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SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

Stále pracovisko Nitra 

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

 

 

Číslo: 5900-17586/2022/Čás/370211007/Z13-SP                                   v Nitre dňa 23. 05. 2022 

 

 

 

 

 

 

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“) a špeciálny 

stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného 

vyhotovenia žiadosti č. OŽPaOZ/397/2022 zo dňa 16. 02. 2022 prevádzkovateľa Duslo, a. s., 

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

„prevádzkovateľ“) vo veci zmeny č. Z13-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou 

v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby „Zosúladenie emisií NOx 

s legislatívou – Nový kotol K8“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) body 1., 2. 

a 10., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8., § 3 ods. 3 písm. g)  a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ 

v súčinnosti s § 62 stavebného zákona doručenej Inšpekcii dňa 16. 02. 2022 a naposledy 

doplnenej dňa 23. 03. 2022, 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 
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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 

 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 

 č. 7732-46592/2021/Čás/370211007/Z12 zo dňa 07. 12. 2021, 

 

 (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 y) vkladajú nové odseky z) - ac)  v znení: 

 

„z) v oblasti ochrany ovzdušia 

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

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

o ovzduší“) – udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby 

veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania stavebného povolenia 

na stavbu „Zosúladenie emisií NOx s legislatívou – Nový kotol K8“, 

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

zákona o ovzduší – udeľuje súhlas na inštaláciu automatizovaných meracích 

systémov emisií (ďalej len „AMS“) a na skúšobnú prevádzku AMS, 
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– podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti  s § 22 ods. 3 zákona 

o IPKZ určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky 

prevádzkovania. 

 

aa) v oblasti povrchových a podzemných vôd 

– podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – vydáva súhlas na uskutočnenie stavby 

„Zosúladenie emisií NOx s legislatívou – Nový kotol K8“, na ktorú nie je potrebné 

povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových 

vôd a podzemných vôd,  

– podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného 

zákona – vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Zosúladenie emisií NOx 

s legislatívou – Nový kotol K8“, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je 

možná,  

  

 ab) v oblasti ochrany prírody a krajiny 

– podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vydáva 

vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Zosúladenie emisií NOx 

s legislatívou – Nový kotol K8“ bez pripomienok,   

 

ac) v oblasti stavebného poriadku 

– podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66  stavebného zákona – vydáva 

stavebné povolenie na stavbu „Zosúladenie emisií NOx s legislatívou – Nový kotol 

K8“: 

v rozsahu: 

stavebných objektov: 

SO 101 Kotolňa 

SO 102 Potrubné mosty 

SO 103 Komín 

SO 104 Kanalizácia 

SO 105 Prípojka chladiacej vody 

SO 106 Prípojka NN 

SO 107 Spevnené plochy 

 

prevádzkových súborov: 

PS 101  Technologické zariadenie kotolne 

PS 102 Externé potrubné rozvody 

 

katastrálne územie: Močenok 

na pozemkoch par. č.: 6040/586 – reg. „C“ podľa LV č. 841 

účel stavby: budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady 

– priemyselné budovy  

charakter stavby:  trvalá.  
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Obec Močenok vydala súhlasné záväzné stanovisko podľa § 140b v súlade  s § 120 

ods. 2 stavebného zákona stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym 

stavebným úradom listom č. OcUMOC-705/2021/342 zo dňa 24. 01. 2022 a zároveň 

týmto listom vydala podľa § 39a stavebného zákona vyjadrenie, že územné rozhodnutie 

k vyššie uvedenej stavbe sa nevyžaduje. 

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. OcUMOC-

706/2022/346 zo dňa 24. 01. 2022 k projektovej dokumentácii stavby. 

 

Okresný úrad Šaľa, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie 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“) vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. OU-SA-OSZP-

2022/001015-019 zo dňa 11. 02. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 03. 2022. 

 

Nový kotol K8 bude trvalou energetickou stavbou doplňujúcou súčasný výkon 

Teplárne Duslo, a.s. bez toho, aby došlo k navýšeniu maximálneho výkonu zdroja. Kotol 

K8 bude integrálnou súčasťou súčasnej prevádzky Tepláreň. 

Dôvodom výstavby nového kotla K8 je zvýšenie variability zdrojov na Teplárni, 

zníženie minimálneho dosiahnuteľného parného výkonu Teplárne a zabezpečenie 

dostatočného parného výkonu v čase nedostupnosti kotla K5 (100 t/h), v prípade potreby 

nábehu prevádzky Čpavok 4 pre dosiahnutie maximálneho parného výkonu spoločne 

s kotlami K6 a K7, resp. pokrytie potrebného parného výkonu vo všetkých 

prevádzkových stavoch v čase revízie, resp. poruchy na niektorom z kotlov. 

Stavba „Zosúladenie NOx s legislatívou – Nový kotol K8“ sa bude realizovať 

v priestoroch prevádzky Tepláreň v novom samostatne stojacom objekte situovanom 

v blízkosti objektu č. 33-17; v celom rozsahu bude umiestnená v oplotenej časti územia 

areálu Duslo.“ 

 

2. V integrovanom povolení v časti I. Zaradenie prevádzky, B. Opis prevádzky 

a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis 

prevádzky, sa pred text „Automatizovaný merací systém (AMS)" vkladá text 

s nasledovným znením: 

 

„Prevádzkový režim kotla K8: 

- maximálny fond pracovnej doby (ďalej len „FPD“): 8 100 h/rok (z toho cca 4 týždne 

revízia) 

- reálny FPD: cca 2000 h/rok 

- produkcia pary pri FPD kotla K8 8 100 h/rok: 243 000 t/rok  

 

Ide o prevádzku v letných mesiacoch, kedy je parný výkon Teplárne najnižší (do 30 t/h). 

V tomto období nahradí nový kotol K8 prevádzku kotlov K6 alebo K7, ktoré zabezpečujú 

výrobu pary. Výstavbou kotla K8 sa zníži minimálny parný výkon Teplárne pod 6 t/h 

zo súčasných 11 t/h, čím sa vytvorí priestor pre plánované znižovanie výroby pary, resp. 

spotreby zemného plynu na Teplárni. Vo FPD 2 000 h/rok je zahrnutá aj náhrada kotla 

K5 v čase absencie jeho výkonu. 
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Nový kotol K8 bude trvalou energetickou stavbou doplňujúcou súčasný výkon Teplárne 

Duslo, a.s. bez toho, aby došlo k navýšeniu maximálneho výkonu zdroja. Kotol K8 bude 

integrálnou súčasťou súčasnej prevádzky Tepláreň. 

Dôvodom výstavby nového kotla K8 je zvýšenie variability zdrojov na Teplárni, zníženie 

minimálneho dosiahnuteľného parného výkonu Teplárne a zabezpečenie dostatočného 

parného výkonu v čase nedostupnosti kotla K5 (100 t/h), v prípade potreby nábehu 

prevádzky Čpavok 4 pre dosiahnutie maximálneho parného výkonu spoločne s kotlami 

K6 a K7, resp. pokrytie potrebného parného výkonu vo všetkých prevádzkových stavoch 

v čase revízie, resp. poruchy na niektorom z kotlov.“ 

 

3. V integrovanom povolení v časti II. Podmienky povolenia, A Podmienky prevádzkovania, 

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, sa do časti „Pomocné materiály“  

vkladajú ďalšie slová nasledovne: 

 

„ - spaľovací vzduch 

- prístrojový vzduch“  

 

a zároveň sa vypúšťa text: 

 

„ - papierové obaly a obaly z plastov 

- žiarivky a ortuťové výbojky“ 

  

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

5. Technicko-prevádzkové podmienky, sa za bod 5.14 vkladá nový bod 5.15 

s nasledovným znením: 

 

„5.15 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať súbor technicko-prevádzkových 

parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany 

ovzdušia pri prevádzke zdroja a predložiť ho na schválenie Inšpekcii najneskôr 

v čase podania žiadosti o kolaudáciu stavby „Zosúladenie emisií NOx 

s legislatívou – Nový kotol K8“ (trvalá prevádzka).“ 

 

5. V integrovanom povolení v časti II. Podmienky povolenia, A Podmienky prevádzkovania, 

6. Podmienky pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, sa pôvodný bod  6.7 ruší 

a nahrádza sa novým znením nasledovne: 

 

„6.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti odborne 

spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.“ 

 

6. V povolení, v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,8. Podmienky 

pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb sa za bod 8.3. vkladá  nový bod 8.4. 

v znení: 

„8.4. Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode ac) „Zosúladenie emisií NOx 

s legislatívou – Nový kotol K8“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky: 

a) všeobecné: 

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s.  
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2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní  (spracovateľ 

Ing. Marián Mišťurík, 12/2021).  

