SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 5331-46473/37/2018/Heg

Bratislava 10.1.2019

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
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
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“), podľa § 13 ods. (3) zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní)

prerušuje konanie
vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ prevádzkovateľovi
CRH (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník, IČO: 00214 973
pre prevádzku „CRH (Slovensko), a.s. závod Rohožník“ (ďalej len „prevádzka“),
kategorizovanú v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom
3.1.a) výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t
za deň alebo iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň, do termínu
15.2.2019 podľa výzvy na doplnenie žiadosti č. 5331-46442/37/2018/Heg/Z35-SP zo dňa
10.1.2019.

Odôvodnení e:
Zmena integrovaného povolenia č. 5331-25811/37/2017/Heg/370840106/Z35-SP zo dňa
22.8.2017 bola zrušená rozhodnutím SIŽP-Ú-ÚIPK č. 7318-39013/27/2017/Šim zo dňa
11.12.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.12.2017 a vec bola vrátená na nové
prejednanie a rozhodnutie. Po doplnení a predložení prepracovanej a doplnenej žiadosti
o zmenu integrovaného povolenia dňa 26.1.2018 inšpekcia oznámila listom č. 53314186/37/2018/Heg/Z35-SP zo dňa 7.2.2018 začatie konania o zmenu integrovaného
povolenia. Dňa 21.3.2018 bolo na inšpekciu doručené stanovisko občianskeho združenia Pre
budúcnosť-4future, Sološnica, č.d. 500, Sološnica, 906 37, v ktorom namieta že žiadosť
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o zmenu integrovaného povolenia neobsahuje prílohu výpis zásad a regulatívov z územného
plánu obce alebo výpis zásad a regulatívov zóny, ak je prevádzka v časti obce, na ktorú bol
spracovaný územný plán zóny. Inšpekcia vyzvala miestne príslušný stavebný úrad podľa §
140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v súlade s § 13 ods. (3) zákona o IPKZ na č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
na vydanie stanoviska k pripomienkam. V určenej lehote nebolo na inšpekciu doručené
stanovisko miestne príslušného stavebného úradu. Inšpekcia preto listami č. 533116351/37/2018/Heg/Z35-SP zo dňa 18.5.2018 a č. 5331-20656/37/2018/Heg/Z35-SP zo dňa
21.6.2018 vyzvala Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len
„okresný úraď‘) ako nadriadený orgán miestne príslušného stavebného úradu týmto žiada
o stanovisko podľa § 13 ods. (3) zákona o IPKZ. Okresný úrad v stanovisku č. OU-BAOVBP2-2018/59363/KAZ zo dňa 15.8.2018 sa vyjadril nasledovne:
„....Okresný úrad je nadriadeným orgánom stavebným úradom, ktoré vykonávajú na
obciach prenesený \ýkon štátnej správy; predložené stanovisko Obce Rohožník č.
33/4835/2016 zo dňa 3.11.2016 však nemôže byť záväzným stanoviskom stavebného úradu,
nakoľko územné rozhodnutie v danej veci vydané nebolo, nie je teda možné overiť dodržanie
podmienok určených v územnom rozhodnutí.
Predložené stanovisko Obce Rohožník je teda stanoviskom miestne príslušného orgánu
územného plánovania, ktorý skonštatoval súlad s územným plánom obce. Okresný úrad
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, nie je nadriadeným orgánom obce ako
samosprávy, nie je teda príslušným orgánom na poh’rdenie ale ho zmenu záväzného
stanoviska.
“

Následne na inšpekciu bolo doručené nové stanovisko obce Rohožník č. 5261/131/KOM
zo dňa 22.10.2018 (ďalej len „nové stanovisko“), v ktorom sa konštatuje že pre uvedenú
stavbu sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a predmetná stavba je v súlade s
územno-plánovacou dokumentáciou obce. Dňa 9.1.2018 bolo doručené stanovisko účastníkov
konania OZ Pre budúcnosť-4future, Sološnica a OZ Ochranársky spolok Sološnica v ktorom
neakceptujú nové stanovisko obce Rohožník a žiadajú začatie konania o umiestnení stavby.
Inšpekcia vyzvala nadriadený orgán miestne príslušného stavebného úradu podľa § 140a
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v súlade s § 13 ods. (3) zákona o IPKZ a č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
na vydanie stanoviska k pripomienkam.
Inšpekcia prerušuje konanie a súčasne určuje lehotu na vydanie stanoviska. Inšpekcia
bude v konaní pokračovať, len čo pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. (3) zákona o správnom
konaní nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nemôže byť preskúmané súdom.

Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

strana 3 k rozhodnutiu č. 5331-46473/37/2018/Heg

Doručuje sa:
1. Obec Rohožník, Školské námestie 1, 906 38 Rohožník
2. CRH (Slovensko) a. s., Rohožník, 906 38 Rohožník
3. Ing. Peter Vražda - autorizovaný stavebný inžinier, CEMDESIGN, spol. s.r.o.,
Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
4. Občianske združenie Pre budúcnosť - 4future, Sološnica 500, 906 37 Sološnica
5. Občianske združenie Ochranársky spolok Sološnica, Sološnica 253, 906 37 Sološnica
6. EKOTEAM, o.z., Hlavná 369/48, 906 38 Rohožník
Na vedomie:
7. Okresný úrad v Malackách, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka
2942/60A, 901 01 Malacky
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom
v Bratislave, Ružinovská č. 8, 820 09 Bratislava 29, P.O. Box 26
9. Technická inšpekcia, a.s. , pracovisko Bratislava , Železničiarska 18, 811 04 Bratislava
10. Obec Sološnica (stavebný úrad), Sološnica 527, 906 37 Sološnica
11. OR Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
13. Okresný úrad v Bratislave, Odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava

