
SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

Jeséniova 17, 831 01  BRATISLAVA 

 
 

Číslo: 4492100820/9261/37/2020-45447/2020             Bratislava 08.01.2021

             
 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

          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 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej starostlivosti o životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32  ods. (1) 

písm. f) 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 o IPKZ“) a v súlade s  príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní), 

ukladá prevádzkovateľovi:  

 

CRH (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38, IČO: 00 214 973 
 

p o k u t u  
 

          podľa § 37 ods. 4 zákona o IPKZ za správny delikt podľa § 37 ods. 1 písm. m) zákona 

o IPKZ, ktorého sa dopustil tým, že vykonával činnosť v rozpore s povolením, čím neplnil 

povinnosti ustanovené v § 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke 

v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a v § 26 ods. 

1 písm. b) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení 

vydanom rozhodnutím č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 z 24.09.2008, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť 15.12.2008 v platnom znení (ďalej len „povolenie“) v prevádzke „CRH 

(Slovensko) a.s., závod Rohožník“, vo výške 

 

100 000 €, slovom sto tisíc eur. 
  

Účastník konania (prevádzkovateľ) nesplnil povinnosti uvedené v § 26 ods. 1 písm. a) a b) 

zákona o IPKZ z dôvodu, že:  
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- Prevádzkovateľ skladoval na voľnej ploche areálu cementárne kopu zmiešaného materiálu, 

o. i. filtračný koláč z výroby cementu. Ide o medziprodukt výroby obsahujúci nebezpečné látky, 

o.i. chlór. Tieto medziprodukty ani iné materiály z výroby cementu nemajú byť skladované na 

dočasných úložiskách ani voľných priestranstvách, nakoľko nie sú zabezpečené proti úniku do 

vôd a pôdy. Ide o porušenie povinností prevádzkovateľa časť II. Podmienky povolenia, 

písm. A. Podmienky povolenia, Podmienky pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, 

bod č. 26. 

- Prevádzkovateľ nedodržal emisné limity pre znečisťujúce látky TOC, TZL, HCl, SO2, 

NOx-NO2 vyjadrené ako PDH (denná priemerná hodnota) pri spaľovaní alternatívnych palív. Ide 

o porušenie povinností prevádzkovateľa časť II. Podmienky povolenia, písm. B. Emisné 

limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, bod č. 1.5 

- Prevádzkovateľ nevykonával činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu vznikať 

emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia v súlade s platnou dokumentáciou, t.j. priestory 

dopravných ciest a manipulačných plôch dočasných skládok materiálov na voľných plochách 

neboli dostatočne čistené, takisto okolie rotačnej pece linky bieleho cementu. Následný pohyb 

mobilných mechanizmov v týchto priestoroch spôsobuje prašnosť do komunálneho ovzdušia 

znásobenú vplyvom nepriaznivého veterného počasia. Ide o čiastočné porušenie povinností 

prevádzkovateľa časť II. Podmienky povolenia, písm. A. Podmienky povolenia, Technicko-

prevádzkové podmienky, bod č. 19. 
- Prevádzkovateľ nevykonal dostatočné opatrenia pri skladovaní prašných materiálov na 

voľnej ploche ako zvyšky sedimentov cementu a slinku z údržby a čistenia výrobných 

a filtračných zariadení, prevádzkových a skladových priestorov ako i medziproduktov 

a odpadových surovín /slinok vlastný aj nakúpený/. Povrchy týchto plôch boli len zbežne 

povrchovo upravované zhŕňaním skladovaného materiálu strojnými mechanizmami. Zároveň bol 

zistený úlet ľahkého odpadu TAP (tuhé alternatívne palivo) rôznej veľkosti v okolí skladovacích 

zásobníkov. Ide o čiastočné porušenie povinností prevádzkovateľa časť II. Podmienky 

povolenia, písm. A. Podmienky povolenia, Technicko-prevádzkové podmienky, bod č. 23. 
- Prevádzkovateľ nevykonával kontroly stavu AMS a technických prostriedkov 1x do týždňa. 