3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy 

právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické 

práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o  komore geodetov a kartografov. 

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom 

konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne 

do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej 

spôsobilosti.  

5. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr desať dní po jej začatí písomne 

alebo elektronicky na adresu (e-mail: lubica.casarova@sizp.sk alebo 

sizpipknr@sizp.sk).  

6. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie 

a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní. 

7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť 

počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe. 

8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve 

dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác 

a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum 

stavebného povolenia. 

10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s § 43f stavebného zákona iba také 

stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon 

č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola 

po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická 

pevnosť a  stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia 

a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní. 

11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby 

nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy. 

12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov. 

13. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.  

14. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne 

právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak 

sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.  

15. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác. 

 

b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov 

štátnej správy a dotknutých organizácií:  

16. Technická inšpekcia, a.s. – odborné stanovisko č. 548/4/2022 zo dňa 11. 02. 2022: 

 SO 101 

16.1 Podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu  v súlade s § 19 ods. 2 

písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z. z. (STA) 

16.2 Schodisko – prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné 

opticky odlíšiť od okolitej podlahy a povrch stupňov schodiska musí byť riešený 

mailto:@sizp.sk
mailto:sizpipknr@sizp.sk).
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protišmykovou úpravou v súlade s čl. 35 a čl. 36 STN 73 4130. (STA) 

16.3 Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé výšky  zábradlia, je potrebné riešiť 

v súlade s § 28 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. v nadväznosti na STN 74 3305 

(chýba výkres zámočníckych výrobkov). (STA) 

16.4 Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo 

pádu, ak sú tieto miesta zamestnancom prístupné, je potrebné výrazne označiť 

od okolitej podlahy, riešte v súlade s bodom 1.1 až 1.4 prílohy č. 5 k Nariadeniu 

vlády č. 387/2006  Z. z.(STA) 

16.5 Dvere na podestách schodísk, otvárajúce sa do priestoru podesty, musia byť 

vzdialené od brány najbližšieho schodiskového stupňa tak, aby dverné krídlo 

v žiadnej polohe nezužovalo priechodnú šírku podesty, riešte v súlade s čl. 39 

STN 73 4130. (STA) 

  

 Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré 

pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov 

a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci: 

 Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektrického 

zariadenia – A/e je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 

vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. 

v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou 

inšpekciou, a. s. 

 

 Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – 

elektrickom zariadení – A/e, plynovom zariadení – Ah, tlakovom zariadení – sk 

Aa3 – Kotol, sk Be2 – Parné potrubie vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 

vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. 

v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou 

inšpekciou, a. s. 

 

 Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technického zapojenia vyhradeného 

technického zariadenia – tlakového zariadenia – sk, Aa3, Bf1, Be2 zabezpečí 

realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky 

č. 508/2009 Z. z. 

 

 Pracovné prostriedky, stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky 

podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a 

§ 5 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontrol po ich 

nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna 

inštalácia a ich správne fungovanie. 

 

 Pred uvedením strojových zariadení – Vzduchový ventilátor VV8 – uvedený 

na výkrese č. 33-43/401-B3-201 do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste 

používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú 

inšpekciu, a. s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) 
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zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 

ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. 

 

 Technické zariadenie – zdvíhacie zariadenie – Ručné kladkostroje 1 600 kg 

a 1 000 kg sú určenými výrobkami podľa Nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. 

v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné 

splniť požiadavky tohto predpisu.  

 

  Poznámka: 

  Technická inšpekcia, a. s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti 

podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby 

(v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované 

alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení 

(predkolaudačnú inšpekciu). 

