
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

Stále pracovisko Nitra 

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

 

č.: 7251-32183/2021/Tit/370211506/Z45                                  v Nitre dňa 30. 08. 2021                                   

  

 

 

 

 

ROZHODNUTIE 
 
 
 

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 (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa 

č. OŽPaOZ/1781/2021 zo dňa 01. 07. 2021 prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna 

budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, doručenej Inšpekcii dňa 08. 07. 2021 

na základe výzvy č. 7251-20157/2021/Tit/ zo dňa 08. 06. 2021, ktorá vyplynula 

z environmentálnej kontroly č. 19/2021/Z, vo veci zmeny č. 45 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. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29. 10. 2007 ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 15. 11. 2007 a zmenené a doplnené rozhodnutiami: 

• č. 6218-18076/2008/Šim/370211506 zo dňa 28. 05. 2008 (oprava zrejmej chyby 

v rozhodnutí č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29. 10. 2007) 

• č. 8241-42028/2008/Goc/370211506/Z4 zo dňa 16. 12. 2008  

• č. 1096-17589/2009/Goc/370211506/Z5 zo dňa 28. 05. 2009 

• č. 5462-20443/2009/Goc/370211506/Z7 zo dňa 18. 06. 2009  
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• č. 1498-36863/2009/Goc, Poj/370211506/Z3-SP zo dňa 13. 11. 2009 

• č. 1080-33987/2010/Goc, Poj/370211506/Z8-SP zo dňa 22. 11. 2010 

• č. 1168-8212/2011/Poj, Goc/370211506/Z10-SP zo dňa 18. 03. 2011 

• č. 1156-13104/2011/Šim/373190107/Z11-SP zo dňa 29. 04. 2011 

• č. 5778-15640/2011/Poj/370211506/Z11-SP zo dňa 26. 05. 2011 (oprava zrejmej chyby 

v rozhodnutí č. 1156-13104/2011/Šim/373190107/Z11-SP zo dňa 29.04.2011) 

