
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

Stále pracovisko Nitra 

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

 

 

Číslo: 8053-41643/2021/Tit/370211606/Z18-SP                                  v Nitre dňa 10. 11. 2021  

 

 

 

 

 

 

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 § 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“), a ako špeciálny 

stavebný úrad podľa § 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/1916/2021/ zo dňa 15. 07.2021, prevádzkovateľa Duslo, 

a. s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, doručenej 

Inšpekcii dňa 15. 07. 2021 a naposledy doplnenej 24. 09. 2021, vo veci zmeny č. Z18 

integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných 

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

ods. 4 a podľa § 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. 1315-32789/2007/Máň/370211606 zo dňa 10. 10. 2007, ktoré bolo 

zmenené a doplnené nasledovnými rozhodnutiami:  

č. 1280-20275/2009/Máň/370211606/Z1 zo dňa 17. 06. 2009 
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č. 7040-31488/2009/Raf/370211606/Z2 zo dňa 02. 10. 2009 

č. 5032-33150/2010/Máň/370211606/Z3 zo dňa 11. 11. 2010 

č. 594-1819/2011/Poj, Máň/370211606/Z4-SP zo dňa 26. 01. 2011 

č. 6397-21365/Šim/370211606/Z6 zo dňa 01. 08. 2012 

č. 6117-25201/2012/Poj/370211606/Z5 zo dňa 11. 09. 2012 

č. 940-2514/2013/Máň/370211606/Z8 zo dňa 29. 01. 2013 

č. 1062-3410/2013/Máň/370211606/Z7 zo dňa 05. 02. 2013 

č. 3088-13075/2013/Máň/370211606/z9 zo dňa 15. 05. 2013 

č. 1004-7216/2014/Jak/370211606/Z10-KR zo dňa 06. 03. 2014 

č. 3479-13351/2015/Kri/370211606/Z11 zo dňa 11. 05. 2015 

č. 5267-24656/2016/Imr/370211606/Z12-SP zo dňa 05. 08. 2016 

č. 3729-13409/2018/Šin/370211606/Z13 zo dňa 15. 05. 2018 

č. 6312-33480/2018/Tit/370211606/Z14 zo dňa 02. 10. 2018 

č. 6296-34116/2019/Jan/370211606/Z15 zo dňa 27.09.2019 

č. 5893-30936/2020/Tit/370211606/Z16 zo dňa  25. 09. 2020 

č. 7615-33725/2021/Jur,Poj/370211606/Z17 zo dňa 14.09.2021 

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

 

 

Difenylamín“, 

(ďalej len „prevádzka“) 

 

 

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:  

4.1.d) Výroba organických chemikálií, ktorými sú: organické zlúčeniny dusíka, ako sú 

amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty 

 

pre prevádzkovateľa:   Duslo, a.s., 

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

IČO:                 35 826 487 

 

nasledovne: 

 

1. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa za odsek AB.) vkladajú nové odseky AC.), AD.) 

a AE.) v znení:  

 

„Súčasťou integrovaného povolenia je  

 

„AC.)    v oblasti povrchových a podzemných vôd: 

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

zákona č. 364/2004 Z. z. 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“) – Inšpekcia udeľuje súhlas, 

na uskutočnenie stavby „Plniaca rampa DFA“, na ktorú nie je potrebné povolenie 

podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd 

a podzemných vôd; 
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–         podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s  § 28 ods. 1 vodného 

zákona – Inšpekcia vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Plniaca rampa DFA“ že 

je z  hľadiska ochrany vodných pomerov možná a nemá k nemu pripomienky; 

 

AD.)      v oblasti ochrany prírody a krajiny: 

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

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – 

Inšpekcia vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia stavby „Plniaca 

rampa DFA“ a nemá k nemu pripomienky; 

 

AE.)      v oblasti stavebného poriadku 

– podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – Inšpekcia 

vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „Plniaca rampa DFA“ v rozsahu: 

 

stavebných objektov:  SO 01 Plniaca rampa DFA 

  SO 02 Havarijná nádrž 

prevádzkových súborov: PS 01 Strojnotechnologická časť 

  PS 02 Rozvody dusíka 

     

katastrálne územie:   Močenok 

na pozemkoch par. č.:  6040/599;parcela 60040/599 bola odčlenená od 

pôvodnej parcely 6040/1 na základe geometrického 

plánu č.. 46644563-064/2019 overeného dňa 

19.11.2019, pod číslom G1-513/2019  

účel stavby:  budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy 

a sklady – nádrže, silá a sklady 

charakter stavby: trvalá. 

 

 Obec Močenok ako miestne príslušný stavebný úrad (podľa § 117 ods. 1 stavebného 

zákona) vydala špeciálnemu stavebnému úradu – Inšpekcii, (podľa § 120 stavebného zákona) 

v zmysle § 140b stavebného zákona listom č. OcUMOC-971/2021/1380 zo dňa 15. 04. 2021 

súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Plniaca rampa 

DFA“ a zároveň týmto listom vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona 

vyjadrenie že k umiestneniu stavby „Plniaca rampa DFA“ sa územné rozhodnutie 

nevyžaduje. 

 

 Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, záväzné stanovisko listom č. OcUMOC-

694/2021/1394 zo dňa 19. 04. 2021, ktorým súhlasí s realizáciou stavby „Plniaca rampa 

DFA“ bez pripomienok.  

  

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

vydalo rozhodnutie č. 9421/2021-11.1/sr 41831/2021 zo dňa 18. 08. 2021 zo zisťovacieho 

konania, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 09. 2021, ktorým uvádza, že zmena 
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navrhovanej činnosti „Plniaca rampa DFA“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 

Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.   

 

 

2.    V povolení v časti II. A. Podmienky prevádzkovania, sa za bod 8. vkladá nový bod 9. 

v nasledovnom znení:: 

 „9. Na uskutočnenie stavby: „Plniaca rampa DFA“ povolenej v bode AE.) sa 

stanovujú tieto záväzné podmienky:  

I. všeobecné: 

1.  Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 01 Šaľa. 

2.  Stavby zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom 

konaní - vypracovanej Ing. Peter Rákoš, Ing. Ľubomír Lámer, Ing. Miroslav Molnár, 

Ing. Martin Ihring, v termíne 02/2021. 

3.  Stavby budú uskutočňované dodávateľsky. Zhotoviteľ stavieb bude vybraný 

vo výberovom konaní. 

4.  Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť jej vytýčenie. Vytýčenie stavby 

podľa schválenej projektovej dokumentácie vykoná osoba oprávnená na takúto 

činnosť. Stavebník ku kolaudácií stavby predloží stavebnému úradu doklady 

o vytýčení priestorovej polohy stavby. 

5.  Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavieb Inšpekcii v termíne do 15 dní odo 

dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej 

spôsobilosti. 

6.  Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavieb najneskôr päť dní po jej začatí písomne 

alebo elektronicky na adresu (e-mail: kristina.titkova@sizp.sk alebo 

sizpipknr@sizp.sk).  

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

a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.  

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

počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe. 

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

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

10. 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. 

11. 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 v znení neskorších predpisov) 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. 

12. 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. 

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

mailto:kristina.titkova@sizp.sk
mailto:sizpipknr@sizp.sk).
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14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu. 

15. 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. 

16. Stavby ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác. 

 

 

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov 

štátnej správy a dotknutých organizácií: 

17. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

(odborné stanovisko č. 2130/4//2021 zo dňa 11. 05. 2021) 

Pripomienky a upozornenia: 

17.1. Schodisko – prvý a posledný stupeň v každom ramene sa musí dať rozoznať od 

okolitej podlahy v súlade s § 17 ods. 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb. (STA) 

Súčasne upozorňujeme 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 práci: 

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia  „Elektrického zariadenia – 

A/e“ Plynové zariadenie“  je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky 

č. 508/2009 Z.z. a  § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších 

predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s. 

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení 

„Elektrickom zariadení – A/e, Plynové zariadenie – Agׅ“– vykonať úradnú skúšku v zmysle 

§ 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a  § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení 

neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s. 

Pracovné prostriedky stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 

ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, a § 5 ods. 1 Nariadenia 

vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly, po ich inštalovaní, pred ich prvým 

použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a správne fungovanie. 

Pred uvedením strojových zariadení „Plniaca rampa DFA podľa PS 01“ do prevádzky po ich 

nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou 

je aj technická inšpekcia, a.s. o vykonanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. 

d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 

nariadenia  vlády SR č. 392/2006 Z.z. 

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia. 

 

18. Ministerstvo životného prostredia, Sekcia environmentálneho hodnotenia 

a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

(Nám. Ľ. Štúra 1, 812 05 Bratislava 

(rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní (9421/2021-11.1/sr zo dňa 18.8.2021) 

18.1. Aplikovať prevádzkovo – bezpečnostné opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, dodržiavať zásady procesných opatrení protipožiarnej bezpečnosti 

stavieb 

18.2. Dreviny nachádzajúce sa  v manipulačnom priestore stavby chrániť pred poškodením 

alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a podobne) 
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III. ďalšie podmienky: 

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

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

s odpadom vzniknutým počas výstavby.“ 

 

3. V povolení, v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,  

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami sa ruší text 

v bodoch 6.5. a 6.6. a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení a zároveň sa 

dopĺňajú body 6.7. – 6.9.: 

„6.5. Prevádzkovateľ je povinný vykonať: 

a)  skúšky tesnosti (nádrží, rozvodov, produktovodov) 

 pred ich uvedením do prevádzky  

 nádrží rozvodov, produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, 

každých 10 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení 

s trvalou indikáciou úniku znečisťujúcich látok 

 nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne 

nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru 

každých 20 rokov od vykonania prvej skúšky 

 po ich rekonštrukcii alebo oprave, 

 pred uvedením do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok  

b)  skúšky tesnosti záchytných vaní a havarijných nádrží 

 pred ich uvedením do prevádzky, 

 po ich rekonštrukcii alebo oprave, 

 pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok. 

6.6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol 

technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku 

vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne 

kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou 

medziplášťového priestoru, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijme opatrenia 

na odstránenie zistených nedostatkov a následne určí termín ich ďalšej kontroly. 

6.7. Všetky  jednoplášťové nádrže  a  obaly  znečisťujúcich látok  musia  byť  

umiestnené v záchytnej nádrži. Záchytná nádrž je určená na zachytenie 

znečisťujúcich látok uniknutých alebo vypustených pri havarijných stavoch  

z nádrží, kontajnerov, obalov alebo technologického zariadenia. Objem záchytnej 

nádrže nesmie byť menší ako objem nádrže v nej umiestnenej. Ak je v záchytnej 

nádrži umiestnených viac nádrží, na určenie objemu záchytnej nádrže je 

rozhodujúci objem najväčšej z nich alebo najmenej 10 % zo súčtu objemov 

všetkých nádrží umiestnených v záchytnej nádrži. Záchytná vaňa nemôže mať 

žiaden odtok. Ak má záchytná nádrž bezpečnostný odtok, ten musí byť zaústený 

do havarijnej nádrže určenej na zachytenie znečisťujúcich látok na ďalšie využitie 

alebo zneškodnenie. 

6.8. Skúšky tesnosti musí vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom na 

kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie. Na základe výsledkov skúšok v prípadne 

zistených nedostatkov, okamžite vykonať opatrenia na ich odstránenie. 

6.9.  Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.“ 
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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. 1315-32789/2007/Máň/370211606 zo dňa 10. 10. 2007, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 30. 10. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení, vydaného 

pre prevádzku „Difenylamín“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú  n e z m e n e n é. 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

 

 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 o IPKZ 

na základe žiadosti č. OŽPaOZ/1916/2021/ zo dňa 15.07.2021 prevádzkovateľa Duslo, a. s., 

Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, doručenej Inšpekcii dňa 

15. 07. 2021 a naposledy doplnenej dňa 24. 09. 2021 a na základe konania vykonaného podľa 

§ 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) vodného zákona, 

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

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

prírody a krajiny, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a 

v súčinnosti zo zákonom o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie pre 

prevádzku „Difenylamín“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia 

na uskutočnenie stavby: „Plniaca rampa DFA“ ako aj príslušných súhlasov. Projekt rieši 

nové plniace miesto plnenia autocisterien taveninou DFA. 

 

 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. 

 

 Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil 

Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z obchodného registra, kópiu 

katastrálnej mapy a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, stručné zhrnutie,  

Záväzné stanovisko Obce Močenok č. OcUMOC-971/2021/1380 zo dňa 15. 04. 2021 

k projektovej dokumentácií stavby, záväzné stanovisko č. OcUMOC-694/2021/1394 zo dňa 

19.04.2021, Rozhodnutie MŽP SR vydané v zisťovacom konaní, list č. 9421/2021-11.1/sr 

41831/2021 zo dňa 18. 09. 2021, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa 

zákona, plnenie podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia MŽP SR, stanovisko ORHaZZ 

v Nitre č. ORHZ-NR-2021/000366-002 zo dňa 04.05.2021, na účely stavebného konania,  

odborné stanovisko Technickej inšpekcie,a.s.. k projektovej dokumentácií stavby č. 2130/4/20

21 zo dňa  11. 05. 2021, záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa č. OU-SA-OKR-

2021/002872-002 zo dňa 20.04.2021 k predloženej dokumentácií stavby z hľadiska civilnej 
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obrany, vyjadrenie Okresného úradu Šaľa č. OU-SA-OSZP-2021/003023-002 zo dňa 

28.04.2021 podľa § 99 ods. 1 písm. b ) bod 2 zákona o odpadoch k výstavbe týkajúcej 

sa odpadového hospodárstva a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, 

prehlásenie o bezpečnostnej správe,  prehlásenie o podzemných rozvodných sieťach 

č. 2200000/9521193 dňa 03.05.2021. 

 

  Obec Močenok ako miestne príslušný stavebný úrad (podľa § 117 ods. 1 stavebného 

zákona) vydala špeciálnemu stavebnému úradu – Inšpekcii, (podľa § 120 stavebného zákona) 

v zmysle § 140b stavebného zákona listom č. OcUMOC-971/2021/1380 zo dňa 15. 04. 2021 

súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Plniaca rampa 

DFA“ a zároveň týmto listom vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona 

vyjadrenie že k umiestneniu stavby „Plniaca rampa DFA“ sa územné rozhodnutie 

nevyžaduje. 

 

  Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, záväzné stanovisko listom č. OcUMOC-

694/2021/1394 zo dňa 19. 04. 2021, ktorým súhlasí s realizáciou stavby „Plniaca rampa 

DFA“ bez pripomienok.  

     

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

vydalo rozhodnutie č. 9421/2021-11.1/sr 41831/2021 zo dňa 18. 08. 2021 zo zisťovacieho 

konania, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 09. 2021, ktorým uvádza, že zmena 

navrhovanej činnosti „Plniaca rampa DFA“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 

Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.  Zároveň 

v súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní určilo nasledovné podmienky na 

elimináciu vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie: 

- Aplikovať prevádzkovo – bezpečnostné opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, dodržiavať zásady procesných opatrení protipožiarnej bezpečnosti 

stavieb 

- Rešpektovať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky 

prevádzkovania podľa Prílohy č. 3, časť II., bod 1., Vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia o ovzduší 

- Dodržiavať princíp hierarchie odpadového hospodárstva, podmienky bezpečného 

nakladania s odpadmi (neriediť a nezmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré 

nie sú nebezpečné), 

- Výstavbu aj samotnú prevádzku zabezpečiť v rozsahu, aby sa zabránilo 

neovládateľnému/havarijnému úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (do 

pôdy, do povrchových vôd, do podzemných vôd), 

- Zabezpečiť monitoring kvality odpadových vôd (NEL, fenol, pH, BSK5, CHSKCr....) 

- Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby chrániť pred poškodením 

alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.) 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia zapracovala podmienky č. 1 a 6 do zmeny integrovaného povolenia do časti: 

II.A.9., body 18.1. a 18.2. 
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Podmienky č. 2 až 5 neboli Inšpekciou zapracované do zmeny integrovaného povolenia, 

pretože prevádzka má schválenú východiskovú správu, ktorá obsahuje informácie 

o kontaminácií vody a pôdy. Zároveň Inšpekcia uložila prevádzkovateľovi povinnosť 

monitorovať podzemné vody a pôdu v predpísaných intervaloch. Prevádzkovateľ má tiež 

schválený Plán preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku 

znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup pri ich úniku (Havarijný plán). 

Predmetnou stavbou nevznikne nové miesto vypúšťania znečisťujúcich látok, na ktoré by sa 

vzťahoval zákon o ovzduší. 

 

Spolu so žiadosťou boli doručené nasledovné stanoviská k projektovej dokumentácii stavby 

pre vydanie stavebného povolenia 

Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

(odborné stanovisko č. 2130/4//2021 zo dňa 11. 05. 2021) 

Pripomienky a upozornenia: 

17.1. Schodisko – prvý a posledný stupeň v každom ramene sa musí dať rozoznať od 

okolitej podlahy v súlade s § 17 ods. 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb. (STA) 

Súčasne upozorňujeme 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 práci: 

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia  „Elektrického zariadenia – 

A/e“ Plynové zariadenie“  je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky 

č. 508/2009 Z.z. a  § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 

oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s. 

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrickom 

zariadení – A/e, Plynové zariadenie – Agׅ“– vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky 

č. 508/2009 Z.z. a  § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších 

predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s. 

Pracovné prostriedky stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 

ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, a § 5 ods. 1 Nariadenia vlády 

SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, po vykonaní kontroly, po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa 

zabezpečila ich správna inštalácia a správne fungovanie. 

Pred uvedením strojových zariadení „Plniaca rampa DFA podľa PS 01“ do prevádzky po ich 

nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou 

je aj technická inšpekcia, a.s. o vykonanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. 

d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 

nariadenia  vlády SR č. 392/2006 Z.z. 

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia. 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia zapracovala pripomienky do zmeny integrovaného povolenia do výrokovej časti: 

II.A.9.17. 

 

 

Konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii dňa 18. 05. 2020.  Inšpekcia 

po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh zistila, že podanie neobsahuje všetky 

náležitosti  potrebné pre konanie  a preto Inšpekcia podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom 
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konaní vyzvala prevádzkovateľa listom č. 8053-27453/2021/Tit/370211606/Z18-SP zo dňa 

23. 07. 2021 na odstránenie nedostatkov podania v lehote do 3 mesiacov odo dňa doručenia 

výzvy a konanie rozhodnutím č. 8053-27456/2021/Tit/370211606/Z18-SP zo dňa 

23. 07. 2021 prerušila podľa § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní. 24. 09. 2021. 

 

Inšpekcia po doplnení podania podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom 

č. 8053-35545/2021/Tit/370211606/Z18-SP zo dňa 24. 09. 2021 prevádzkovateľa, účastníkov 

konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia 

pre prevádzku.  

 

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v  § 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 

§ 21 ods. 7 zákona o IPKZ,  

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

a) až e) zákona o IPKZ, 

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

– náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa  § 7 zákona o IPKZ, okrem písm. l), o) a q) 

uvedené v ods. 1,  

– 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 

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

 ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ. 

 

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

na vyjadrenie 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 § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred 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, ani nenastal žiaden z prípadov 
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uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v súlade s  § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ 

upustila od ústneho pojednávania.  

Inšpekcia zároveň listom č. 8053-35551/2021/Tit/370211606/Z18-SP zo dňa 

24. 09. 2021 požiadala Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 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 o zaslanie záväzného stanoviska 

podľa § 140c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov na adresu Inšpekcie. 

 

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 zákona o IPKZ zaslali svoje 

stanovisko k zmene integrovaného povolenia: 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

v odpadovom hospodárstve (list č. OU-SA-OSZP-2020/006001-002 zo dňa 11. 10. 2021), 

ktoré bolo kladné, bez pripomienok. 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany 

ovzdušia (list č. OU-SA-OSZP-2020/005723-002 zo dňa 04. 10. 2021), ktoré bolo kladné, bez 

pripomienok. 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany 

prírody a krajiny (list č. OU-SA-OSZP-2020/005854-002 zo dňa 04. 10. 2021), ktoré bolo 

kladné, bez pripomienok. 

 

  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 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 vydalo záväzné stanovisko č. 9421/2021-

11.1/sr 54998/2021 zo dňa 13. 10. 2021 v rámci ktorého je možné konštatovať, že 

návrh uvedený v upovedomení o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre 

prevádzku „Difenylamín“, súčasťou ktorého je aj vydanie povolenia na uskutočnenie stavby 

„Plniaca rampa DFA“, je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

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

so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 9421/2021-11.1/sr, 41831/2021 zo dňa 18. 08. 2020. 

  

 Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie povolenie na uskutočnenie 

stavby: „Plniaca rampa DFA“ ako aj príslušných súhlasov. Projekt rieši nové plniace miesto 

plnenia autocisterien taveninou DFA. V rozhodnutí zároveň Inšpekcia doplnila podmienky 

vyplývajúce z legislatívy na úseku ochrany vôd. 

 

 

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania: 

v oblasti povrchových a podzemných vôd: 
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- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 364/2004 Z. z. 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“) – konanie o udelenie súhlasu, 

na uskutočnenie stavby „Plniaca rampa DFA“, na ktorú nie je potrebné povolenie 

podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd 

a podzemných vôd; 

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

zákona – konanie o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Plniaca rampa DFA“ z 

hľadiska ochrany vodných pomerov; 

 

v oblasti ochrany prírody a krajiny: 

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

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – konanie 

o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia stavby „Plniaca rampa DFA“; 

 

v oblasti stavebného poriadku 

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

o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Plniaca rampa DFA“ 

 

 

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. 

 

Inšpekcia listom č. 8053-41257/2021/Tit/370211606/Z18-SP zo dňa 02. 11. 2018 dala 

podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania 

vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia 

v lehote do 5 dní odo dňa doručenia písomnosti. 

 

 

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, dokladov 

a vyjadrenia dotknutého orgánu a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky 

z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ 

a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.   
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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 § 53 a § 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. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

             Bc. Ing. Vladimír Poljak 

                                                                                                  riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

Účastníkom konania:  

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

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

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

4. Mesto Šaľa, Námestie sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 

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

Projektantom:  

6. Ing. Ľubomír Lámer, D&T Development & Technologic Solutions, CEVING Projektová 

a inžinierská kancelária, Šarišská Trstená 46, 082 14 Šarišská Trstená 

7. Ing. Peter Rákoš D&T Development & Technologic Solutions, CEVING Projektová 

a inžinierská kancelária, Šarišská Trstená 46, 082 14 Šarišská Trstená 

8. Ing. Miroslav Molnár, CEVING Projektová a inžinierská kancelária, P.O.BOX A-15, 

Krivá č. 18, 040 01 Košice 
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9. Ing. Vladimír Klešč, P.O.BOX A-15, Krivá č. 18, 040 01 Košice 

10. Ing. Martin Ihring, D&T Development & Technologic Solutions, CEVING Projektová 

a inžinierská kancelária, Šarišská Trstená 46, 082 14 Šarišská Trstená 

 

Dotknutým orgánom: 

11. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12A, 927 01 

Šaľa 

- štátna správa ochrany ovzdušia 

- štátna správa ochrany vôd 

- štátna správa odpadového hospodárstva 

- štátna správa ochrany prírody a krajiny 

- štátna správa závažných priemyselných havárií 

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

13. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa 

14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949  

11 Nitra 

15. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

16. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, Odbor kontroly projektov a posudzovania vplyvov na životné 

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

 