 

17.  Okresný úrad Šaľa, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie. – 

rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-SA-OSZP-2022/001015-019 zo dňa 

11. 02. 2022: 

17.1 Navrhovaná zmena sa bude realizovať  na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia 

„Tepláreň“, Duslo, a.s. a v ďalšom stupni projektovej dokumentácie bude 

potrebné: 

 predložiť imisno-prenosový posudok vypracovaný oprávnenou osobou 

 vyhodnotiť príspevok emisií nového zariadenia kotla K8 k celkovým emisiám 

znečisťujúcich látok zo zdroja 

 porovnať navrhované zariadenie s najlepšou dostupnou technikou (BAT), 

ktorá je platná pre veľké spaľovacie zariadenia (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) a porovnať 

garantované emisné limity s emisnými limitmi vyplývajúcimi 

z Vykonávajúceho rozhodnutia 

 posúdiť navrhovanú výšku komína z hľadiska dostatočného rozptylu 

znečisťujúcich látok v súlade s požiadavkami zabezpečenia rozptylu emisií 

znečisťujúcich látok v zmysle prílohy č. 9 k vyhláške č. 410/2012 Z. z. 

17.2  Zmena navrhovanej činnosti  musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou 

dokumentáciou dotknutej obce Močenok a nesmie byť v rozpore s Územným 

plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným Uznesením č. 113/2012 

z  23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja 

konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne 

záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 

schválenými Uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva 

Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou 

časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015. 
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c) ďalšie podmienky:  

18.  Nakoľko si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné 

stavbu užívať na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú 

prevádzku. Po uplynutí skúšobnej prevádzky možno stavbu užívať len na základe 

kolaudačného rozhodnutia. 

 19. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania 

s odpadom vzniknutým počas výstavby.“ 

 

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

znečisťujúcich látok do ovzdušia, sa do tabuľky v bode 1.2 pridáva ďalší riadok: 

„ 

Označenie 

spaľovacej 

jednotky (SJ) 

Menovitý tepelný príkon 

(MTP) spaľovacej jednotky  

v MW 

Popis spaľovacej jednotky 

K8 25,3 Parný kotol, povolený v roku 

2022 

„ 

 

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

znečisťujúcich látok do ovzdušia, sa do druhej tabuľky v bode 1.3 pridáva ďalší riadok 

týkajúci sa kotla K8 a zároveň sa posledný riadok tejto tabuľky mení nasledovne: 

 

 „ 

SJ Druh 

SJ 

MTP 

SJ v 

MW 

Začlenenie Palivo Špecifikácia 

pre určenie 

EL 

Odlučovanie Komín 

č. 

K8 Kotol 25,3 NZ ZPN - Bez 

odlučovania 

3 

Celkový MTP 

spaľovacieho 

zariadenia pre 

určenie EL 

135,6 Toto zariadenie sa vymedzuje ako veľké spaľovacie 

zariadenie podľa agregačných pravidiel v prílohe č. 4 prvej 

časti bodu 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. 

“ 

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

znečisťujúcich látok do ovzdušia, sa do druhej tabuľky v bode 1.5 pridáva ďalší riadok 

týkajúci sa kotla K8:a zároveň sa celový MTP mení nasledovne: 

 „  

Celkový 

MTP 

135,6 MW Režim 

prevádzky 

LCP Platnosť 

EL 

Od: 01.01. 

2016,  

Spaľovacie 

jednotky 

Palivo Začle-

nenie 

O2ref  Emisné  limity (mg/m3) 

Názov Druh/

špecif. 

TZL SO2 

K8 Kotol ZPN NZ 3 % 5 35 

“ 
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 a zároveň sa do tabuľky v „Úrovne emisií súvisiace s BAT-AEL pre emisie NOx“ pridáva 

do riadku „Kotly K6 a K7“ aj slovo „kotol K8“. 

 

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

znečisťujúcich látok do ovzdušia, sa do tabuľky v bode 1.11 pridáva ďalší riadok 

týkajúci sa kotla K8 nasledovne: 

 „ 

Komín/výduch 

č. 

Výška 

komína/výduchu 

(m) 

Priemer 

ústia 

(m) 

Ktoré časti zariadenia alebo 

spaľovacie jednotky sú tam zaústené 

komín č. 3.  45 1,2 Kotol K8 

“ 

 

11. V integrovanom povolení v časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre 

zhromažďovanie, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, sa do tabuľky č. 1 – 

Zoznam odpadov v bode 1. pridávajú ďalšie riadky nasledovne: 

„ 

Kat. číslo Názov odpadu Kategória 

15 01 01  obaly z papiera a lepenky O 

15 01 02  obaly z plastov O 

15 01 03  obaly z dreva O 

15 01 06  Zmiešané obaly O 

15 02 02  

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov 

inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 

kontaminované NL 

N 

15 02 03  
absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie, ochranné 

odevy iné ako uvedené v 15 02 02 
O 

17 06 04  izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 

“ 

12. V integrovanom povolení v časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia 

pre zhromažďovanie, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, sa text v bode 11. 

mení nasledovne: 

 

 „11. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať prepravu nebezpečného odpadu 

na základe dokladu o registrácii vydanom príslušným orgánom štátnej správy 

odpadového hospodárstva.“ 

 

13. V integrovanom povolení v časti II. 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 do tabuľky v bode 1.1 

pridáva nový riadok nasledovne: 

„ 

Číslo miesta 

vypúšťania 

Názov miesta 

vypúšťania 

Emitované 

znečisťujúce 

látky 

Spôsob kontroly emisií 

 
Komín č. 3 TZL Periodické oprávnené meranie 
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Číslo miesta 

vypúšťania 

Názov miesta 

vypúšťania 

Emitované 

znečisťujúce 

látky 

Spôsob kontroly emisií 

z kotla K8 SO2 Periodické oprávnené meranie 

NOx AMS 

CO AMS 

“ 

14. V integrovanom povolení v časti II. 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 v bode 1.11 pridáva za text 

„K7“ slovo „K8“. 

 

15. V integrovanom povolení v časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú 

prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad 

zlyhania činnosti v prevádzke sa za bod 1.3 vkladá nový bod 1.4 s nasledovným znením: 

 

„1.4 Požiadavky na skúšobnú prevádzku emisného AMS na kotle K8 inštalovaného 

na prevádzke 

1.  Prevádzkovateľ oznámi Inšpekcii dátum začatia skúšobnej prevádzky AMS do 5 dní 

od jej začatia. 

2. Skúšobná prevádzka emisného AMS sa povoľuje do 12 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 5900-17586/2022/Čás/370211007/Z13-

SP zo dňa 23. 05. 2022. 

3. Počas skúšobnej prevádzky AMS prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie úplnej 

kontroly AMS (oprávnenú kalibráciu,  oprávnenú skúšku a oprávnenú inšpekciu 

zhody) prostredníctvom oprávnenej osoby podľa § 20 zákona o ovzduší. 

4. Prevádzkovateľ je povinný plánovaný termín vykonania úplnej kontroly AMS 

písomne oznámiť Inšpekcii a Okresnému úradu Šaľa. 

5. Správu z úplnej funkčnej skúšky AMS predložiť do 60 dní od vykonania poslednej 

technickej činnosti Inšpekcii a na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné 

prostredie. 

6. Prevádzkovateľ požiada Inšpekciu o udelenie súhlasu na trvalú prevádzku AMS 

v takom časovom predstihu, aby pred ukončením skúšobnej prevádzky bola povolená 

trvalá prevádzka AMS; prevádzka AMS bez súhlasu Inšpekcie na skúšobnú, resp. 

trvalú prevádzku nie je možná. Po obdržaní výsledkov z úplnej funkčnej skúšky 

AMS prevádzkovateľ pred uplynutím skúšobnej prevádzky v dostatočnom časovom 

predstihu požiada Inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia – udelenie súhlasu na 

trvalú prevádzku AMS. 

7. V žiadosti o zmenu povolenia v súvislosti s uvedením AMS do trvalej prevádzky 

prevádzkovateľ na základe výsledkov skúšobnej prevádzky požiada o schválenie 

náhradných hodnôt, resp. postupu výpočtu náhradných hodnôt počas poruchy, 

kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS; náhradné hodnoty 

musia byť navrhnuté v súlade s požiadavkami všeobecne záväzného právneho 

predpisu o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. 

