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Vec 

Vypieranie NH3 a TZL z cyklónu 2355 na prevádzke Močovina 3 – upovedomenie 

o podkladoch rozhodnutia 

 

 

Navrhovateľ Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO 35 

826 487 (ďalej len „navrhovateľ“) doručil dňa 10. 09. 2020 na Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového 

hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa 

§ 29 ods. 1 písm. b) 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 vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Vypieranie NH3 a TZL 

z cyklónu 2355 na prevádzke Močovina 3“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“). 

 

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 

ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán 

podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní vplyvov upovedomilo 

podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku známych účastníkov konania, že podľa § 18 ods. 2 

správneho poriadku dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo správne 

konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na 

životné prostredie. 

 

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov zverejnilo oznámenie 

o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstva životného prostredie Slovenskej 

republiky a zaslalo ho povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu, 

dotknutej obci a vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Tieto 

stanoviská tvoria podklad rozhodnutia. 

 

MŽP SR podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznamuje, že účastníci konania 

a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k 

spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

 

Podľa rozdeľovníka 



Vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho 

doplnenie možno do 7 pracovných dní od doručenia tohto upovedomenia. 

 

Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR, na 

adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 

14:00 hod. 

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, 

ktorú vyhlásila Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a na 

vydané opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na predchádzanie 

vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, MŽP SR odporúča dohodnúť si termín 

nahliadania do spisu vopred e-mailom. 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

Ing. Roman Skorka 

riaditeľ odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdeľovník 

Doručí sa elektronicky: 

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

2. Obecný úrad Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

3. Obecný úrad Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad 

Váhom 

4.  Mestský úrad Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa 

5. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava 