AMS a technické prostriedky používané pri kontinuálnom monitorovaní emisií sa kontrolujú 

pracovníkmi údržby prevádzkovateľa. Kontroly, ktoré majú byť vykonávané na týždňovej báze 

sa vykonávali nepravidelne cca. každé 1 až 3 týždne. V roku 2019 bolo celkovo vykonaných 20 

takýchto záznamov. Ide o čiastočné porušenie povinností prevádzkovateľa časť II. 

Podmienky povolenia, A. Podmienky povolenia, Podmienky pre AMS, bod č. 35, ktorá bola 

nedodržaná vo časti vedenia prevádzkovej evidencie o zariadeniach a pravidelných výkon 

kontrol ich stavu. 

- Prevádzkovateľ nemal AMS pre RP PC2 pod nepretržitou kontrolou. Podmienka časti II. 

Podmienky povolenia, písm. A. Podmienky povolenia, Podmienky pre AMS, bod č. 39 bola 

čiastočne nedodržaná, t.j. vo veci nevyhovujúcich kalibračných rozsahov, kalibrácie meracieho 

prostriedku na vlhkosť odpadového plynu a zisťovania VKR pre vlhkosť odpadového plynu, 

zaznamenávania vybraných výsledkov kontinuálneho merania vo forme protokolov z 

kontinuálneho merania, spĺňania podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov 

výpočtu množstva emisie a ostatných údajov o prevádzke automatizovaného meracieho systému 

a zariadenia, ktoré sú potrebné na zistenie údajov o dodržaní určených emisných požiadaviek a 

množstva emisie. 

- Vyhodnocovací softvér AMS nespĺňal podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania 

výsledkov kontinuálneho merania údajov o dodržaní určených emisných požiadaviek. Ide 
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o čiastočné porušenie povinností prevádzkovateľa časť II. Podmienky povolenia, A. 

Podmienky povolenia, Podmienky pre AMS, bod č. 41 ktorá bola nedodržaná v časti správnej 

aplikácie náhradných hodnôt vo vybraných dňoch. Uvedené nedostatky vo veci aplikácie 

náhradných hodnôt v predmetných dňoch a nedostatok vo vyhodnocovaní emisných veličín 

zaznamenávaním záporných hodnôt. 

- Prevádzkovateľ nevykonával periodické oprávnené inšpekcie zhody AMS raz za kalendárny 

rok. Ide o čiastočné porušenie povinností prevádzkovateľa časť II. Podmienky povolenia, 

A. Podmienky povolenia, Podmienky pre AMS, bod č. 43 ktorá bola nedodržaná v časti 

periodickej kontroly meracieho prostriedku na meranie vlhkosti odpadového plynu. 

- Prevádzkovateľ odovzdával vznikajúce odpady ktoré nezhodnocuje iným spoločnostiam 

nakladajúcim s odpadom. Prevádzkovateľ predložil Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní 

s ním ako pôvodca odpadu za rok 2019 a zároveň predložil súhlasy na nakladanie s odpadom pre 

spoločnosti MACH TRADE spol. s.r.o. Sereď, Termotechna, a.s. Bratislava, Zeppelin Sk, s.ro. 

Banská Bystrica, Hydropol – Rudolf Polák, s.r.o. Bratislava (k.č. 10 13 12), KBZ, s.r.o. Košice 

(k.č. 16 02 14, 17 04 05), NCH SLOVAKIA, s.r.o. (k.č. 16 10 01),  P+K, s.r.o., Bratislava (k.č. 

17 04 05). Okrem spoločnosti ktorých činnosť je inšpekcii známa zo svojej úradnej činnosti 

prevádzkovateľ nepredložil oprávnenia na nakladanie s odpadom spoločností ktorým podľa 

horeuvedeného ohlásenia odovzdal vzniknuté odpady: Mirko Hostinský – Asanačná služba DDD 

Senica (k.č. 02 01 02), SK-TEX spol. s.r.o., Bratislava (k.č. 20 01 11), ASEKOL SK s.r.o. (k.č. 