8. Pre potreby kontinuálneho merania bude zrealizované stále meracie miesto spĺňajúce 

požiadavky platných noriem. 
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9.  Ako súčasť platnej dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia bude počas 

skúšobnej prevádzky AMS prevádzkovateľom zavedená nasledovná dokumentácia 

AMS: 

a) Prevádzkový predpis AMS (Príručka AMS) pre zabezpečenie požiadaviek 

určených pre AMS vo všeobecne záväznom právnom predpise o monitorovaní 

emisií a kvality ovzdušia. Prevádzkový predpis bude okrem iného: 

- do náležitých podrobností popisovať monitorovací systém a jeho jednotlivé 

časti 

- budú v ňom definované postupy a zákroky na AMS, ako i zodpovednosť 

jednotlivých osôb, resp. útvarov 

- budú v ňom konkretizované údaje sprístupňované orgánom štátnej správy 

a spôsob sprístupnenia údajov 

- budú v ňom uvedené náhradné hodnoty, resp. postup výpočtu náhradných 

hodnôt počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času 

neprevádzkovania AMS 

- bude obsahovať ukážky všetkých druhov protokolov vyhotovovaných 

z kontinuálneho monitorovania, ktoré musia obsahovať predpísané náležitosti  

- bude v ňom vymedzený rozsah priebežnej evidencie (vedenia záznamov). 

b) Prevádzková kniha AMS, v ktorej budú obsluhujúcim personálom 

zaznamenávané údaje vymedzené v prevádzkovom predpise, ako aj všetky 

relevantné údaje o kontrole, kalibrácii, opravách, odstávkach, overovaní a iných 

činnostiach vykonávaných na AMS.“ 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky. 

 

 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.  

 
 
 

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 16. 02. 2022, doručenej Inšpekcii dňa 16. 02. 2022 

a naposledy doplnenej dňa 23. 03. 2022 vo veci zmeny č. Z13-SP integrovaného povolenia 

v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na uskutočnenie 

stavby „Zosúladenie emisií NOx s legislatívou – Nový kotol K8“ a konaní vykonaných podľa 

§ 3 ods. 3 písm. a) bod 1., bod 2. a bod 10., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8., § 3 ods. 3 

písm. g) a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 
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ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie 

pre prevádzku „Tepláreň“. 

 

 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. 

 

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti 

prevádzkovateľa Inšpekcii.  

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia; projektovú dokumentáciu; fotokópiu katastrálnej 

mapy so zakreslením stavby; záväzné stanovisko Obce Močenok k uskutočneniu stavby; 

záväzné stanovisko Obce Močenok k vydaniu staveného povolenia špeciálnym stavebným 

úradom a nevyžadovanie územného rozhodnutia; stručné zhrnutie; Odborné stanovisko 

Technickej inšpekcie, a.s.; rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR č. 16700/2022-4110 

zo dňa 14. 02. 2022; stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

v Nitre; stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru krízového riadenia; stanovisko Okresného 

úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva; 

prehlásenie o neexistencii cudzích sietí; Imisno- prenosové posúdenie pre nový kotol K8, 

splnomocnenia projektantov pre Dr. Ing. Petra Németha; rozhodnutie Okresného úradu Šaľa 

zo zisťovacieho konania a vyhodnotenie plnenia podmienok vyplývajúcich z EIA. Podanie bolo 

prevádzkovateľom doplnené dňa 23. 03. 2022 o predloženie právoplatného rozhodnutia 

Okresného úradu Šaľa zo zisťovacieho konania. 

 

 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. 5900-11214/2022/Čás/370211007/Z13-SP 

zo dňa 31. 03. 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 Okresný úrad Šaľa o vydanie záväzného stanoviska podľa 

zákona o posudzovaní listom č. 5900-11216/2022/Čás/370211007/Z13-SP zo dňa 31. 03. 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,  

– 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. a), b), 

c), f), h), l) q),  
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– 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 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 podľa § 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 z dotknutých orgánov nepožiadal 

o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.  

 

Obec Močenok vydala súhlasné záväzné stanovisko podľa § 140b v súlade  s § 120 ods. 2 

stavebného zákona stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným 

úradom listom č. OcUMOC-705/2021/342 zo dňa 24. 01. 2022 a zároveň týmto listom vydala 

podľa § 39a stavebného zákona vyjadrenie, že územné rozhodnutie k vyššie uvedenej stavbe sa 

nevyžaduje. 

