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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 

prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 

35 826 487, (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 26. 11. 2021, doručenej Inšpekcii dňa 

29. 11. 2021 vo veci zmeny č. Z7 integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 

písm. a) bod 2., bod 4. a bod 8. zákona o IPKZ, 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. 5530-32464/2015/Čás,Jak/370210115/SP zo dňa 09. 11. 2015, v znení 

rozhodnutia č. 8820-38348/27/2015/Pos,Šim zo dňa 23. 12. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

dňa 30. 12. 2015, zmenené a doplnené rozhodnutiami: 

• č. 398-13775/2017/Jak/370210115/Z1-SP zo dňa 03. 05. 2017 

• č. 5947-33470/2017/Čás/370210115/Z2 zo dňa 27. 10. 2017 

• č. 462-1543/2019/Čás/370210115/Z3 zo dňa 16. 01. 2019 

• č. 3808-19186/2019/Čás/370210115/Z4 zo dňa 23. 05. 2019 

• č. 558-1006/2020/Čás/370210115/Z5 zo dňa 16. 01. 2020 

• č. 449-8622/2020/Čás/370210115/Z6-SP zo dňa 13. 03. 2020 

 

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:  
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„Čpavok 4“ 

(ďalej len „prevádzka“) 

 

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

4.2.a) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú plyny, a to amoniak, chlór alebo 

chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, 

vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid – fosgén. 

 

pre prevádzkovateľa: Duslo, a. s.,  

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

IČO:   35 826 487 

 

 

nasledovne: 

 

1. Vo výrokovej časti I. Inšpektorát súčasne v integrovanom povolení: sa za odsek p) vkladá 

nový odsek q) v znení: 

 

„q)  v oblasti ochrany ovzdušia: 

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o ovzduší“) – udeľuje súhlas na trvalú prevádzku automatizovaného meracieho 

systému (ďalej len „AMS“) po vykonaných zmenách, 

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) 

zákona o ovzduší – udeľuje súhlas na vydanie zmeny Súboru technicko-

prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie 

ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia 1. DUSLO, a.s., 

ŠAĽA, 1.34 Čpavok 4, vypracovaný Ing. Zuzanou Gocníkovou  dňa 22. 11. 2021 a 

schválený Ing. Jozefom Makom, 

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. g) 

zákona o ovzduší – schvaľuje technický výpočet údajov o dodržaní emisných 

limitov pre miesto vypúšťania 1.34.2 Nábehová pec a 1.34.3 Poľné horáky, 

 

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) 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 

(ďalej len „zákon o posudzovaní“) podľa § 27 ods. 1 – 3 zákona o posudzovaní na 

základe správy o hodnotení, doplňujúcich informácií, pripomienok a odporúčaní, 

stanovísk dotknutých orgánov, záznamov z verejného prerokovania navrhovanej 

činnosti a odborného posudku vypracovaného podľa § 36 zákona o posudzovaní 

vypracovalo pre prevádzku „Čpavok 4“ záverečné stanovisko číslo 2617/2014-3.4/mv 

zo dňa 28. 01. 2014.“ 

 

2. V povolení v časti II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na 

ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky sa mení pôvodný 

riadok „Množstvo produkovaného kvapalného čpavku: 1 600 t/deň (584 000 t/rok)“ na nové 

znenie nasledovne: 
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„Množstvo produkovaného kvapalného čpavku:  1 760 t/deň (642 400 t/rok)“ 

 

3. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko-

prevádzkové podmienky sa dopĺňajú nové body 5.4 až 5.6 nasledovne: 

 

„5.4 Prevádzkovateľ v lehote do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia č. 599-6896/2022/Čás/370210115/Z7 zo dňa 08. 03. 2022 predloží 

Okresnému úradu Šaľa, štátnej správe ochrany ovzdušia Inšpekciou schválený Súbor 

technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. 

5.5 Náhradné hodnoty znečisťujúcich látok vypustených počas neplatných 

„monitorovaných“ hodnôt, resp. neprevádzkovania AMS budú určené ako priemerné 

ročné hodnoty z predchádzajúceho roka. 

5.6 Prevádzkovateľ zabezpečí elektronický prenos dát (výstupov z AMS) pre: 

 a) Okresný úrad Šaľa, štátna správa ochrany ovzdušia: on-line prenos, 

 b)  Inšpekciu:  on-line prenos,  

  každoročne do 15. februára ročný emisný protokol za predchádzajúci 

kalendárny rok 

c) verejnosť:  výsledky kontinuálneho merania do 10 dní za kalendárny mesiac 

a do 30 dní za kalendárny rok.“ 

 

4. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného 

systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa dopĺňa nový bod 1.11 nasledovne: 

 

„1.11 Prevádzkovateľ bude preukazovať dodržanie emisných limitov schváleným 

technickým výpočtom pre miesto vypúšťania 1.34.2 Nábehová pec a znečisťujúce 

látky NOx a CO a pre miesto vypúšťania 1.34.3 Poľné horáky a znečisťujúcu látku 

TOC.“ 

 

5. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného 

systému, 8. Kontrola prevádzky sa vkladajú za bod 8.3 nové body 8.4 a 8.5 nasledovne: 

 

„8.4 Prevádzkovateľ aktualizuje Príručku AMS a zapracuje do nej aj schválené náhradné 

hodnoty. 