20 01 34, k.č. 20 01 36), Enviwork, s.r.o., Bratislava (k.č. 20 01 36). Ide o čiastočné porušenie 

povinností prevádzkovateľa časť II. Podmienky povolenia, písm. D. Opatrenia  na  

minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, bod č. 4. 

- Prevádzkovateľ neviedol prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  hospodárstva. Ide 

o čiastočné porušenie povinností prevádzkovateľa časť II. Podmienky povolenia, písm. D. 

Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, bod č. 6 

ktorá bola nedodržaná v časti vedenia prevádzkového denníka ktorého jednotlivé časti 

prevádzkovateľ nezosumarizoval do jedného dokumentu „Prevádzkový denník“ tak, ako to 

vyžaduje znenie § 10 ods. 9 vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z. 

- Prevádzkovateľ nevykonával priebežne vedenie evidencie vzniknutých odpadov, množstvá 

jednotlivých odpadov boli zapisovane v deň odovzdania odpadov následnému držiteľovi. 

Zároveň prevádzkovateľ chybne uviedol v ELO odovzdávanie odpadov pod kódom nakladania 

„Z“ nasledujúcemu držiteľovi, nakoľko zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov 

pred ďalším nakladaním s ním a nie možné pod týmto kódom nakladania odovzdať odpady 

nasledujúcemu držiteľovi. Ide o čiastočné porušenie povinností prevádzkovateľa časť II. 

Podmienky povolenia, písm. G. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky 

a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného  systému, bod č. 3.1 

 

         Pokutu je potrebné zaplatiť podľa § 47 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia 

v prospech Environmentálneho fondu, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava na účet: 

 

 

 

 



strana 4/9 k rozhodnutiu č. 4492100820/9261/37/2020-45447/2020 

Bankové spojenie :  Štátna pokladnica („Environmentálny fond“ )  

Číslo účtu:    7000214051/8180  

IBAN:    SK09 8180 0000 0070 0021 4051  

Swiftová adresa banky:  SPSRSKBA 

Konštantný symbol:     1118  

Variabilný symbol:   4492100820 

Špecifický symbol:  00214973 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 
     Na základe kontroly vykonanej inšpekciou za kontrolované obdobie od 11.1.2017 

do 29.6.2020, pričom miestne zisťovanie bolo vykonané 13.5.2020 a 9.6.2020, v prevádzke 

„CRH (Slovensko), a.s. závod Rohožník“ (ďalej len „prevádzka“), účastníka konania 

(prevádzkovateľa) CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, IČO: 00 214 973 (ďalej len 

„prevádzkovateľ“), zameranej na plnenie povinností prevádzkovateľa podľa § 26 ods. (1),  písm. 

a) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením 

a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a § 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ, t.j. 

udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení bolo zistené, že 

prevádzkovateľ porušil predmetné kontrolované zákonné povinnosti tým, že prevádzku „CRH 

(Slovensko), a.s. závod Rohožník“ (ďalej len „prevádzka“) prevádzkoval v rozpore 

s nasledovnými podmienkami povolenia: 

 

 Kontrolou príslušnej dokumentácie prevádzky bolo zistené, že prevádzkovateľ porušil 

podmienky povolenia:  

- II. Podmienky povolenia, písm. A. Podmienky povolenia, Podmienky 

pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, bod č. 26. tým, že skladoval na voľnej ploche 

areálu cementárne kopu zmiešaného materiálu, o.i. filtračný koláč z výroby cementu. Ide 

o medziprodukt výroby obsahujúci nebezpečné látky, o.i. chlór. Tieto medziprodukty ani iné 

materiály z výroby cementu nemajú byť skladované na dočasných úložiskách ani voľných 

priestranstvách, nakoľko sú zabezpečené proti úniku do vôd a pôdy.  