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. OcUMOC-706/2022/346 

zo dňa 24. 01. 2022 k projektovej dokumentácii stavby. 

 

Okresný úrad Šaľa, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie ako 

príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. OU-

SA-OSZP-2022/001015-019 zo dňa 11. 02. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

17. 03. 2022. 
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V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ 

boli Inšpekcii doručené stanoviská k zmene integrovaného povolenia Okresného úradu Šaľa: 

- orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-SA-OSZP-2022/003160-002 

zo dňa 11. 04. 2022, ktoré bolo súhlasné bez pripomienok, 

- orgánu štátnej vodnej správy č. OU-SA-OSZP-2022/003088-002 zo dňa 

14. 04. 2022, ktoré bolo súhlasné bez pripomienok,  

- orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-SA-OSZP-2022/003160-002 

zo dňa 11. 04. 2022, ktoré bolo súhlasné bez pripomienok, 

- orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-SA-OSZP-

2022/003098-002 zo dňa 20. 04. 2022, v ktorom bolo uvedené, že „návrh na začatie 

povoľovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Nový kotol K8“ 

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

35 826 487 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 

a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí č. OU-SA-OSZP-2022/001015-019 

zo dňa 11. 02. 2022 vydanom v zisťovacom konaní pre uvedenú zmenu navrhovanej 

činnosti.“, 

- orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-SA-OSZP-2022/003225-002 

zo dňa 27. 04. 2022, ktoré bolo súhlasné bez pripomienok. 

 

 Po uplynutí tejto lehoty bolo Inšpekcii doručené stanovisko Okresného úradu Šaľa: 

- orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-SA-OSZP-2022/003097-002 zo dňa 

02. 05. 2022 s nasledovnou podmienkou: 

„Počas skúšobnej prevádzky vykonať úplnú kontrolu automatizovaného meracieho 

systému v súlade s § 14 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií 

zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí 

v zmení neskorších predpisov.“ 

 Stanovisko Inšpekcie: 

 Uvedená podmienka bola v podobnom znení zapracovaná do podmienok integrovaného 

povolenia v časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej 

prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, 

bod 1.4. 

 

Stanoviská a rozhodnutie predložené prevádzkovateľom spolu so žiadosťou boli nasledovné: 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre (vyjadrenie č. ORHZ-NR1-

2022/000071-002 zo dňa 04. 02. 2022) – stanovisko, že s riešením protipožiarnej bezpečnosti 

stavby súhlasí bez pripomienok. 

 

Technická inšpekcia, a.s. – odborné stanovisko č. 584/4/2022 zo dňa 11. 02. 2022 vo svojom 

stanovisku uviedla: 

„SO 101 

2.1 Podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu  v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) 

vyhlášky č. 532/2002 Z. z. (STA) 

2.2 Schodisko – prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné 

opticky odlíšiť od okolitej podlahy a povrch stupňov schodiska musí byť riešený 

protišmykovou úpravou v súlade s čl. 35 a čl. 36 STN 73 4130. (STA) 

2.3 Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé výšky  zábradlia, je potrebné riešiť 

v súlade s § 28 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. v nadväznosti na STN 74 3305 
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(chýba výkres zámočníckych výrobkov). (STA) 

2.4 Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo 

pádu, ak sú tieto miesta zamestnancom prístupné, je potrebné výrazne označiť 

od okolitej podlahy, riešte v súlade s bodom 1.1 až 1.4 prílohy č. 5 k nariadeniu 

vlády č. 387/2006  Z. z.(STA) 

2.5 Dvere na podestách schodísk, otvárajúce sa do priestoru podesty, musia byť 

vzdialené od brány najbližšieho schodiskového stupňa tak, aby dverné krídlo 

v žiadnej polohe nezužovalo priechodnú šírku podesty, riešte v súlade s čl. 39 STN 

73 4130. (STA) 

 

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré 

pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov 

a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektrického 

zariadenia – A/e je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky 

č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších 

predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s. 

