
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

Stále pracovisko Nitra 

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

 

 

Číslo: 7732-46592/2021/Čás/370211007/Z12                                        v Nitre dňa 07. 12. 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“), na základe 

písomného vyhotovenia žiadosti č. OŽPaOZ/2034/2021 zo dňa 23. 07. 2021 prevádzkovateľa 

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

„prevádzkovateľ“) doručenej Inšpekcii dňa 27. 07. 2021, na základe výzvy č. 7732-

23759/2021/Čás/370211007 zo dňa 30. 06. 2021, ktorá vyplynula z environmentálnej kontroly 

č.15/2020/Z, vo veci zmeny č. 13 integrovaného povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona 

o IPKZ v súčinnosti s § 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. 4961/32355/37/2007/Heg/37021107 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2007, v znení neskorších zmien a doplnení: 

 č. 1132-9346/2011/Goc/370211007/Z1 zo dňa 29. 03. 2011 

 č. 3593-10700/2012/Poj/370211007/Z2-OdSt zo dňa 16. 04. 2012 

 č. 836-25476/2013/Poj/370211007/Z3 zo dňa 24. 09. 2013 
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 č. 3482-21800/2015/Čás/370211007/Z4 zo dňa 27. 07. 2015 

 č. 3980-28859/2016/Čás/370211007/Z5 zo dňa 14. 09. 2016 

 č. 7518-39518/2017/Čás/370211007/Z6 zo dňa 13. 12. 2017 

 č. 1426-4848/2019/Šin/370211007/Z7-SP zo dňa 11. 02. 2019 

 č. 8000-43235/2018/Čás/370211007/Z8 zo dňa 06. 12. 2018 

 č. 7211-36067/2019/Gál/370211007/Z9-OdS zo dňa 02. 10. 2019 

 č. 3614-6637/2020/Čás/370211007/Z10-zastavené konanie zo dňa 26. 02. 2020 

 č. 4368-11533/2020/Gál/370211007/Z11-SP zo dňa 29. 04. 2020 

 

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

 

 

„Tepláreň“ 

(ďalej len „prevádzka“) 

 

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ 

pod bodom: 

 

1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom 

rovným alebo väčším ako 50 MW 

 

pre prevádzkovateľa: 

Obchodné meno:  Duslo, a.s.  

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

IČO: 35 826 487 

 

nasledovne: 

 

1. V integrovanom povolení sa za odsek w) vkladajú nové odseky x) a y)  v znení: 

 

„x) v oblasti ochrany ovzdušia 

– podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti  s § 22 ods. 3 zákona 

o IPKZ Inšpekcia určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky 

prevádzkovania. 

 

y) Inšpekcia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ, prehodnocuje a aktualizuje 

podmienky integrovaného povolenia v nadväznosti na „VYKONÁVACIE 

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1442/EÚ z 31. júla 2017, ktorým sa 

podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery 

o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia“ 

 

2. V povolení, v časti II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, 

najmä použitím najlepších dostupných techník, sa pôvodné body 1.1 a 1.2 prečíslovávajú 

na body 1. a 2. a zároveň sa vkladá nový bod 3. v znení: 

 „3. Prevádzkovateľ je povinný v lehote od 17. 08. 2021 prevádzkovať prevádzku (kotly 

K6 a K7)v súlade s vykonávacím rozhodnutím komisie EÚ 2017/1442/EÚ z 31. 

júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 
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2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre 

veľké spaľovacie zariadenia, nasledovne: 

3.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať a dodržiavať systém environmentálneho 

riadenia podľa BAT 1. 

3.2 Prevádzkovateľ je povinný určiť čistú elektrickú účinnosť spaľovacích jednotiek 

na základe testovania zariadenia  pri plnom zaťažení, ktoré sa vykoná podľa noriem 

EN po uvedení jednotky do prevádzky a po vykonaní každej úpravy, ktorá by 

mohla mať vplyv na čistú elektrickú účinnosť spaľovacích jednotiek. 

3.3 Prevádzkovateľ je povinný kontinuálne monitorovať kľúčové parametre procesov 

(prietok spalín, obsah, teplota a tlak kyslíka) týkajúcich sa emisií do ovzdušia. 

Prúd Parametre Monitorovanie 

Spaliny Prietok Kontinuálne určovanie 

Obsah kyslíka, teplota 

a tlak  

Kontinuálne meranie 

Obsah vodnej pary(1) 

(1)Kontinuálne meranie obsahu vodnej pary v spalinách nie je potrebné, ak sa vzorka pred analýzou vysuší 

3.4 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať  emisie do ovzdušia pre znečisťujúce látky 

CO a NOx v kotloch K6 a K7 kontinuálnym meraním v súlade s normami EN. 