• č. 4660-16790/2011/ Poj/370211506/Z12 zo dňa 07. 06. 2011 

• č. 5726-36123/2011/Goc/370211506/Z13 zo dňa 15. 12. 2011 

• č. 555-710/2012/Poj/370211506/Z15-SP zo dňa 13. 01. 2012 

• č. 154-837/2012/Šim/370211506/Z16 zo dňa 13. 01. 2012 

• č. 4642-14841/2012/Šim/370211506/Z17-SP zo dňa 25. 05. 2012 

• č. 6115-25207/2012/Poj/370211506/Z18 zo dňa 11. 09. 2012 

• č. 8179-33847/2012/Goc/370211506/Z19 zo dňa 27. 11. 2012 

• č. 726-1724/2013/Poj/370211506/Z20 zo dňa 13. 02. 2013 

• č. 543-5709/2013/Poj/370211506/Z21 zo dňa 27. 02. 2013 

• č. 3079-14924/2013/Goc/37021150Z23 zo dňa 05. 06. 2013 

• č. 3089-26019/2013/Poj/370211506/Z25-SP zo dňa 02. 10. 2013 

• č. 4840-29481/2013/Poj/370211506/Z26-KR zo dňa 04. 11. 2013 

• č. 3083-32550/2013/Goc/370211506/Z24 zo dňa 25. 11. 2013 

• č. 370-1465/2014/Jak/370211506/Z27-KR zo dňa 16.  01. 2014 

• č. 292-5169/2014/Poj/370211506/Z29-KR zo dňa 17. 02. 2014 

• č. 1005-7214/2014/Jak/370211506/Z28-KR zo dňa 06. 03. 2014 

• č. 766-10628/2014/Sza, Jak/370211506/Z30-SP zo dňa 03. 04. 2014 

• č. 2-12326/2014/Med/370211506/Z31 zo dňa 22. 04. 2014 

• č. 1138-17049/2014/Imr//370211506/Z22-SP zo dňa 11. 06. 2014 

• č. 736-2260/2015/Jur/370211506/Z32-SkP zo dňa 27. 01. 2015 

• č. 5296-29748/2015/Hli/370211506/Z33-KR zo dňa 14. 10. 2015 

• č. 2395-9993/2016/Jak/370211506/Z34 zo dňa 24. 03. 2016 

• č. 6409-33130/2016/Jak/370211506/Z35-SP zo dňa 20. 10. 2016 

• č. 891-10592/2017/Rus/370211506/Z36-SP zo dňa 31. 03. 2017 

• č. 487-3738/2018/Kap/370211506/Z37 zo dňa 13. 02. 2018 

• č. 5511-26927/2018/Rum/370211506/Z38 zo dňa 08. 08. 2018 

• č. 1307-3306/2019/Gál/370211506/Z39 zo dňa 29. 01. 2019 

• č. 4544-19345/2019/Tit/370211506/Z40-SP zo dňa 27. 05. 2019 

• č. 8559-49514/2020/Tit/370211506/Z41 zo dňa 14. 01. 2020 

• č. 990-3202/2020/Gál/370211506/Z43 zo dňa 03. 02. 2020 

• č. 1065-3533/2020/Šin/370211506/Z42-SP zo dňa 25. 02. 2020 

• č. 9562-45650/2020/Šin/370211506/Z44 zo dňa 19.01.2021 

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

v prevádzke: 

 

„Dusantox a ČOV“, 

             (ďalej len „prevádzka“) 

 

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

4.1.b) Výroba organických chemikálií, ktorými sú, organické zlúčeniny obsahujúce 
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kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, 

acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice    

 

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

amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty 

 

6.11. Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné 

predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon. 

 

pre prevádzkovateľa:  Duslo, a.s., 

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

IČO:    35 826 487 

 

nasledovne: 

 

1. Vo výrokovej časti povolenia sa za odsek cd) vkladá nový odsek ce) v znení: 

 

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

podmienky integrovaného povolenia v nadväznosti na „VYKONÁVACIE 

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2117/EÚ z 21. novembra 2017, ktorým sa 

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

o najlepších dostupných technikách (BAT) pri veľkovýrobe organických 

chemikálií.“ 

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

sa, najmä použitím najlepších dostupných techník, sa vkladajú nové body 5. a 6. v znení: 

„5.  Prevádzkovateľ je povinný v lehote od 08. 12. 2021 prevádzkovať prevádzku 

v súlade s vykonávacím rozhodnutím komisie (EÚ) 2017/2117/EÚ z 

21. novembra 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) 

pri veľkovýrobe organických chemikálií, nasledovne: 

5.1. Prevádzkovateľ je povinný na obmedzenie zaťaženia znečisťujúcimi látkami 

odvádzanými na konečné čistenie odpadových plynov a na zvýšenie efektívnosti 

využívania zdrojov používať vhodnú kombináciu týchto techník na spracovanie 

prúdov odplynov: 

a) Zhodnotenie a využitie prebytočného alebo vzniknutého vodíka 

b) Zhodnotenie a využitie organických rozpúšťadiel a nezreagovaných organických 

surovín 

c) Využitie použitého vzduchu 

d) Zhodnotenie HCl mokrou vypierkou na následné použitie 

e) Regenerácia H2S regeneračnou amínovou vypierkou na následné použitie 

f) Techniky na obmedzenie strhávania tuhých a/alebo kvapalných látok 
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5.2. Prevádzkovateľ je povinný na obmedzenie zaťaženia znečisťujúcimi látkami 

odvádzanými na konečné čistenie odpadových plynov a na zvýšenie energetickej 

efektívnosti odvádzať z procesov do spaľovacej jednotky prúdy odplynov 

s dostatočnou výhrevnosťou. BAT 8a a 8b majú prednosť pred odvádzaním prúdov 

odplynov z procesov do spaľovacej jednotky. 

5.3. Prevádzkovateľ je povinný na obmedzenie emisií organických zlúčenín 

vypúšťaných do ovzdušia  používať jednu z týchto techník alebo ich kombináciu: 

 a) Kondenzácia 

 b) Adsorpcia 

 c) Mokrá vypierka 

 d) Katalytický oxidátor 

 e) Tepelný oxidátor 

5.4. Prevádzkovateľ je povinný na obmedzenie emisií tuhých znečisťujúcich látok 

vypúšťaných do ovzdušia používať jednu z týchto techník alebo ich kombináciu: 