8.5 Prevádzkovateľ predloží Inšpekcii Príručku AMS v termíne do 30. 06. 2022.“ 

 

 

 Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného 

rozhodnutím č.  5530-32464/2015/Čás,Jak/370210115/SP zo dňa 09. 11. 2015, v znení 

rozhodnutia č. 8820-38348/27/2015/Pos,Šim zo dňa 23. 12. 2015, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 30. 12. 2015, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Čpavok 4“ 

v znení 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.  
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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 písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna 

budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, zo dňa 26. 11. 2021, doručenej Inšpekcii dňa 

29. 11. 2021 vo veci zmeny č. Z7 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke 

z dôvodu udelenia súhlasu na trvalú prevádzku automatizovaného meracieho systému emisií, 

súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných 

opatrení (ďalej len „STPPaTOO“), schválenia technického výpočtu údajov o dodržaní emisných 

limitov pre miesta vypúšťania 1.34.2 Nábehová pec a 1.34.3 Poľné horáky a schválenia 

náhradných hodnôt, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení 

integrované povolenie pre prevádzku „Čpavok 4“. 

 

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. 

 

 MŽP SR ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní podľa § 27 ods. 1 – 3 zákona 

o posudzovaní na základe správy o hodnotení, doplňujúcich informácií, pripomienok 

a odporúčaní, stanovísk dotknutých orgánov, záznamov z verejného prerokovania navrhovanej 

činnosti a odborného posudku vypracovaného podľa § 36 zákona o posudzovaní vypracoval 

pre prevádzku „Čpavok 4“záverečné stanovisko číslo 2617/2014-3.4/mv zo dňa 28. 01. 2014. 

  

  Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti 

prevádzkovateľa Inšpekcii dňa 29. 11. 2021.  

 

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii aj 

stručné zhrnutie, písomné vyhodnotenie plnenia podmienok vyplývajúcich zo záverečného 

stanoviska, STPPaTOO, technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov znečisťujúcich 

látok NOx a CO pre miesto vypúšťania 1.34.2 Nábehová pec a znečisťujúcej látky TOC pre miesto 

vypúšťania 1.34.3 Poľné horáky.  

 

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť 

úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 

písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 599-842/2022/Čás/370210115/Z7 zo dňa 

13. 01. 2022 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. Zároveň Inšpekcia žiadala MŽP SR o vydanie záväzného stanoviska 

podľa zákona o posudzovaní listom č. 599-892/2022/Čás/370210115/Z7 zo dňa 13. 01. 2022. 

 

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,  
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– 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 ods. 1 zákona o IPKZ okrem písm. b), c), f), 

h), l), q),  

– 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 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 uvedených 

v predchádzajúcej vete, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od jeho 

nariadenia. 

 

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 § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ boli 

Inšpekcii doručené nasledovné stanoviská: 

-  dňa 26. 01. 2022 záväzné stanovisko MŽP SR č. 4575/2022-1.7/ss, 2884/2022 zo dňa 

18. 01. 2022. Vo svojom záväznom stanovisku MŽP SR uviedlo, že „návrh uvedený 

v upovedomení o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku 

„Čpavok 4“ 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, 
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so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 2617/2014-3.4/mv zo dňa 28. 01. 2014.“     

- dňa 03. 02. 2022 stanovisko Okresného úradu Šaľa, Odboru starostlivosti o životné 

prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2022/001852-002 zo dňa 

02. 02. 2022, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok. 

  

Inšpekcia v povolení doplnila podmienku na predloženie Inšpekciou schváleného 

STPPaTOO Okresnému úradu Šaľa, štátnej správe ochrany ovzdušia v určenej lehote.  

 

Inšpekcia uvedenou zmenou odsúhlasila náhradné hodnoty znečisťujúcich látok 

vypustených počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania 

automatizovaných meracích systémov. Zároveň Inšpekcia určila prevádzkovateľovi v časti III. I.8. 

v bodoch 8.4. a 8.5 povinnosť aktualizovať Príručku AMS a predložiť ju v stanovenom termíne 

na Inšpekciu. Ďalej Inšpekcia schválila predložené technické výpočty na preukazovanie dodržania 

emisných limitov pre Nábehovú pec a znečisťujúce látky NOx a CO a pre Poľné horáky 

a znečisťujúcu látku TOC. Na uvedených častiach zdroja znečisťovania ovzdušia nie je možné 

z konštrukčného riešenia ani vzhľadom na charakter miesta vypúšťania zistiť údaje o dodržaní 

emisných limitov prostredníctvom oprávneného merania. 