3.5 Prevádzkovateľ je povinný  zabezpečiť optimalizované spaľovanie vhodnou 

kombináciou techník: 

a) Údržba spaľovacieho systému 

b) Zdokonalený kontrolný systém 

c) Dobrá konštrukcia spaľovacieho zariadenia 

d) Výber paliva 

3.6 Prevádzkovateľ je povinný s cieľom zabrániť vzniku emisií alebo znížiť emisie 

do ovzdušia za bežných prevádzkových podmienok prostredníctvom vhodnej  

konštrukcie, prevádzky a údržby zabezpečiť optimálne využívanie kapacity 

a dostupnosti systémov znižovania emisií. 

3.7 S cieľom zlepšiť všeobecné environmentálne vlastnosti spaľovacích zariadení 

a znížiť emisie do ovzdušia je prevádzkovateľ povinný do programov zabezpečenia 

kvality/kontroly kvality všetkých používaných palív začleniť ako súčasť systému 

environmentálneho riadenia tieto prvky: 

a) Úvodná charakteristika používaného paliva 

b) Pravidelné testovanie kvality paliva (dodávateľ paliva je SPP distribúcia, a.s.) 

Palivo Charakterizované látky / parametre 

Zemný plyn - LHV 

- CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, Wobbeho 

číslo 

 

3.8 Prevádzkovateľ je povinný s cieľom znížiť emisie do ovzdušia za iných ako 

bežných prevádzkových podmienok vypracovať a vykonať plán riadenia v rámci 

BAT 1, zodpovedajúci relevantnosti možného uvoľňovania znečisťujúcich látok, 

ktorý bude obsahovať tieto prvky: 

a) Vhodný návrh systémov považovaných za relevantné pri spôsobovaní iných 

ako  bežných prevádzkových podmienok, ktoré môžu mať vplyv na emisie do 

ovzdušia, vody alebo pôdy (napr. konštrukčných koncepcií s nízkym 
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zaťažením na zníženie minimálneho zaťaženia pri nábehu a odstávke na 

zaistenie stabilnej výroby v plynových turbínach) 

b)  Vypracovanie a vykonanie konkrétneho plánu preventívnej údržby pre tieto 

relevantné systémy 

c) Preskúmanie a zaznamenávanie emisií spôsobovaných inými ako bežnými 

prevádzkovými podmienkami a súvisiacimi okolnosťami a v prípade potreby 

vykonanie nápravných opatrení 

d) Pravidelné posudzovanie celkových emisií za iných ako bežných 

prevádzkových podmienok a v prípade potreby vykonanie nápravných opatrení 

3.9 Prevádzkovateľ je povinný  kontinuálne monitorovať emisie znečisťujúcich látok 

NOx a CO do ovzdušia a emisie do vôd za iných ako bežných prevádzkových 

podmienok. 

3.10 Prevádzkovateľ je povinný  s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť spaľovacích 

jednotiek prevádzkovaných ≥ 1 500 hodín ročne použiť vhodnú kombináciu 

techník: 

a) Optimalizácia spaľovania 

b) Predohrev prítokovej vody s využitím rekuperovaného tepla 

3.11 Prevádzkovateľ je povinný s cieľom znížiť spotrebu vody a objem vypúšťanej 

znečistenej odpadovej vody použitím techniky – recyklácie vody. 

3.12 Prevádzkovateľ je povinný s cieľom zabrániť znečisteniu neznečistenej odpadovej 

vody a zníženia emisií do vody oddeliť prúdy odpadovej vody a vyčistiť podľa 

obsahu znečisťujúcej látky. 

3.13 Prevádzkovateľ je povinný s cieľom znížiť objem odpadov zo spaľovacieho 

procesu, ktorý je určený na zneškodnenie, organizovať činnosti na maximalizáciu: 

a) Predchádzania vzniku odpadov napr. maximalizáciou podielu reziduí, ktoré 

vznikajú ako vedľajšie produkty 

b) Prípravy odpadov na opätovné použitie 

c) Recyklácie odpadov 

d) Iného  zhodnocovania (napr. energetického zhodnocovania) 

3.14 Prevádzkovateľ je povinný s cieľom znížiť emisie hluku použiť jednu 

z nasledujúcich techník: 

a) Prevádzkové opatrenia 

b) Zariadenia s nízkou hlučnosťou 

c) Útlm hluku 

d) Zariadenia na kontrolu hluku 

e) Vhodné umiestnenie zariadenia a budov 

3.15 Prevádzkovateľ je povinný s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť spaľovania 

zemného plynu použiť vhodnú kombináciu techník uvedenú v oddiele 8.2 

Dokumentu BAT a zaistiť úroveň čistej energickej účinnosti podľa tabuľky 

nasledovne: 