- II. Podmienky povolenia, písm. B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok 

do ovzdušia, bod č. 1.5, tým že prevádzkovateľ nedodržal emisné limity pre znečisťujúce látky 

TOC, TZL, HCl, SO2,NOx-NO2 vyjadrené ako PDH (denná priemerná hodnota) pri spaľovaní 

alternatívnych palív.  

- II. Podmienky povolenia, písm. A. Podmienky povolenia, Technicko-prevádzkové 

podmienky, bod č. 19 tým, že nevykonával činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo 

môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia v súlade s platnou dokumentáciou, t.j. 

priestory dopravných ciest a manipulačných plôch dočasných skládok materiálov na voľných 

plochách neboli dostatočne čistené, takisto okolie rotačnej pece linky bieleho cementu. Následný 

pohyb mobilných mechanizmov v týchto priestoroch spôsobuje prašnosť do komunálneho 

ovzdušia znásobenú vplyvom nepriaznivého veterného počasia. Ide o čiastočné porušenie 

povinností prevádzkovateľa vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s platnou 

dokumentáciou, uvedené sa týkalo časti dokumentácie – STPP a TOO. 
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- II. Podmienky povolenia, písm. A. Podmienky povolenia, Technicko-prevádzkové 

podmienky, bod č. 23. tým, že nevykonal dostatočné opatrenia pri skladovaní prašných 

materiálov na voľnej ploche ako zvyšky sedimentov cementu a slinku z údržby a čistenia 

výrobných a filtračných zariadení, prevádzkových a skladových priestorov ako i medziproduktov 

a odpadových surovín /slinok vlastný aj nakúpený/. Povrchy týchto plôch boli len zbežne 

povrchovo upravované zhŕňaním skladovaného materiálu strojnými mechanizmami. Zároveň bol 

zistený úlet ľahkého odpadu TAP (tuhé alternatívne palivo) rôznej veľkosti v okolí skladovacích 

zásobníkov. Ide o čiastočné porušenie povinností prevádzkovateľa, ktorá sa týkala 

zastrešenia/zakrytia prašných materiálov.   

- II. Podmienky povolenia, A. Podmienky povolenia, Podmienky pre AMS, bod č. 35. 

tým, že nevykonával kontroly stavu AMS a technických prostriedkov 1x do týždňa. AMS 

a technické prostriedky používané pri kontinuálnom monitorovaní emisií sa kontrolujú 

pracovníkmi údržby prevádzkovateľa. Kontroly, ktoré majú byť vykonávané na týždňovej báze 

sa vykonávali nepravidelne cca. každé 1 až 3 týždne. V roku 2019 bolo celkovo vykonaných 20 

takýchto záznamov. Ide o čiastočné porušenie povinností prevádzkovateľa v časti vedenia 

prevádzkovej evidencie o zariadeniach a pravidelných výkon kontrol ich stavu. 

- II. Podmienky povolenia, písm. A. Podmienky povolenia, Podmienky pre AMS, bod č. 

39 tým, že nemal AMS pre RP PC2 pod nepretržitou kontrolou. Podmienka bola čiastočne 

nedodržaná, t.j. vo veci nevyhovujúcich kalibračných rozsahov, kalibrácie meracieho 

prostriedku na vlhkosť odpadového plynu a zisťovania VKR pre vlhkosť odpadového plynu, 

zaznamenávania vybraných výsledkov kontinuálneho merania vo forme protokolov 

z kontinuálneho merania, spĺňania podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov 

výpočtu množstva emisie a ostatných údajov o prevádzke automatizovaného meracieho systému 

a zariadenia, ktoré sú potrebné na zistenie údajov o dodržaní určených emisných požiadaviek 

a množstva emisie. 

- II. Podmienky povolenia, A. Podmienky povolenia, Podmienky pre AMS, bod č. 41 

ktorá bola nedodržaná v časti správnej aplikácie náhradných hodnôt vo vybraných dňoch. 

