
 

 

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

Stále pracovisko Nitra  

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

 
 

č. 449-8622/2020/Čás/370210115/Z6-SP                                          Nitra 13. 03. 2020

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

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 ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 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 ust. § 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“) a špeciálny 

stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného 

vyhotovenia žiadosti č. OŽPaOZ/4312/2019 zo dňa 29. 11. 2019 prevádzkovateľa Duslo, a. s., 

Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 (ďalej len 

„prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 29. 11. 2019 a doplnenej naposledy dňa 14. 01. 2020 

vo veci zmeny č. Z6-SP integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 

písm. a) bod 1., písm. b) bod 4. a bod 8., písm. g) a podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ 

v súčinnosti s ust. § 66 stavebného zákona, podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o správnom konaní“)  

 

m e n í    a    d o p ĺ ň a    i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e 

 

vydané rozhodnutím č. 5530-32462/2015/Čás, Jak/370210115/SP zo dňa 09. 11. 2015 v znení 

neskorších zmien a doplnení 

 

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:  

 

„Čpavok 4“ 

(ďalej len „prevádzka“) 
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kategorizovanej v zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:  

4.2.a) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú plyny, a to amoniak, chlór alebo 

chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, 

oxid siričitý, karbonylchlorid – fosgén. 

 

pre prevádzkovateľa: Duslo, a. s.,  

sídlo:   Administratívna budova, ev. č. 1236,  927 03 Šaľa  

IČO:   35 826 487 

 

nasledovne: 

 

1. Vo výrokovej časti sa za odsek l) dopĺňajú odseky m) – p) v znení: 

 

„m) v oblasti ochrany ovzdušia: 

 podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 

písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o ovzduší“) – udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o  povolení zmeny 

stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania povolenia na zmenu 

dokončenej stavby  „2522 – Duslo Čpavok 4.“ realizáciou stavby „IA 0140/R (2391) 

Inštalácia argónovej jednotky OFF SITE I. (ÚVA – Čpavok4, ÚVO)“, 

 

n)  v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: 

  podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 27 ods. 1 

písm. c) zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „vodný zákon“) – vydáva súhlas na zmenu dokončenej stavby  „2522 – Duslo 

Čpavok 4.“ realizáciou stavby „IA 0140/R (2391) Inštalácia argónovej jednotky OFF 

SITE I. (ÚVA – Čpavok4, ÚVO)“, na ktorú nie je potrebné povolenie 

podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd 

a podzemných vôd, 

 podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 28 ods. 1 

vodného zákona – vydáva vyjadrenie k zámeru zmeny dokončenej stavby  „2522 – 

Duslo Čpavok 4.“ realizáciou stavby „IA 0140/R (2391) Inštalácia argónovej jednotky 

OFF SITE I. (ÚVA – Čpavok4, ÚVO“, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je 

možná, 

 

o)  v oblasti ochrany prírody a krajiny: 

 podľa ust. § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 9 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon o ochrane prírody 

a krajiny“) – vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na zmenu  

dokončenej stavby  „2522 – Duslo Čpavok 4.“ realizáciou stavby „IA 0140/R (2391) 

Inštalácia argónovej jednotky OFF SITE I. (ÚVA – Čpavok4, ÚVO)“ bez 

pripomienok, 
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p) v oblasti stavebného poriadku: 

 podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona –  

vydáva povolenie na zmenu dokončenej stavby „2522 – Duslo Čpavok 4.“ realizáciou 

stavby „IA 0140/R (2391) Inštalácia argónovej jednotky OFF SITE I. (ÚVA – 

Čpavok4, ÚVO)“: 

 

 v rozsahu  

 stavebných objektov: 

SO 01 Potrubný most 040-PR-100 (nad cestou 10-10) 

SO 01.1 Stavebno-konštrukčné riešenie 

SO 01.2 Elektorinštalácia a uzemnenie 

SO 02 Obslužná plošina 

SO 02.1 Stavebno-konštrukčné riešenie 

SO 02.2 Elektroinštalácia a uzemnenie  

 

prevádzkových súborov: 

PS 01 Prevádzkové potrubie 

PS 02 ASRTP 

 PS 03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

 

v katastrálnom území: Močenok 

na pozemkoch par. č.: 6040/1, 6040/285, 6040/477 – reg. „C“ podľa LV č. 841 

 

v katastrálnom území: Trnovec nad Váhom 

na pozemkoch par. č.: 1579/2, 1579/152, 1579/157 – reg. „C“ podľa LV č. 593 

 

účel stavby: inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i. n. – ostatné 

inžinierske stavby, i. n. 

charakter stavby:  trvalá.  