 a) Cyklón 

 b) Elektrostatický odlučovač 

 c) Textilný filter 

d) Dvojstupňový prachový filter 

e) Keramický/ kovový filter 

f) Mokré odlučovanie prachu 

5.5.  Prevádzkovateľ je povinný na obmedzenie objemu odpadových vôd, zaťaženia 

znečisťujúcimi látkami vypúšťanými na vhodnú konečnú úpravu (obvykle 

biologické čistenie) a emisií vypúšťaných do vody používať stratégiu 

integrovaného spracovania odpadových vôd a ich čistenia, ktorá zahŕňa vhodnú 

kombináciu techník integrovaných do procesu, techník na spätné získavanie 

znečisťujúcich látok pri zdroji a techník predúpravy na základe informácií 

poskytovaných v súpise prúdov odpadových vôd špecifikovaných v záveroch 

o BAT CWW. 

5.6. Prevádzkovateľ je povinný na zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov 

pri používaní katalyzátorov používať kombinácia týchto techník: 

 a) Výber katalyzátorov 

 b) Ochrana katalyzátorov 

 c) Optimalizácia procesu 

 d) Monitorovanie výkonnosti katalyzátora 

5.7. Prevádzkovateľ je povinný na zvýšenie efektívnosti využívania 

zdrojov regenerovať a opätovne použiť organické rozpúšťadlá. 

5.8. Prevádzkovateľ je povinný na zabránenie vzniku odpadu alebo ak to nie je možné, 

na zníženie množstva odpadu odvádzaného na zneškodnenie používať vhodnú 

kombináciu týchto techník: 

 a) Pridávanie inhibítorov do destilačných systémov 

b)Minimalizácia tvorby zvyškov s vysokou teplotou varu v destilačných systémoch 

c) Materiálové zhodnocovanie (napr. destiláciou, krakovaním) 
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d) Regenerácia katalyzátorov a adsorbentov 

e) Použitie zvyškov ako paliva 

5.9. Prevádzkovateľ je povinný na zabránenie vzniku alebo obmedzenie emisií 

pri nesprávnej funkcii zariadenia používať všetky tieto techniky: 

 a) Identifikácia kritických zariadení 

b) Program spoľahlivosti majetku pre kritické zariadenie 

c) Záložné systémy pre kritické zariadenie 

5.10. Prevádzkovateľ je povinný na zabránenie vzniku alebo obmedzenie emisií 

do ovzdušia a vody za iných ako bežných prevádzkových podmienok vykonať 

opatrenia úmerné významnosti možných únikov znečisťujúcich látok:                                                                                                                           

i) pri operáciách spúšťania a vypínania zariadenia;                                                                                                                                

ii)  za iných okolností (napr. pri pravidelnej a mimoriadnej údržbe a čistení 

jednotiek a/alebo systému na spracovanie odpadového plynu) vrátane okolností, 

ktoré by mohli ovplyvniť riadne fungovanie zariadenia  

6.  Prevádzkovateľ je povinný v lehote od 07. 06. 2020 prevádzkovať prevádzku 

v súlade s vykonávacím rozhodnutím komisie (EÚ) 2016/902/EÚ z 30. mája 2016,  

ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ 

stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre systémy bežného 

čistenia odpadových vôd/odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore 

chemického priemyslu, nasledovne: 

6.1. Prevádzkovateľ je povinný zlepšiť celkovú environmentálnu výkonnosť, zaviesť a 

dodržiavať systém environmentálneho riadenia (EMS) 

6.2. Prevádzkovateľ je povinný zaviesť a udržiavať súpis prehľadu tokov odpadových 

vôd a odpadových plynov v rámci systému environmentálneho riadenia, ktorý 

zahŕňa tieto prvky: 

 i) informácie o chemických výrobných procesoch  

ii) informácie – podľa možnosti čo najpodrobnejšie – o vlastnostiach tokov 

odpadových vôd 

iii) informácie – podľa možnosti čo najpodrobnejšie- o vlastnostiach tokov 

odpadových plynov 

6.3. Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kľúčové prevádzkové parametre (vrátane 

zariadení na nepretržité monitorovanie toku odpadových vôd, pH a teploty) 

v kľúčových oblastiach (napr. prítok na predbežné čistenie a prítok na konečné 

čistenie) 

6.4. Prevádzkovateľ je povinný monitorovať emisie do vody v súlade s normami EN 

s aspoň minimálnou frekvenciou. Ak normy EN nie sú k dispozícií, najlepšou 

dostupnou technikou BAT je využitie noriem ISO, vnútroštátnych alebo iných 

medzinárodných noriem, ktorými sa zaistí poskytovanie údajov v rovnocennej 

vedeckej kvalite. 