Uvedené nedostatky vo veci aplikácie náhradných hodnôt v predmetných dňoch a nedostatok 

vo vyhodnocovaní emisných veličín zaznamenávaním záporných hodnôt. Vyhodnocovací softvér 

AMS nespĺňal podmienky zisťovania, platnosti a spracúvania výsledkov kontinuálneho merania 

údajov o dodržaní určených emisných požiadaviek.  

- II. Podmienky povolenia, A. Podmienky povolenia, Podmienky pre AMS, bod č. 43 

ktorá bola nedodržaná v časti periodickej kontroly meracieho prostriedku na meranie vlhkosti 

odpadového plynu, t.j. prevádzkovateľ nevykonával periodické oprávnené inšpekcie zhody AMS 

raz za kalendárny rok.  

- II. Podmienky povolenia, písm. D. Opatrenia  na  minimalizáciu, nakladanie, 

zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, bod č. 4., tým že odovzdával vznikajúce odpady ktoré 

nezhodnocuje iným spoločnostiam nakladajúcim s odpadom. Prevádzkovateľ predložil 

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním ako pôvodca odpadu za rok 2019 a zároveň 

predložil súhlasy na nakladanie s odpadom pre spoločnosti MACH TRADE spol. s.r.o. Sereď, 

Termotechna, a.s. Bratislava, Zeppelin Sk, s.ro. Banská Bystrica, Hydropol – Rudolf Polák, s.r.o. 

Bratislava (k.č. 10 13 12), KBZ, s.r.o. Košice (k.č. 16 02 14, 17 04 05), NCH SLOVAKIA, s.r.o. 

(k.č. 16 10 01),  P+K, s.r.o., Bratislava (k.č. 17 04 05). Okrem spoločnosti ktorých činnosť je 

inšpekcii známa zo svojej úradnej činnosti prevádzkovateľ nepredložil oprávnenia 

na nakladanie s odpadom spoločností ktorým podľa horeuvedeného ohlásenia odovzdal 
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vzniknuté odpady: Mirko Hostinský – Asanačná služba DDD Senica (k.č. 02 01 02), SK-TEX 

spol. s.r.o., Bratislava (k.č. 20 01 11), ASEKOL SK s.r.o. (k.č. 20 01 34, k.č. 20 01 36), 

Enviwork, s.r.o., Bratislava (k.č. 20 01 36). Ide o čiastočné porušenie povinností 

prevádzkovateľa. 

- II. Podmienky povolenia, písm. D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, 

zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, bod č. 6, tým že neviedol prevádzkovú dokumentáciu 

zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa príslušného všeobecne záväzného právneho 

predpisu odpadového  hospodárstva. Ide o čiastočné porušenie povinností prevádzkovateľa 

časť ktorá bola nedodržaná v časti vedenia prevádzkového denníka ktorého jednotlivé časti 

prevádzkovateľ nezosumarizoval do jedného dokumentu „Prevádzkový denník“ tak, ako to 

vyžaduje znenie § 10 ods. 9 vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z. 

- II. Podmienky povolenia, písm. G. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania 

prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného  systému, bod č. 

3.1, tým že nevykonával priebežne vedenie evidencie vzniknutých odpadov, množstvá 

jednotlivých odpadov boli zapisovane v deň odovzdania odpadov následnému držiteľovi. 

Zároveň prevádzkovateľ chybne uviedol v evidenčnom liste odpadu  odovzdávanie odpadov pod 

kódom nakladania „Z“ nasledujúcemu držiteľovi, nakoľko zhromažďovanie odpadov je dočasné 

uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním a nie možné pod týmto kódom nakladania 

odovzdať odpady nasledujúcemu držiteľovi. Ide o čiastočné porušenie povinností 

prevádzkovateľa týkajúcich sa evidencie a poskytovania údajov do informačného systému.  

