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Vec
Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 9 ods. (1) písm. c) 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 podľa § 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 (ďalej
len „zákon o IPKZ“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa CRH
(Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník, IČO: 00214 973 doručenej Inšpekcii dňa 22.10.2018,
podľa § 11 ods. (1) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ
upovedomuje,
že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia
pre prevádzku „CRH (Slovensko), a.s. závod Rohožník“, vydaného rozhodnutím č. 44678908/37/2008/Ver/370840106 zo dňa 24.09.2008, v znení zmien a doplnení.
Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na inštaláciu
automatizovaného meracieho systému a uvedenie do skúšobnej prevádzky.
Súčasťou konania je:
- konanie na vydanie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a
automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich zmeny; ak si schvaľovaná
inštalácia meracích systémov a ich zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného
predpisu, je súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas na prevádzku meracích systémov
a ich zmien, (§ 3 ods. (3) písm. a) bod 2 zákona o IPKZ),
- určenie výnimiek alebo osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev
vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov,
technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov a
monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia, (§ 3 ods. (3) písm. a) bod 9 zákona o IPKZ).
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Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ určuje 30 dňovú lehotu na
vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia.
Podľa § 11 ods. (5) písm. b) zákona o IPKZ Vám oznamujeme, že do žiadosti, spolu
s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na Inšpekcii v pracovných
dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.
Vzhľadom na to, že nejde o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. l)
zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene č. 47 integrovaného povolenia upúšťa od úkonov
podľa § 11 ods. (10) písm. a), b), c) a d) a od niektorých náležitostí a príloh žiadosti podľa § 7
zákona o IPKZ.
Inšpekcia na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu
predĺži podľa § 11 ods. (6) zákona o IPKZ lehotu na vyjadrenie k žiadosti.
Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo
v predĺženej lehote.
Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia
podľa § 11 ods. (10) zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia ak tento zákon neustanovuje
inak v § 15 ods. (1) zákona o IPKZ.
Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. (1) zákona o IPKZ obsahovať návrh
podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní.
Podľa § 12 ods. (5) zákona o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote Inšpekcia
neprihliada.
Vyjadrenie doručte na vyššie uvedenú adresu Inšpekcie a podľa možností na elektronickú
adresu csaba.hegedus@sizp.sk.

Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ
Prílohy:
1. Stručné zhrnutie sa zasiela účastníkom konania a dotknutým orgánom okrem prevádzkovateľa
Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. CRH (Slovensko) a. s., Rohožník, 906 38 Rohožník
2. Obec Rohožník, Školské námestie 1, 906 38 Rohožník
Dotknutým orgánom:
3. Okresný úrad v Malackách, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka
2942/60A, 901 01 Malacky