6.5. Prevádzkovateľ je povinný znížiť objem tokov odpadových vôd a/alebo znížiť 

zaťaženie prostredia znečistením, ktoré tieto vody spôsobujú, zvýšiť opätovného 

použitia odpadových vôd vo výrobnom procese a spätne získavať a opätovne 

využívať suroviny 
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6.6. Prevádzkovateľ je povinný oddeliť toky nekontaminovanej odpadovej vody 

od tokov odpadovej vody, ktoré si vyžadujú čistenie 

6.7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vhodnú úložnú kapacitu pre odpadové vody, 

ktoré vznikli za iných ako bežných prevádzkových podmienok, a to na základe 

posúdenia rizika (berúc do úvahy napr. druh znečisťujúcej látky, dôsledky pre 

ďalšie čistenie a prijímajúce prostredie) a to prijať ďalšie primerané opatrenia 

(napr. kontrola, čistenie, opätovné použitie) 

6.8. Prevádzkovateľ je povinný využívať stratégiu integrovaného pracovania 

odpadových vôd a ich čistenia, ktorá zahŕňa vhodnú kombináciu techník podľa 

nižšie uvedeného poradia dôležitosti 

 a) Techniky integrované do procesu 

 b) Spätné získavanie znečisťujúcich látok pri zdroji 

 c) Predbežné čistenie odpadových vôd 

d) Konečné čistenie odpadových vôd 

6.9. Prevádzkovateľ je povinný na zníženie množstva emisií do vody zabezpečiť 

predbežné čistenie odpadových vôd obsahujúcich znečisťujúce látky, ktoré 

nemožno adekvátne odstrániť počas konečného čistenia odpadových vôd 

používaním vhodných techník. 

6.10. Prevádzkovateľ je povinný na zníženie množstva emisií do vody zabezpečiť 

vhodnú kombináciu techník konečného čistenia odpadových vôd podľa BAT 12 

6.11. Prevádzkovateľ je povinný vytvoriť a realizovať plán nakladania s odpadom, ktorý 

je súčasťou plánu riadenia systému environmentálneho manažérstva (pozri BAT 1). 

Týmto plánom sa zabezpečí, že sa (v poradí podľa dôležitosti) predíde vzniku 

odpadu, odpad sa pripraví na opätovné použitie, recykláciu alebo iné zhodnotenie.  

6.12. Prevádzkovateľ je povinný na zníženie objemu čistiarenských kalov vyžadujúcich 

ďalšie spracovanie alebo zneškodnenie a na zníženie ich potenciálneho vplyvu na 

životné prostredie použiť tieto techniky alebo ich kombinácie 

 a) úprava 

 b) zahusťovanie/odvodňovanie 

 c) stabilizácia 

 d) sušenie 

6.13. Prevádzkovateľ je povinný na uľahčenie zachytávania zlúčenín a zníženie emisií 

do ovzdušia uzavrieť zdroje emisií a tam, kde je to možné, tieto emisie čistiť.  

6.14. Prevádzkovateľ je povinný zabrániť vzniku emisií VOC do ovzdušia alebo, ak to 

nie je možné, znížiť ich množstvo používaním kombinácie nižšie uvedených 

techník: 

 a) Obmedzenie počtu potenciálnych zdrojov emisií 

 b) Maximalizácia prvkov uzavretého nakladania v rámci procesu 

 c) Výber zariadenia s vysokou integritou  

 d) Uľahčenie údržby zabezpečením prístupu k potenciálne netesniacemu vybaveniu 

e) Zabezpečenie riadne vymedzených a komplexných postupov konštrukcie a 

montáže zariadenia/vybavenia. Patrí sem používanie tesnenia na definovaný tlak 

pri montáži prírubových spojov 

f) Zabezpečenie solídnych postupov na uvedenie zariadenia/vybavenia do 

prevádzky a postupu odovzdania v súlade s konštrukčnými požiadavkami 

g) Zabezpečenie dobrej údržby a včasnej výmeny zariadenia 
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h) Použitie programu zisťovania únikov a opravy (LDAR) založeného na riziku  

i) Pokiaľ je to primerané, zabránenie vzniku difúznych emisií VOC, ich zachytenie 

