
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že 

navrhovateľ Duslo, a. s., Šaľa, Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO 35 826 

487, doručil dňa 22. 12. 2021 podľa § 31 ods. 6 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“) správu o hodnotení navrhovanej činnosti „UGL2 v Duslo, a. s., 

Šaľa“ (ďalej len „správa o hodnotení navrhovanej činnosti“). 

 

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti bola rozoslaná na zaujatie stanoviska 

rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci a dotknutej 

verejnosti. 

 

Dotknutá obec do desať dní od doručenia správy o hodnotení podľa § 33 ods. 1 zákona 

o posudzovaní vplyvov alebo všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia podľa § 33 

ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov zverejní v celom rozsahu dokumentáciu správy o 

hodnotení na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a to na 30 

dní odo dňa zverejnenia celého rozsahu dokumentácie správy o hodnotení. Ak nie je možné 

zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, dotknutá obec na úradnej 

tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť výpisy, 

odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie; zároveň uvedie, v akej lehote môže 

verejnosť podávať pripomienky a označí miesto, kde sa môžu podávať.  

 

Dotknutá obec podľa § 34 ods. 2 a s ohľadom na § 65g zákona o posudzovaní vplyvov 

má zabezpečiť do uplynutia doby zverejnenia správy o hodnotení po dohode a v spolupráci s 

navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti. Počas mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

sa verejné prerokovanie uskutoční, len ak je konanie verejného prerokovania v súlade s 

opatreniami podľa osobitného predpisu. 

 

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení najneskôr do 30 dní 

odo dňa zverejnenia dokumentácie správy o hodnotení dotknutou obcou podľa § 65g ods. 3 

zákona, na adresu: 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie  

Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 