 

         Zistené skutočnosti z vykonanej kontroly inšpekcia uviedla v správe z environmentálnej 

kontroly č. 2/2020/P zo dňa 30.6.2020, ktorú dňa 8.7.2020 doručila prevádzkovateľovi. Na 

základe pripomienok prevádzkovateľa bol dňa 26.8.2020 vypracovaný Dodatok k správe 

o environmentálnej kontrole č. 2/2020/P. Správa č. 2/2020/P spolu s Dodatkom, ktorý tvorí jej 

neoddeliteľnú súčasť, boli dňa 7.9.2020 s prevádzkovateľom na ústnom pojednávaní 

prerokované. Z prerokovania správy bola na ústnom pojednávaní spísaná zápisnica č. j. 

6309/37/2020-22548/2020 (ďalej len „zápisnica“), v ktorej prevádzkovateľ neuviedol žiadne 

nové skutočnosti. 

 

        Inšpekcia upovedomila účastníka konania o začatí správneho konania o uložení pokuty 

v súlade s § 18 ods. 3 zákona o správnom konaní listom č. 9261/37/2020-37856/2020 

z 12.11.2020, ktorý bol doručený účastníkovi konania 19.11.2020.   

 

        V upovedomení o začatí správneho konania inšpekcia oboznámila účastníka konania 

s podkladmi rozhodnutia a o spôsobe ich zistenia a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní 

ho vyzvala na písomné vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia o uložení pokuty a k spôsobu ich 

zistenia v lehote do 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia. Vyjadrenie prevádzkovateľa 

k podkladom rozhodnutia o uložení pokuty bolo inšpekcii doručené dňa 25.11.2020 v ktorom 

bolo uvedené:  

       "Žiadame správny orgán, aby pri určovaní výšky pokuty vzal na zreteľ, že kontrola 

prebiehala v mimoriadnom čase, ktorý súvisel s pandémiou COVID-19, kedy bolí prijímané 

rôzne opatrenia zamerané prioritne na ochranu zdravia a života ľudí, čo v našich podmienkach 

znamenalo, znížiť rozsah personálu v prevádzke, upustenie od obvyklých aj plánovaných 

činnosti, medzi ktoré patrilo aj upustenia od pravidelnej údržby areálu podľa harmonogramu 

najmä v súvislosti s možnými fugitívnymi emisiami prachu. Uvedené opatrenia súviseli 

s nariadením vlády, a teda neboli spôsobené svojvôľou prevádzkovateľa. Tieto činnosti nebolo 
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možné „dobehnúť, museli sa vykonávať postupne s uvoľňovaním pandemických opatrení. Radi 

by sme upriamili pozornosť aj na výsledky meraní kvality ovzdušia v Rohožníku a v Sološnici 

v období 15. -  21. 4. 2020 vykonané nezávislou oprávnenou organizáciou, ktoré poukazujú 

na dobrú kvalitu ovzdušia v oboch obciach." 

         Prevádzkovateľ zaslal dodatok k vyjadreniu k začatiu správneho konania vo veci uloženia 

pokuty ktorý bol na inšpekciu doručený dňa 15.12.2020. Prevádzkovateľ v ňom uvádza 

nasledovné:  

       "K bodu č. 5 správy o kontrole ohľadom skladovania a manipulácie s filtračným koláčom 

z výroby uvádzame, že tento koláč sme okamžite spotrebovali vo výrobe a ďalej ho neskladujeme 

pred ílovým drvičom." 

       "K bodu č. 4 správy o kontrole ohľadom prašnosti z TAP uvádzame, že pre elimináciu 

prašnosti a úletov ľahkého odpadu z priestoru vykládky a nakladania alternatívnych palív 

do novej a starej haly TAP sme nainštalovali na potrubie vedúce z magnetického separátora 

do kontajnera na odpad ECW 191202 - železné kovy, igelitový rukáv." 

      "K bodu č. 2 správy o kontrole ohľadom nefunkčných ventilátorov filtračných zariadení V12-

GF1 a VR2-GF1 uvádzame, že tie sú v prevádzke po opravách od 10.9.2020 (V12-GF1) 

a od 6.11.2020 (VR2-GF1). Priestory vykládky alternatívnych palív pri novej a starej hale TAP 

sú pravidelne čistené v zmysle interného dokumentu DPP-11.0-C1-01_Udržiavanie poriadku 

a starostlivosť o prevádzku." 