Úrovne energetickej účinnosti súvisiace s BAT (BAT-AEEL) týkajúce sa 

spaľovania zemného plynu 

 

Druh spaľovacej 

jednotky 

BAT – AEEL (1) 

Čistá elektrická 

účinnosť (%) 

Čisté celkové 

využitie paliva 

(%)  

Čistá účinnosť 

mechanickej 

energie (%) 
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Kotol na plyn 38-40 

pre existujúcu 

jednotku 

78-95 Žiadne BAT-

AEEL 

(1) Tieto BAT-AEEL sa neuplatňujú na jednotky prevádzkované < 1 500 hodín ročne 

BAT-AEEL – úrovne energetickej účinnosti 

Kombinovaný cyklus nie je použiteľný pre plynové kotly. 

3.16 Prevádzkovateľ je povinný s cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať 

emisie NOx do ovzdušia zo spaľovania zemného plynu v kotloch použiť jednu 

z uvedených techník alebo ich kombináciu: 

a) Stupňovanie vzduchu a/alebo paliva 

b) Recirkulácia spalín 

c) Horáky s nízkou tvorbou NOx (LNB) 

d) Zdokonalený kontrolný systém  

e) Zníženie teploty spaľovacieho vzduchu 

3.17 Prevádzkovateľ je povinný s cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať 

emisie CO do ovzdušia zo spaľovania zemného plynu zabezpečiť optimalizované 

spaľovanie a/alebo použitie oxidačných katalyzátorov.“ 

 

3. V integrovanom povolení v časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie 

znečisťujúcich látok do ovzdušia, sa v tabuľke týkajúcej sa kotlov K6 a K7 v bode 1.5 

rušia stĺpce pre znečisťujúce látky NOx a CO a dopĺňa sa za túto tabuľku nová tabuľka 

nasledovne: 

 

 „Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie NOx a CO do ovzdušia 

zo spaľovania zemného plynu v kotloch platné od 17. 08. 2021 

 

 Úrovne emisií súvisiace s BAT-AEL pre emisie NOx 

Druh 

spaľovacieho 

zariadenia 

Celkový menovitý 

tepelný príkon 

spaľovacieho 

zariadenia (MWth) 

BAT-AEL pre NOx  (mg/Nm3) 

Ročný priemer (1), 

(4)  

Denný priemer 

alebo priemer za 

obdobie odberu 

vzoriek (3, (5)) 

Kotly K6 a K7 110,3 50 – 100(2) 85 - 110 

Vysvetlivky: 

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových 

podmienkach 101,32 kPa a 273,15 K a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 15 % obj. %. 

Znečisťujúce látky: NOx – oxidy dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2),  

 

(1) Optimalizácia fungovania existujúcej techniky na ďalšie znižovanie emisií NOX môže viesť k úrovniam 

emisií CO na hornej hranici orientačného rozsahu emisií CO uvedeného za nasledujúcou tabuľkou. 

(2) Tieto BAT-AEL sa neuplatňujú na zariadenia prevádzkované < 1 500 hodín ročne. 

(3) V prípade zariadení prevádzkovaných < 500 hodín ročne sú tieto úrovne orientačné 

(4) Ročný priemer – Priemer za obdobie jedného roka na základe platných hodinových priemerov 

získaných pomocou kontinuálneho merania 

(5) Denný priemer – priemer za obdobie 24 hodín na základe platných hodinových priemerov získaných 

pomocou kontinuálneho merania. Priemer za obdobie odoberania vzoriek – priemerná hodnota troch po 
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sebe nasledujúcich meraní, pričom každé z nich trvá aspoň 30 minút (Ak sa pre parameter z dôvodu 

obmedzení pri odoberaní vzoriek alebo analytických obmedzení nemôže použiť 30- minútové meranie, 

použije sa vyhovujúce obdobie odoberania vzoriek.) 

 

 Orientačné úrovne emisií súvisiace s BAT-AEL pre emisie CO 

Orientačne bude ročný priemer úrovní emisií CO: < 5 – 40 mg/Nm3 v prípade existujúcich 

kotlov prevádzkovaných ≥ 1 500 hodín ročne.“ 

 

4. V integrovanom povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky 

prevádzkovania, 5. Technicko-prevádzkové podmienky, sa za bod 5.13 vkladá nový bod 

5.14, ktorý znie: 

„5.14 Prevádzkovateľ aktualizuje celú technickú dokumentáciu, prevádzkový predpis. 

