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SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava 
Stále pracovisko Nitra 

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 
 

Obecný úrad v Žiranoch 

 

 

Dátum: ýT. ZDl¥- 

 

 Č. záznamu: , , 
/Ä// 4l(S/- 

Číslo spisu: 

Podľa rozdeľovníka 
 Prílohy: Vybavuje:  

Číslo žiadosti/zo dňa 

/14. 12. 2016 

Číslo Vybavuje 

300-15829/2017/Máň/370530104/Z24 Ing. Máňová 

V Nitre 

17. 05. 2017 

Vec 

Zmena termínu ústneho pojednávania nariadeného v konaní vo veci vydania zmeny č. 24 

integrovaného povolenia pre prevádzku „Calmit spol. s r. o., závod Vápenka Žirany“, 951 74 

Žirany, prevádzkovateľovi Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava verejnou 

vyhláškou 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

Stále pracovisko Nitra, 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 v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ a v súčinnosti s 

§ 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o správnom konaní“) oznamuje 

zmenu termínu ústneho pojednávania 

vo veci vydania zmeny č. 24 integrovaného povolenia pre prevádzku „Calmit spol. s r. o., závod 

Vápenka Žirany“, 951 74 Žirany prevádzkovateľovi Calmit spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 

Bratislava 

na deň 

06. 06. 2017 (utorok) o 9:00 hod 

so stretnutím v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Žiranoch. Predmetom konania je určenie 

emisných limitov odchylných od BAT podľa § 22 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z* o IPKZ 
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