       Súčasťou dodatku k vyjadreniu k začatiu správneho konania bola aj fotodokumentácia 

ku každému bodu.       

       Pretože inšpekcia mala všetky podklady, ktoré poskytovali dostatočný podklad 

pre spoľahlivé posúdenie, nenariadila ústne pojednávanie. 

Ako podklady rozhodnutia slúžia: 

 správa o environmentálnej kontrole č. 2/2020/P, RZ č. 6309/37/2020-18290/2020 

z 30.6.2020 s prílohami, 

 dodatok k správe o environmentálnej kontrole č. 2/2020/P, RZ č. 6309/37/2020-27669/2020 

z 26.8.2020 s prílohami, 

 zápisnica o prerokovaní výsledkov environmentálnej kontroly č. 2/2020/P, RZ č. 

6309/37/2020-22548/2020 zo 7.9.2020,  

 vyjadrenie prevádzkovateľa k začatiu správneho konania vo veci uloženia pokuty zo dňa 

25.11.2020 a jeho dodatku zo dňa 10.12.2020. 

 

         Inšpekcia na základe stavu zisteného kontrolou a po dôkladnom preskúmaní všetkých 

podkladových materiálov v rámci konania konštatuje, že účastník konania svojím vyjadrením 

nespochybnil ani nevyvrátil kontrolou zistené porušenia. 

Podľa § 37 ods. (4) zákona o IPKZ inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu od 1 000 eur 

do 333 000 eur za porušenie povinností podľa § 37 ods. 1 písm. e), f), j) až m), p), q), s) a t) 

zákona o IPKZ. Podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ, inšpekcia ukladá pokuty za správne 

delikty. 

 Pri stanovovaní výšky pokuty inšpekcia zohľadnila závažnosť porušenia povinností 

prevádzkovateľa, dobu trvania porušovania povinností, opakovanie porušenia dodržiavania  
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povinností, ako aj snahu prevádzkovateľa odstrániť zistené nedostatky, a preto rozhodla tak, ako 

je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

 V prípade skladovania materiálu s obsahom nebezpečných látok na dočasnom úložisku ide 

o opakované porušenie povinností za čo v roku 2018 bola prevádzkovateľovi uložená pokuta a 

opatrenie na nápravu, ktoré bolo splnené. 

 V prípade nedodržania emisných limitov ide o opakované porušenie povinnosti 

prevádzkovateľa (t.j. prevádzkovateľovi už bola uložená pokuta) avšak vo výrazne menšom 

rozsahu ako v predchádzajúcom kontrolovanom období (od novembra 2018 do júna 2019 34 

prípadov). Meranie koncentrácie znečisťujúcich látok TZL, NOx, SO2, TOC, NH3, HCl sa 

vykonáva prostredníctvom AMS, t.j. ide o priebežné monitorovanie emisií. Predmetné obdobie 

od poslednej kontroly emisných limitov zahŕňalo približne 12 mesiacov. Išlo o kontrolu súladu 

denných priemerných hodnôt 6 znečisťujúcich látok s určeným emisným limitom, t.j. kontrola 

cca. 2000 hodnôt denných priemerov. Prekročenie emisného limitu bolo zistené v 12 prípadoch 

(1x HCl, 1x NOx, 1x SO2, 4x TOC, 5x TZL) t.j. ide prekročenie približne 0,6 % kontrolovaných 

denných priemerov. Zároveň však ide o opakujúce sa prekročenie určených emisných limitov 

určené ako denné priemery.     