 

a v rozsahu zriadenia staveniska na pozemku 1579/2 – reg. „C“ podľa LV č. 593 

v katastrálnom území Trnovec nad Váhom. 

 

Obec Trnovec nad Váhom ako príslušný stavebný úrad oznámil listom č. 1593/2019 zo dňa 

08. 11. 2019, že na stavbu „IA 0140/R (2391) Inštalácia argónovej jednotky OFF SITE I. (ÚVA – 

Čpavok4, ÚVO)“ sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení 

stavby nevyžaduje a zároveň vydala súhlas podľa ust. § 140b v súlade s ust. § 120 ods. 2 

stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom. 

 Obec Trnovec nad Váhom vydala podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 823/2019/MOT 

zo dňa 29. 10. 2019 k projektovej dokumentácii stavby. 

 

Obec Močenok ako príslušný stavebný úrad oznámil listom č. OcUMOC-737/2019/3932 

zo dňa 29. 10. 2019, že na stavbu „IA 0140/R (2391) Inštalácia argónovej jednotky OFF SITE I. 

(ÚVA – Čpavok4, ÚVO)“ sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona rozhodnutie 

o umiestnení stavby nevyžaduje a zároveň vydala súhlas podľa ust. § 140b v súlade s ust. § 120 

ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom. 
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Obec Močenok vydala podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. OcUMOC-249/2019/3783 

zo dňa 18. 10. 2019 k projektovej dokumentácii stavby. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako príslušný 

orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) 

vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 6163/2019-1.7/ss-R, 45968/2019 zo dňa 

01. 09. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 11. 2019. 

 

Realizácia predmetnej stavby rieši potrubné prepojenie prevádzky ČP 4 a nového zariadenia 

na produkciu argónu (Argónovej jednotky – ArJ), ktorej výstavbu plánuje spoločnosť Messer 

Tatragas, spol. s r. o. v areáli spoločnosti Duslo, a.s., Šaľa, jednotlivými technologickými médiami 

po potrubných mostoch Y17 a Y18 za účelom zabezpečenia ich bezpečného prevádzkovania 

a výroby argónu a dusíka na ArJ. 

Duslo, a.s. bude dodávať novým nadzemným potrubím do nového zariadenia na produkciu 

argónu z prevádzky ČP 4 odpadový plyn s inertmi (surový syntézny plyn), ktorý sa v súčasnosti 

spaľuje v primárnom reformingu výroby čpavku. Z ArJ bude novými potrubiami do prevádzky 

Čpavok 4 dodávaný syntézny a metánový plyn, odpadový plyn a odpadová voda /čpavková voda/ 

vedená do chemickej kanalizácie. 

Stavebno- technické riešenie stavby: 

SO 01  Potrubný most 040-PR-10 – ide o novo navrhnutú priehradovú konštrukciu, ktorá bude 

tvoriť  doplnok k existujúcej konštrukcii 040-PR-100. Potrubný most nebude mať samostatné 

základy, bude pripojený na existujúcu konštrukciu, bude premosťovať cestu 10-10 a tvoriť 

podpernú konštrukciu pre potrubnú trasu. Potrubný most bude začínať v osi 01 a končiť v osi 02 

a bude sa nachádzať medzi osami B´ a D existujúcej konštrukcie 040-PR-100.  

Celková šírka mosta bude 1,0 m; celková osová dĺžka bude 12,5 m. Horná hrana priečnikov sa 

bude nachádzať vo výške +5,200 m. Potrubia sa budú ukladať na hornú hranu priečnikov. 