 

Počas skúšobnej prevádzky prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie úplnej oprávnenej 

inšpekcii zhody. Prevádzkovateľ preukázal plnenie požiadaviek na AMS predložením Správy 

o úplnej oprávnenej Inšpekcii zhody, o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie, 

o oprávnených skúškach analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov automatizovaného 

meracieho systému emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín inštalovaného 

v prevádzke „Čpavok 4“ prevádzkovateľa Duslo, a.s.. Správu spracovala spoločnosť EKO-TERM 

SERVIS s.r.o., Napájadlá 11/2743, 040 12 Košice, IČO: 31 695 671 ako oprávnená osoba podľa 

§ 20 ods. 2 písm. a) zákona o ovzduší. V Správe o úplnej oprávnenej Inšpekcii zhody 

č. 02/554/2021 zo dňa 15. 12. 2021 boli preukázané zhody pri všetkých parametroch. 

 

Podľa zmluvy o dielo projektu Čpavok 4, uzavretej medzi objednávateľom Duslo a.s., Šaľa 

a generálnym dodávateľom Technip Italy, bola definovaná požadovaná výrobná kapacita novej 

výrobne 1 600 t/deň a nazvaná ako projektovaná kapacita. Je to však minimálna hodnota dennej 

výrobnej kapacity, ktorú musí dodané dielo dosiahnuť, v opačnom prípade je to nedodržanie 

zmluvy zo stany dodávateľa. Tento údaj má teoretický charakter, pričom z technickej praxe je 

bežné, že reálna výrobná kapacita je vyššia ako projektovaná hodnota, pretože jednotlivé 

zariadenia sú projektované s istou rezervou. Počas prevádzkovania výrobne Čpavok 4 v období 

skúšobnej prevádzky, ako aj pri garančnom teste, sa ukázalo, že maximálna výrobná kapacita 

prevyšuje projektovanú hodnotu pri súčasnom dodržaní požadovaných technologických a 

environmentálnych limitov, a tiež z pohľadu bezpečnosti, spoľahlivosti a ustálenosti výrobného 

procesu. Zároveň priaznivý vplyv na množstvo dennej výroby čpavku na výrobni ČP4 prinieslo 

i spustenie novej prevádzky „Argónová jednotka“ v spoločnosti Messer Tatragas, s.r.o.  (na ktorej 

participovalo aj Duslo, a.s.), ktorá využíva odplyny zo syntézy Čpavku 4 na výrobu čistého 

argónu, ktorý je v technológii výroby čpavku prítomný len ako inert. Oddelená vodíková časť 

tohto argónového odplynu je privedená späť do syntézy Čpavku 4 a priaznivo vplýva na denné 

zvýšenie výroby.   

Na základe vyššie spomenutých dôvodov i vzhľadom na fakt, že v záverečnom stanovisku 

č. 2617/2014-3.4/mv zo dňa 28. 01. 2014 pre Čpavok 4 bola odsúhlasená a schválená hodnota 
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pre kapacitu 2 250 t/deň, Inšpekcia upravila hodnotu maximálnej dennej výrobnej kapacity 

v integrovanom povolení pre prevádzku Čpavok 4 z pôvodne uvedených 1 600 t/deň 

(projektovaná kapacita) na 1 760 t/deň vyrobeného čpavku, čo predstavuje 10 % rezervu výkonu 

oproti projektovanej kapacite. 

 

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní 

dala listom č. 599-6688/2022/Čás/370210113/Z7 zo dňa 23. 02. 2022 možnosť účastníkom 

konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia 

a určila lehotu 5 dní na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu 

rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo 

dňa doručenia písomnosti. 

 

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal svoje stanovisko ani vyjadrenie. 

 

Súčasťou zmeny č. Z7 integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 zákona  

o IPKZ konanie  

v oblasti ochrany ovzdušia: 

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. b) 

zákona o ovzduší, konanie o udelenie súhlasu na trvalú prevádzku AMS po vykonaných 

zmenách, 

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) 

zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na vydanie STPPaTOO, 

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. g) 

zákona o ovzduší – konanie o schválení technického výpočtu údajov o dodržaní 

emisných limitov pre miesto vypúšťania 1.34.2 Nábehová pec a 1.34.3 Poľné horáky. 

 

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 predložené žiadosti 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 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 zákona o správnom konaní 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, 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 Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom 587 

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

4. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa 

5. Mária Čerešňáková, Čingov č. 840/73, 951 31 Močenok 

6. JUDr. Soňa Horná, Čingov č. 840/73, 951 31 Močenok 

 

Dotknutým orgánom a organizáciám(po nadobudnutí právoplatnosti): 

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

– štátna správa ochrany ovzdušia 

8. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra, 1, 812 35 Bratislava 

 