 V prípade neplnenia technických požiadaviek vyplývajúcich z STPP a TOO, t.j. čistenie 

priestorov dopravných ciest a manipulačných plôch ide z pohľadu inšpekcie o nedbanlivosť 

prevádzkovateľa a nedostatočné venovanie sa prevádzke zariadenia. Inšpekcia si uvedomuje, že 

môže dôjsť ku krátkodobým výpadkom v údržbe prevádzky ktoré prevádzkovateľ nevie 

ovplyvniť avšak pokiaľ v prevádzke dlhodobo prebieha výrobný proces aj počas pandémie, mali 

sa dodržiavať aj stanovené postupy ktoré majú za cieľ obmedzovať prašnosť, resp. fugitívne 

emisie.  

 V prípade nevykonania dostatočných opatrení pri skladovaní prašných materiálov na 

voľnej ploche (skladovanie a nakladanie so surovinami a medziproduktmi ako slinok na voľných 

priestranstvách), ide o nedodržanie podmienok povolenia vyplývajúcich zo všeobecných 

podmienok prevádzkovania vyplývajúcich z legislatívy. Zároveň bol zistený úlet ľahkého a 

odpadu TAP (tuhé alternatívne palivo) rôznej veľkosti v okolí skladovacích zásobníkov.  

 V prípadoch týkajúcich sa prevádzky automatizovaného meracieho systému (AMS) ide 

o niekoľko rôznych porušení častí podmienok povolenia ako nevykonávanie kontroly stavu 

a technických prostriedkov AMS, jeho kalibrácie a spracúvania údajov, správnej aplikácie 

náhradných hodnôt..... Inšpekcia si uvedomuje, že ide o veľký rozsah monitorovania 

znečisťujúcich látok prostredníctvom AMS a s tým súvisiace veľké množstvo povinností 

týkajúcich sa zabezpečenia monitorovania tak aby boli splnené legislatívne požiadavky. 

Nakoľko však ide o najzákladnejší spôsob monitorovania znečisťovania životného prostredia v 

cementárni, legislatíva týkajúca sa monitorovania by sa mala a striktne dodržiavať.  

  V prípade nepredloženia oprávnení na nakladanie s odpadom časti spoločností ktorým 

prevádzkovateľ odovzdáva odpady ktoré nezhodnocuje ide z pohľadu inšpekcie o nedbanlivosť 

prevádzkovateľa. 

 V prípade nevedenia prevádzkovej dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva do 

jedného dokumentu, resp. nesprávneho spôsobu evidencie vzniknutých odpadov a chyby 

v evidenčnom liste odpadu inšpekcia konštatuje, že ide nedostatky administratívneho charakteru. 

Pri stanovovaní výšky pokuty inšpekcia na cca. 30% z hornej hranice sadzby prihliadala na 

závažnosť porušenia povinností prevádzkovateľa, dobu trvania porušovania povinností, najmä 
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opakujúci sa charakter prekračovania emisných limitov, opakované skladovanie materiálu s 

obsahom nebezpečných látok na dočasnom úložisku a viaceré nedostatky automatizovaného 

meracieho systému. Inšpekcia zároveň prihliadala na zníženú početnosť v porovnaní 

s prekročeniami emisných limitov v minulosti a zároveň aj na nízku celkovú početnosť 

prekračovania emisných limitov v kontrolovanom období spolu so skorým a dôsledným 

nahlasovaním konkrétnych prekročení emisných limitov prevádzkovateľom, aktívny prístup pri 

odstránení materiálu na dočasnom úložisku a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. Ide o výrazne vyššiu sankciu v porovnaní s predchádzajúcimi 

obdobiami, nakoľko je zohľadnený veľký počet porušených, resp. čiastočne porušených 

podmienok povolenia, inšpekcia preto považuje výšku uloženej pokuty za účinnú a primeranú. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené                  

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

P o u č e n i e 

 
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 Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, 

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi 

konania.  

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne 

právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.  

 
  

 

 

 

 

 

    Bc. Ing. Vladimír Poljak 
                                                      riaditeľ   

 

 

 

Doručuje sa : 

CRH (Slovensko) a.s., Rohožník, 906 38 

Na vedomie (po právoplatnosti):   

Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava 