Konštrukcia mosta bude vodorovná, bez spádovania. 

SO 02  Obslužná plošina – ide o novo navrhnutú konštrukciu obslužnej plošiny pre obsluhu 

ventilov potrubných rozvodov. Obslužná plošina bude prepojená s existujúcou konštrukciou 040-

PR-100 a bude medzi osami 02 a 03 a severne od osi D. Jej rozmery budú 2,73 x 1,0 m ; pochôdzna 

plocha  bude vo výške +4,360 m a celková výška bude 5,360 m. Časť obslužnej plošiny bude 

upevnená na existujúci nosník, časť bude pripevnená na dvojicu stĺpov, ktoré budú slúžiť zároveň 

ako rebrík pre prístup na plošinu.“ 

 

2. V povolení v časti III. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania sa v bode 

7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb: za bod 7.2 vkladajú nové 

body 7.3 a 7.4 v znení: 

 

„7.3  Na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby 2522 – Duslo Čpavok 4.“ realizáciou 

stavby „IA 0140/R (2391) Inštalácia argónovej jednotky OFF SITE I. (ÚVA – 

Čpavok4, ÚVO)“ uvedenej v bode p) sa stanovujú tieto záväzné podmienky: 

 

I) všeobecné: 

1. Stavebníkom stavby bude Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 

Šaľa. 
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2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní  

(zodpovedný projektant Ing. Radoslav Vojtas, september 2019).  

3. Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby 

oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej 

polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá 

stavebník. 

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom 

konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne 

do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho 

odbornej spôsobilosti.  

5. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr desať dní po jej začatí 

písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: lubica.casarova@sizp.sk alebo 

sizpipknr@sizp.sk).  

6. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie 

a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní. 

7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť 

počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe. 

8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve 

dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác 

a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum 

stavebného povolenia. 

10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného 

zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon 

č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, 

aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná 

mechanická pevnosť a  stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, 

ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní. 

11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby 

nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne 

vzťahy. 

12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov. 

13. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne 

právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak 

sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.  

14. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác. 

 

II) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých 

orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:  

15. Technická inšpekcia, a. s., Bratislava – odborné stanovisko č. 6424/4/2019 zo dňa 

28. 11. 2019: 

   

Upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní 

stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov 

a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

mailto:@sizp.sk
mailto:sizpipknr@sizp.sk).
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práci:  

1. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – 

elektrického zariadenia – A/e, g je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky ust. 

§ 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a ust. § 14 ods. 1 písm. d) zákona 

č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou 

osobou, Technickou inšpekciou, a.s. 

2. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení 

– plynovom zariadení – Ag; elektrickom zariadení – A/e, g vykonať úradnú 

skúšku v zmysle ust. § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a ust. § 14 ods. 1 písm. b) 

a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou 

právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.  

Poznámka: 

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN 

ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape 

výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované 

s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu). 

Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – plynového 

zariadenia bolo vydané odborné stanovisko č. 6424/4/2019-01. 

 

III) ďalšie podmienky:  

16.  Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. 

17. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania 

s odpadom vzniknutým počas výstavby. 

 

7.4  Na zriadenie staveniska na pozemku 1579/2 – reg. „C“ podľa LV č. 593 

v katastrálnom území Trnovec nad Váhom sa stanovujú tieto záväzné podmienky: 

1. Zariadenie staveniska bude slúžiť účelom stavby „IA 0140/R (2391) Inštalácia 

argónovej jednotky OFF SITE I. (ÚVA – Čpavok4, ÚVO)“ a bude dočasné 

počas uskutočňovania predmetnej stavby.   

2. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže 

dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením. 

3. Označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch 

výstavby. 

4. Zriadiť vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie 

na prísun stavebných výrobkov, stavebného odpadu a na prístup vozidiel 

zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany. Tento vjazd a výjazd je potrebné čistiť. 

5. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných 

mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska. 

6. Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce. 

7. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu. 

8. Stavenisko musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác 

a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce. 

9. Stavenisko musí byť zriadené tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí 

na stavenisku a v jeho okolí ako aj ochrana životného prostredia. 

10. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby 

overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon 

štátneho stavebného dohľadu.“ 
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3. V povolení v časti III. Podmienky povolenia D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, 

zneškodnenie odpadov sa do Tabuľky č. 6 vkladá nový riadok v nasledovnom znení: 

„ 

katalógové 

číslo odpadu 
názov odpadu 

kategória 

odpadu 

15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a 

ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 

 

O 

“ 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky. 

 

 Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného 

rozhodnutím č.  5530-32464/2015/Čás,Jak/370210115/SP zo dňa 09. 11. 2015, v znení rozhodnutia 

č. 8820-38348/27/2015/Pos,Šim zo dňa 23. 12. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

30. 12. 2015, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Čpavok 4“, v znení neskorších zmien a 

doplnení a ostatné jeho podmienky   z o s t á v a j ú    v   p l a t n o s t i. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 
Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 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 ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ 

a špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného 

vyhotovenia žiadosti č. OŽPaOZ/4312/2019 zo dňa 29. 11. 2019 prevádzkovateľa, doručenej 

Inšpekcii dňa 29. 11. 2019 a naposledy doplnenej dňa 14. 01. 2020 vo veci zmeny č. Z6-SP 

integrovaného povolenia a konania vykonaného podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., ust. § 3 ods. 3 

písm. b) bod 4. a 8., § 3 ods. 3 písm. g) a ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa ust. § 19 ods. 1 

zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku 

„Čpavok 4“. 

  

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú 

zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka 

správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto 

zákona. 

 

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa 

Inšpekcii. Následne prevádzkovateľ svoje podanie naposledy doplnil dňa 14. 01. 2020. 

 

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, 

obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) 

zákona o IPKZ upovedomila listom č. 449-837/2020/Čás/370210115/Z6-SP zo dňa 15. 01. 2020 

prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny 

integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.  
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Zároveň Inšpekcia listom č. 449-837/2020/Čás/370210115/Z6-SP zo dňa 15. 01. 2020 

požiadala MŽP SR ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní o zaslanie záväzného 

stanoviska. Súčasťou žiadosti o zaslanie záväzného stanoviska bolo aj písomné vyhodnotenie 

plnenia podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia zo zisťovacieho konania MŽP SR. 

 

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v ust. § 11 ods. 9 zákona o IPKZ: 

– vydanie povolenia pre nové prevádzky,  

– vydanie povolenia na akúkoľvek  podstatnú zmenu,  

– vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať ust. § 21 

ods. 7 zákona o IPKZ,  

– zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ust. § 33 ods. 1 písm. a) 

až e) zákona o IPKZ, 

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ust. § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:    

– náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa  ust. § 7 zákona o IPKZ,  

– zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej 

prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia 

údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, 

o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ust. § 11 ods. 5  písm. c) 

zákona o IPKZ, 

 zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie 

a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej 

verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti 

a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní  

podľa ust. § 11 ods. 5  písm. d) zákona o IPKZ, 

 požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom 

sídle  a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom 

podľa ust. § 11 ods. 5  písm. e) zákona o IPKZ. 

 ústneho pojednávania podľa ust. § 15 zákona o IPKZ. 

 

Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu 

na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia 

upovedomenia. Inšpekcia zároveň dala účastníkom konania a dotknutým orgánom možnosť, aby sa 

pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne 

navrhnúť jeho doplnenie v 30 dňovej lehote v súlade s ust. § 33 ods. 2 v nadväznosti na ust. § 27 

správneho zákona odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr 

podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov 

konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia 

podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť. 

 

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada 

o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde 

k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú 

smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny 

z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadal a ani nenastal žiaden z prípadov uvedených 

v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila 

od ústneho pojednávania. 
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Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii. 

 

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal 

o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.  

 

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ 

boli Inšpekcii doručené vyjadrenia Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti životného 

prostredia, štátnej správy odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy, štátnej správy ochrany 

prírody a krajiny a štátnej správy ochrany ovzdušia.  

