválená
príslušným orgánom ochrany ovzdušia.
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Odôvodnenie:
Stavebník Confal a.s., Slovenská Ľupča podal dňa 13.03.2020 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. 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.
Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila podľa § 80 stavebného zákona
účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom listom č. 5045-13597/47-4/2020 zo dňa
6.5.2020 začatie kolaudačného konania, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň 22.5.2020 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na kolaudačné
konanie aj projektanta.
Zámer Racionalizácia tavebného procesu v spoločnosti Confal a.s., Slovenská Ľupča,
posúdilo Ministerstvo životného prostredia 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. 5045-13600/47-4/2020 zo dňa 6.5.2020 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 vydanie kolaudačného rozhodnutia a písomné vyhodnotenie
spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom stanovisku z procesu posudzovania
vplyvov na životné prostredie.
V konaní zaslalo Ministerstvo životného prostredia SR záväzné stanovisko
č. 7829/2020-1.7/sr 22716/2020 zo dňa 15.05.2020, podľa ktorého je návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a so záverečným stanoviskom č. 4420/2013-3.4/dp zo dňa 23.04.2013 vydaným z procesu
posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a jeho podmienkami.
Z dotknutých orgánov kladné stanovisko k užívaniu stavby vydal Inšpektorát práce
Banská Bystrica.
Súhlas k vydaniu rozhodnutia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší v znení neskorších predpisov na užívanie časti
stavby veľkého zdroja
znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene udelil Okresný úrad Banská Bystrica, odbor
starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-BB-OSZP3-2020/012967-002 dňa 26.03.2020.
Stanoviská
rozhodnutia.

dotknutých

orgánov

inšpekcia

zohľadnila

v podmienkach

tohto

V konaní stavebník preukázal splnenie podmienok určených pre dočasné užívanie
stavby, predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti
zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností
výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach povolenia stavby. Na odstránenie drobných
nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré
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neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na
určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.
Inšpekcia preskúmala návrh stavebníka a na základe predložených dokladov,
výsledkov konania a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie užívania
predmetnej stavby 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

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

