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Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie, ako príslušný orgán podľa 

ustanovenia § 9 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, rozhodujúc 

o odvolaní účastníka konania Duslo, a. s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, 

IČO: 35 826 487 zo dňa 14.09.2021, doručeného dňa 16.09.2021, proti rozhodnutiu Slovenskej 

inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, Stáleho 

pracoviska Nitra č. 7251-32183/2021/Tit/370211506/Z45 zo dňa 30.08.2021, podľa 

ustanovenia § 58 a § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov 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 vydáva toto  

 

r o z h o d n u t i e: 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie rozhodnutie Slovenskej inšpekcie 

životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, Stáleho pracoviska Nitra 

č. 7251-32183/2021/Tit/370211506/Z45 zo dňa 30.08.2021, ktorým bolo účastníkovi konania 

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

integrované povolenie pre prevádzku „Dusantox a ČOV“,  m e n í  nasledovne: 

 

Vo výroku rozhodnutia na strane 4 sa vypúšťa podmienka v bode 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.“ 

 

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 7251-32183/2021/Tit/370211506/Z45 zo dňa 30.08.2021 

zostávajú nezmenené. 
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O d ô v o d n e n i e 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

Stále pracovisko Nitra, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej aj ako 

„Inšpektorát“), na základe výzvy č. 7251-20157/2021/Tit zo dňa 08.06.2021 prijala dňa 

08.07.2021 žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia č. 2089-

34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29.10.2007 v znení jeho neskorších zmien (ďalej aj ako 

„integrované povolenie“) pre prevádzku „Dusantox a ČOV“ (ďalej aj ako „Prevádzka“) 

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

IČO: 35 826 487 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“). Dňom doručenia Výzvy na predloženie 

žiadosti o zmenu integrovaného povolenia (č. 7251-20157/2021/Tit zo dňa 08.06.2021) dňa 

09.06.2021 začalo integrované konanie v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 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 aj ako „zákon 

o IPKZ“), ktorého súčasťou bolo: 

 

- prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia podľa vykonávacieho 

rozhodnutia Komisie č. 2017/2117/EÚ zo dňa 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 (ďalej aj ako „Závery o BAT“) 

podľa ustanovenia § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ. 

 

Inšpektorát upovedomil listom č. 7251-26266/2021/Tit/370211606/Z45 zo dňa 

16.07.2021 podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ účastníkov konania 

a dotknuté orgány o začatí konania. Inšpektorát v upovedomení chybne uviedol deň začatia 

správneho konania, ktoré nezačalo dňom podania žiadosti Prevádzkovateľom, ale dňom 

doručenia výzvy Inšpektorátu Prevádzkovateľovi podľa ustanovenia § 11 ods. 2 písm. a) 

v nadväznosti na ustanovenie § 11 ods. 1 zákona o IPKZ.  

 

Inšpektorát určil v upovedomení 30 dňovú lehotu na vyjadrenie a všetkým účastníkom 

konania dal možnosť nahliadnuť do žiadosti a jej príloh. Vzhľadom na to, že nejde o konanie 

uvedené v ustanovení § 11 ods. 9 zákona o IPKZ, Inšpektorát v konaní o zmene integrovaného 

povolenia upustil podľa ustanovenia § 11 ods. 10 zákona o IPKZ od zverejnenia žiadosti, výzvy 

dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a ústneho pojednávania. 

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-SA-OSZP-

2021/004601-002 zo dňa 21.07.2021 zaslal k upovedomeniu súhlasné stanovisko bez 

pripomienok. 

 

Inšpektorát príslušný podľa ustanovení § 9 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 ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ vydal podľa ustanovenia § 19 

ods. 1 zákona o IPKZ rozhodnutie č. 7251-32183/2021/Tit/370211506/Z45 zo dňa 30.08.2021 

(ďalej aj ako „Rozhodnutie Z45“), ktorým zmenil integrované povolenie.  
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Prevádzkovateľ podal dňa 16.09.2021 odvolanie proti Rozhodnutiu Z45 v zákonom 

stanovenej lehote, v ktorom žiada o vypustenie podmienky uvedenej v bode č. 5.2 Rozhodnutia 

Z45 z dôvodu, že odpadové plyny vznikajúce v Prevádzke nemajú dostatočnú výhrevnosť na 

to, aby mohli byť zneškodnené spaľovaním, ani nevznikajú v dostatočnom množstve (nízke 

hmotnostné toky aj koncentrácie znečisťujúcich látok v odpadovom plyne). Tento spôsob 

zneškodňovania odpadových plynov z Prevádzky nie je technicky možný. 

 

Inšpektorát listom č. 7251-36242/2021/Tit/370211506/Z45 zo dňa 01.10.2021 

upovedomil účastníkov konania o podanom odvolaní a určil im lehotu 4 dní na vyjadrenie 

k obsahu odvolania. V určenej lehote sa nikto z účastníkov konania nevyjadril. 

 

Inšpektorát odvolanie Prevádzkovateľa predložil podľa ustanovenia § 57 ods. 2 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj 

ako „správny poriadok“) listom č. 7251-37719/2021/Tit/370211506/Z45 zo dňa 07.10.2021 

(doručeným dňa 08.10.2021) odvolaciemu orgánu – Slovenskej inšpekcii životného prostredia 

– ústredie, Grösslingová 5, 811 09 Bratislava (ďalej aj ako „Odvolací orgán“).  

 

Odvolací orgán v súlade s ustanovením § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúmal 

napadnuté prvostupňové rozhodnutie, kompletný prvostupňový spisový materiál, ako aj 

požiadavku uvedenú v odvolaní. 

 

Odvolací orgán k požiadavke Prevádzkovateľa v odvolaní uvádza: 

 

Odvolací orgán konštatuje, že podmienky uvedené v bodoch č. 5.1 a 5.2 Rozhodnutia Z45, 

ktorých cieľom je minimalizovať obsah znečisťujúcich látok v odpadových plynov 

vznikajúcich pri výrobe v Prevádzke, boli uložené Inšpektorátom v súlade so Závermi o BAT, 

konkrétne v súlade s BAT 8 a 9. 

 

Podľa správy o environmentálnej kontrole č. 19/2021/Z, č. RZ: 5719-

12578/2021/Tit/370211506 zo dňa 12.05.2021, ktorú Inšpektorát vykonal v súlade 

s ustanovením § 34 ods. 4 zákona o IPKZ v spojení s ustanovením § 33 ods. 2 zákona o IPKZ, 

Prevádzkovateľ uplatňuje v Prevádzke techniky uvedené v Záveroch o BAT, v BAT 8 písm. b) 

(zhodnotenie a využitie organických rozpúšťadiel a nezreagovaných organických surovín), 

konkrétne regeneráciou rozpúšťadiel: toluénu z výroby sodnej soli N-nitrózo-difenylamínu a 

metanolu z vodnometanolovej fázy z hydrogenácie a technikami destilácie, kedy sa 

spracovávajú ľahké podiely z rektifikácie p-amino-difenylamínu a v BAT 8 písm. f) (techniky 

na obmedzenie strhávania tuhých a/alebo kvapalných látok), konkrétne cyklónový odlučovač 

prachu C 702 A, C 702 B a pračka odplynov Z 1016.  

 

Podľa BAT 9 Záverov o BAT: 

Na obmedzenie zaťaženia znečisťujúcimi látkami odvádzanými na konečné čistenie odpadových 

plynov a na zvýšenie energetickej efektívnosti sa v rámci BAT majú 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. 
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Podľa BAT 24 Záverov o BAT: 

Na obmedzenie organického zaťaženia v odplynoch z procesov odvádzaných na konečné 

čistenie odpadových plynov a na zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov sa v rámci BAT majú 

regenerovať organické materiály použitím BAT 8 písm. b) alebo keď to nie je možné, majú sa 

tieto odplyny z procesov zhodnocovať energeticky (pozri tiež BAT 9). 

 

Odvolací orgán konštatuje, že z BAT 9 a BAT 24 vyplýva, že techniky uvedené v BAT 8 

písm. b), ktoré Prevádzkovateľ v Prevádzke aplikuje a ktoré majú za cieľ opätovné využitie 

organických rozpúšťadiel a surovín, majú prednosť pred spaľovaním. Vzhľadom na to, že 

Prevádzkovateľ už BAT 8 písm. b) Záverov o BAT v Prevádzke aplikuje, t.j. odplyny sa pred 

vypúšťaním do atmosféry prepierajú, je aplikácia inferiórneho spaľovania, t. j. aplikácia BAT 9 

Záverov o BAT, ktorý bol prenesený do podmienky 5.2 Rozhodnutia Z45, zbytočná.  

 

Na základe vyššie uvedeného Odvolací orgán odôvodnenej požiadavke Prevádzkovateľa 

vyhovel a za týmto účelom zmenil výrok Rozhodnutia Z45. 

 

Odvolací orgán po preskúmaní kompletného spisového materiálu a odvolania konštatuje, 

že napadnuté prvostupňové Rozhodnutie Z45 bolo vydané v súlade so zákonom o IPKZ ako aj 

správnym poriadkom. Z dôvodu, že Odvolací orgán vyhovel odôvodnenej požiadavke 

Prevádzkovateľa, zmenil výrok Rozhodnutie Z45 tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

 

Poučenie: 

Toto rozhodnutie je v inštančnom poradí konečné a podľa ustanovenia § 59 ods. 4 zákona  

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, nie je 

možné sa proti nemu odvolať. Právoplatné rozhodnutie Odvolacieho orgánu môže byť 

preskúmané súdom. 

 

 

 

 

Ing. Daniel Kucko 

hlavný inšpektor útvaru  

integrovaného povoľovania a kontroly 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

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 