Vo svojom vyjadrení č. OU-SA-OSZP-2020/001306-2 zo dňa 20. 01. 2020 Okresný úrad 

Šaľa, štátna správa odpadového hospodárstva uvádza, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného 

povolenia a nemá žiadne pripomienky.  

Vo svojom vyjadrení č. OU-SA-OSZP-2020/001357-002 zo dňa 20. 01. 2020 Okresný úrad 

Šaľa, štátna vodná správa uvádza, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia a nemá 

žiadne pripomienky z hľadiska ochrany vodných pomerov.  

Vo svojom vyjadrení č. OU-SA-OSZP-2020/001362-2 zo dňa 20. 01. 2020 Okresný úrad 

Šaľa, štátna správa ochrany prírody a krajiny uvádza, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného 

povolenia a nemá žiadne bez pripomienok.  

Vo svojom vyjadrení č. OU-SA-OSZP-2020/001289-002 zo dňa 28. 01. 2020 Okresný úrad 

Šaľa, štátna správa ochrany ovzdušia uvádza, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia 

bez pripomienok. 

 

Súčasťou žiadosti boli aj nasledovné vyjadrenia, súhlasy, stanoviská: 

Záväzné stanovisko Obce Trnovec nad Váhom č. 823/2019/MOT zo dňa 29. 10. 2019 podľa ust. 

§ 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, vyjadrenie Obce Trnovec 

nad Váhom č. 1593/2019 zo dňa 08. 11. 2019 k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym 

stavebným úradom, Záväzné stanovisko Obce Močenok č. OcUMOC-737/2019/3932 zo dňa 

29. 10. 2019 podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, 

vyjadrenie Obce Močenok OcUMOC-249/2019/3783 zo dňa 18. 10. 2019 k vydaniu stavebného 

povolenia špeciálnym stavebným úradom, výpis z listu vlastníctva, zakreslenie stavby, rozhodnutie 

MŽP SR č. 6163/2019-1.7/ss-R 45968/2019 zo dňa 01. 09. 2019 vydané v zisťovacom konaní, 

stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre č. ORHZ-NR2-

2019/001268-002 zo dňa 11. 11. 2019, stanovisko Technickej inšpekcie č. 6424/4/2019 zo dňa 

28. 11. 2019, Okresného úradu Šaľa, odboru krízového riadenia č. OU-SA OKR-2019/008473-002 

zo dňa 06. 11. 2019, prehlásenie o podzemných rozvodných sieťach, prehlásenie k bezpečnostnej 

správe. 

 

Všetky predložené stanoviská boli súhlasné a bez pripomienok.  

Stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. bolo s upozornením na plnenie požiadaviek 

bezpečnostných predpisov.  

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia toto upozornenie aj s poznámkou zapracovala do povolenia v časti III.A.7.3., bod 

č. 15. 

 

Po stanovenej 30-dňovej lehote na vyjadrenie MŽP SR doručilo Inšpekcii svoje záväzné 

stanovisko č. 4969/2020-1.7/ss 10450/2020 zo dňa 21. 02. 2020, v ktorom uviedlo, že „je možné 
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konštatovať, že návrh na začatie konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku 

„Čpavok 4“ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím 

vydaným v zisťovacom konaní MŽP SR č. 6163/2019-3.1.7ss-R-45968/2019 zo dňa 01. 09. 2019.“ 

 

Inšpekcia upravila aj podmienku týkajúcu sa odpadov, ktoré môžu vznikať 

prevádzkovateľovi ak pôvodcovi odpadov a doplnila jedno katalógové číslo odpadu. 

 

Predmetom tohto povolenia je vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby 

„2522 – Duslo Čpavok 4.“ realizáciou stavby „IA 0140/R (2391) Inštalácia argónovej jednotky 

OFF SITE I. (ÚVA – Čpavok4, ÚVO)“ a prislúchajúcich súhlasov a vyjadrení.  