pri zdroji a ich vyčistenie 

6.15. Prevádzkovateľ je povinný zabrániť vzniku emisií zápachu pri zhromažďovaní a 

čistení odpadových vôd a čistení kalu alebo, ak to nie je možné, znížiť ich množstvo 

je jedna z techník uvedených nižšie alebo ich kombinácia: 

 a) Minimalizácia času zotrvania 

 b) Chemické čistenie 

 c) Optimalizácia aeróbneho čistenia 

 d) Uzavretý priestor 

 e) Čistenie priestoru zo zariadenia 

6.16. Prevádzkovateľ je povinný zabrániť vzniku emisií hluku alebo, ak to nie je možné, 

znížiť ich množstvo je použiť jednu z nižšie uvedených techník alebo ich 

kombináciu: 

 a) vhodné umiestnenie zariadení a budov 

 b) prevádzkové opatrenia 

 c) zariadenia s nízkou hlučnosťou 

d) zariadenia na kontrolu hluku 

e) znižovanie hluku.“ 

 

 

 

 Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného 

rozhodnutím č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29. 10. 2007, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 15. 11. 2007, v znení jeho 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 § 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 doručenej Inšpekcii dňa 08. 07. 2021 na základe výzvy 

č.  7251-20157/2021/Tit/ zo dňa 08. 06. 2021, ktorá vyplynula z environmentálnej kontroly 

č. 19/2021/Z vo veci zmeny č. 45 integrovaného povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona 

o IPKZ a zákona o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku 

„Dusantox a ČOV“ 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 

2017/2117/EÚ z 21. novembra 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a 

Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) 

pri veľkovýrobe organických chemikálií. 
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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 

stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti, výpis z obchodného registra, 

vyhodnotenie súladu s Dokumentom  BAT. 

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

výzvy č. 7251-20157/2021/Tit/ zo dňa 08. 06. 2021, ktorá vyplynula 

z vykonanej environmentálnej kontroly č. 19/2021/Z. Konanie sa začalo dňom doručenia 

výzvy prevádzkovateľovi dňa 09. 06. 2021.  Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti 

a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady 

na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom 

č. 7251-26266/2021/Tit/370211606/Z45 zo 16. 07. 2021 prevádzkovateľa, účastníkov konania 

a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia. 

 

Vzhľadom na to, 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,  

 zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej 

prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 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 po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy 

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

verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 

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 úradnej tabuli obce, prípadne 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 sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia 

upovedomenia. Inšpekcia zároveň dala účastníkom konania a dotknutým orgánom možnosť, 
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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, Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 

písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania. 

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii. 

 

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani  dotknutý orgán nepožiadal 

o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.  

 

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

stanoviská k zmene integrovaného povolenia dotknuté orgány ani účastníci konania. 

 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 (EÚ) 2017/2117/EÚ z 21. novembra 2017, ktorým sa podľa smernice 

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

technikách (BAT) pri veľkovýrobe organických chemikálií.  

Zároveň Inšpekcia určila prevádzkovateľovi podmienky vyplývajúce z požiadaviek 

BAT, ako aj lehotu ich plnenia (4 roky od zverejnenia v úradnom vestníku EÚ). Inšpekcia 

vychádzala aj z údajov z  environmentálnej  kontroly. Do povolenia boli zapracované len 

BATy, ktoré sú uplatniteľné pre prevádzku, neboli riešené špecifické závery BAT, ktoré boli 

pre tento typ výroby bezpredmetné. 

Pri prehodnocovaní podmienok povolenia Inšpekcia zistila, že mnohé z BAT techník sú 

v prevádzke uplatňované už v súčasnosti a zahrnuté do podmienky povolenia. BAT techniky, 

ktoré prevádzkovateľ doposiaľ v prevádzke neuplatňoval a je povinný ich uplatniť, Inšpekcia 

zapracovala do podmienok integrovaného povolenia.   

  

 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 
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povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov 

a vyjadrenia dotknutého orgánu zistila,  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 rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia 

 
 

P o u č e n i e 
 

 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona 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 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

Účastníkom konania: 

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

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

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

4. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 

 

Dotknutým orgánom a organizáciám: 

5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

– štátna správa ochrany ovzdušia  

6. – štátna vodná správa 

 