Aktualizovaný Súbor TPP a TOO predloží Inšpekcii na schválenie 

so zapracovanými zmenami a  požiada Inšpekciu aj o udelenie súhlasu na vydanie 

zmeny tohto súboru najneskôr do 30. 06. 2022.“ 

 

5. V povolení v časti F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na  obmedzenie následkov 

v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej 

prevádzky sa pôvodné body 1.19 a 1.20 rušia a nahrádzajú sa  novými bodmi 

nasledovne: 

„1.19 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. 

1.20 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.“ 

 

 Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného 

rozhodnutím č. 4691/32355/37/2007/Heg/370211007 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 25. 10. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení vydaného 

pre prevádzku „Tepláreň“ a ostatné jeho podmienky  z o s t á v a j ú     n e z m e n e n é.  
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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 prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 

03 Šaľa, IČO: 35 826 487, zo dňa 23. 07. 2021, doručenej Inšpekcii dňa 27. 07. 2021 

na základe výzvy č. 7732-23759/2021/Čás/370211007 zo dňa 30. 06. 2021, ktorá vyplynula 

z environmentálnej kontroly č. 15/2020/Z podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ a zákona 

o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Tepláreň“ vo veci 

zmeny č. Z12 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu 

prehodnotenia a aktualizácie podmienok povolenia z dôvodu uverejnenia právne záväzného 

aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách – Vykonávacie 

rozhodnutie Komisie (ďalej len „VRK“): 2017/1442/EÚ z 31. júla 2017, ktorým sa podľa 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších 

dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia, ako aj určenie emisných 

limitov v súvislosti s dokumentom BAT. 

 

 Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii 

stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti, vyhodnotenie súladu s Dokumentom  

BAT. 

 

Inšpekcia začala podľa § 11 ods. 2 písm. a) konanie z vlastného podnetu, na základe 

výzvy č. 7732-23759/2021/Čás/370211007 zo dňa 30. 06. 2021, ktorá vyplynula 

z environmentálnej kontroly č. 15/2020/Z. Konanie sa začalo dňom doručenia výzvy 

prevádzkovateľovi dňa 01. 07. 2021.  Inšpekcia po preskúmaní žiadosti podľa § 11 ods. 5 

písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 7732-28513/2021/Čás/370211007/Z13 zo dňa 

02. 08. 2021 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. Inšpekcia v súlade s § 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 § 33 ods. 2 

v nadväznosti na § 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 § 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 žiadny z vyššie 

uvedených dôvodov, Inšpekcia 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.  

 

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 ods. 1 písm. g),,  

– 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. 

 

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa zákona o IPKZ zaslal svoje 

stanovisko k zmene integrovaného povolenia Okresný úrad Šaľa, orgán štátnej správy ochrany 

ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2021/004885-002 zo dňa 09. 08. 2021. Uvedené stanovisko je 

kladné bez pripomienok. 

  

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je prehodnotenie a aktualizácia podmienok 

povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ z dôvodu uverejnenia právne záväzného 

aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách – Vykonávacie 

rozhodnutie Komisie (ďalej len „VRK“): 2017/1442/EÚ z 31. júla 2017, ktorým sa podľa 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších 

dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia, ako aj určenie emisných 

limitov v súvislosti s Dokumentom BAT. Inšpekcia určila emisné limity v súlade so závermi 

BAT. Orientačne bol ročný priemer úrovne emisií CO stanovený podľa Dokumentu BAT. 

V prípade CO sa jedná o orientačnú úroveň emisií a nie o hodnotu BAT-AEL. V prípade 

prekročenia orientačnej úrovne CO bude potrebné preveriť zdroj znečisťovania ovzdušia 

a prijať opatrenia na nápravu. Úrovne emisií súvisiace s BAT- AEL pre emisie NOx doovzdušia 

zo spaľovania zemného plynu v kotloch boli určené ako ročný priemer 50 - 100 mg/Nm3 



 strana 9/10  rozhodnutia č. 7732-46592/2021/Čás/370211007/Z12 

 

a denný priemer 85 - 110 mg/Nm3. V integrovanom povolení boli upravené legislatívne 

požiadavky vyplývajúce z Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu 

a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 

Ďalej Inšpekcia určila prevádzkovateľovi v uvedenej lehote aktualizovať STPPaTOO 

a predložiť spolu s ním na Inšpekciu aj žiadosť o jeho schválenie. 

 

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 zákona o IPKZ konanie: 

v oblasti ochrany ovzdušia 

 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti  s § 22 ods. 3 zákona o IPKZ 

konanie o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok 

prevádzkovania. 

 

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 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 vyjadrení 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.   

 
 
 

P o u č e n i e: 
 
 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať 

na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále 

pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 

Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia 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  
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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 

 

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti): 

4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

– štátna správa ochrany ovzdušia 

 