 

Súčasťou zmeny č. Z6-SP integrovaného povoľovania boli podľa ust. § 3 zákona o IPKZ 

konania 

v oblasti ochrany ovzdušia: 

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. a) 

zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny 

stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania povolenia na zmenu 

dokončenej stavby  „2522 – Duslo Čpavok 4.“ realizáciou stavby „IA 0140/R (2391) Inštalácia 

argónovej jednotky OFF SITE I. (ÚVA – Čpavok4, ÚVO)“, 

 

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd 

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 27 ods. 1 písm. c) 

vodného zákona – vydanie súhlasu na zmenu dokončenej stavby  „2522 – Duslo Čpavok 4.“ 

realizáciou stavby „IA 0140/R (2391) Inštalácia argónovej jednotky OFF SITE I. (ÚVA – 

Čpavok4, ÚVO)“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže 

ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, 

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona 

– vydanie vyjadrenia k zámeru zmeny dokončenej stavby  „2522 – Duslo Čpavok 4.“ 

realizáciou stavby „IA 0140/R (2391) Inštalácia argónovej jednotky OFF SITE I. (ÚVA – 

Čpavok4, ÚVO“ z hľadiska ochrany vodných pomerov, 

 

v oblasti ochrany prírody a krajiny 

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 9 ods. 1 písm. c) zákona 

o ochrane prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na zmenu  

dokončenej stavby  „2522 – Duslo Čpavok 4.“ realizáciou stavby „IA 0140/R (2391) Inštalácia 

argónovej jednotky OFF SITE I. (ÚVA – Čpavok4, ÚVO)“ 

 

v oblasti stavebného poriadku 

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona – konanie 

o vydanie povolenia na zmenu dokončenej stavby „2522 – Duslo Čpavok 4.“ realizáciou 

stavby „IA 0140/R (2391) Inštalácia argónovej jednotky OFF SITE I. (ÚVA – Čpavok4, 

ÚVO)“. 

 

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny 

vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný 

o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia 

na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.  
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Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, 

že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá 

ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. 

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie, 

dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila , že sú splnené podmienky 

stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a 

užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a  usúdila, že 

zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy 

účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne 

ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, 

ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia.   

 

 

 

P o u č e n i e 
 

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra: 

a) účastník konania podľa ust. § 53 a ust. § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia 

písomného vyhotovenia rozhodnutia, 

b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad 

povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie, podľa  § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa 

zverejnenia rozhodnutia. 

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne 

právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

       

 

 

 

 

 

 

              RNDr. Katarína Pillajová 

           vedúca stáleho pracoviska 

 
 

 

 

 

Doručuje sa: 

Účastníkom konania:  

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa 

2. Obec Močenok,  Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

3. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom 587 

4. Mesto Šaľa,  Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa  
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Projektantom: 

5. Ing. Jozef Detko, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom Dr. 

Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 

927 03 Šaľa 

6. Ing. Radoslav Vojtas, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom 

Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 

927 03 Šaľa  

7. Ing. Ján Smatana, špecialista požiarnej ochrany, zastúpený splnomocneným zástupcom 

Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 

927 03 Šaľa  

8. Ing. Ľubomír Abaffy, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom 

Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 

927 03 Šaľa  

9. Ing. Kristian Riška, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom 

Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 

927 03 Šaľa 

10. Ing. Katarína Luprichová, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpená splnomocneným 

zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. 

č. 1236, 927 03 Šaľa 

11. Ing. Roman Hubina, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom 

Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 

927 03 Šaľa 

12. Ing. Rudolf Bátora, autorizovaný stavebný inžinier, zastúpený splnomocneným zástupcom 

Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 

927 03 Šaľa 

13. Ing. Ján Kandráč, CSc., špecialista požiarnej ochrany; špecialista na prevenciu závažných 

priemyselných havárií; RISK CONSULT, s.r.o., Račianska 72, 831 02 Bratislava  

 

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti): 

14. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, 

Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

15. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hlavná 2/1, 

927 01 Šaľa 

16. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom 

hospodárstve, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

17. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a 

krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

18. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa prevencie 

závažných priemyselných havárií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

19. Obec Močenok,  stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

20. Obec Trnovec nad Váhom, stavebný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom 587 

21. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

22. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov 

na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

23. Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného Zboru Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11 

Nitra 

24. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra 