 

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – 

elektrickom zariadení – A/e, plynovom zariadení – Ah, tlakovom zariadení – sk Aa3 – 

Kotol, sk Be2 – Parné potrubie vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky 

č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších 

predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a. s. 

 

Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technického zapojenia vyhradeného 

technického zariadenia  - tlakového zariadenia – sk, Aa3, Bf1, Be2 zabezpečí realizačný 

projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

 

Pracovné prostriedky, stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa 

§ 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 

Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontrol po ich nainštalovaní, pred 

ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie. 

 

Pred uvedením strojových zariadení – Vzduchový ventilátor VV8 – uvedený na výkrese 

č. 33-43/401-B3-201 do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné 

požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného 

stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. 

 

Technické zariadenie – zdvíhacie zariadenie – Ručné kladkostroje 1 600 kg a 1 000 kg sú 

určenými výrobkami podľa Nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto 

predpisu.  
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 Poznámka: 

 Technická inšpekcia, a. s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN 

ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) 

a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované, s požiadavkami 

bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).“ 

 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky do podmienok zmeny integrovaného povolenia 

v časti II.A. 8.4, bod 16. 

 

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia – stanovisko č. OU-SA-OKR-2022/001673-003 

zo dňa 25. 01. 2022 – súhlasné bez podmienok. 

 

Ministerstvo hospodárstva SR – rozhodnutie č. 16700/2022-4110 zo dňa 14. 02. 2022 – 

vydanie osvedčenia Duslo, a. s. pre účel výstavby zdroja výroby tepla bez podmienok. 

 

 Podmienky vyplývajúce z rozhodnutia Okresného úradu Šaľa, orgánu štátnej správy 

posudzovania vplyvov na životné prostredie zo zisťovacieho konania č. OU-SA-OSZP-

2022/001015-019 zo dňa 11. 02. 2022 sú všetky zapracované do podmienok integrovaného 

povolenia v časti II.A. 8.4, bod 17. 

 

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

konaní dala listom č. 5900-15928/2022/Čás/370211007/Z13-SP zo dňa 05. 05. 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. 

 

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia 

„Zosúladenie emisií NOx s legislatívou – Nový kotol K8“ a vydanie príslušných súhlasov. 

Inšpekcia zároveň upravila podmienky súvisiace s uvedenou stavbou, určila podmienky pre 

etapu výstavby a podmienky pre skúšobnú prevádzku AMS. 

Emisné limity pre kotol K8 boli určené v súlade s Prílohou č. 4 k vyhláške 

č. 410/2012 Z. z.  a Vykonávacím rozhodnutím 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. 

 

V záväzných podmienkach prevádzkovania Inšpekcia aktualizovala v zmysle § 40h 

zákona o IPKZ podmienky zhromažďovania nebezpečného odpadu.  

 

Inšpekcia aktualizovala niektoré podmienky integrovaného povolenia z dôvodu 

zapracovania legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia.  
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Ďalej Inšpekcia určila prevádzkovateľovi aktualizovať STPPaTOO a predložiť spolu 

s ním na Inšpekciu aj žiadosť o jeho schválenie najneskôr v čase podania žiadosti o kolaudáciu 

stavby (trvalá prevádzka). 

 

Súčasťou zmeny č. Z13-SP integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ 

konania: 

a) v oblasti ochrany ovzdušia 

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

zákona o ovzduší konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení 

zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania stavebného 

povolenia na stavbu „Zosúladenie emisií NOx s legislatívou – Nový kotol K8“, 

– 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 inštaláciu AMS a na skúšobnú 

prevádzku AMS, 

– podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 písm. b) 

zákona o IPKZ konanie o určenie emisných limitov a technických požiadaviek 

a podmienok prevádzkovania,  

 

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd  

– podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) 

vodného zákona vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „Zosúladenie emisií NOx 

s legislatívou – Nový kotol K8“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného 

zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,  

– podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného 

zákona vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Zosúladenie emisií NOx s legislatívou – 

Nový kotol K8“ z hľadiska ochrany vodných pomerov, 

 

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny 

– podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného 

povolenia na stavbu „Zosúladenie emisií NOx s legislatívou – Nový kotol K8“,   

 

d) v oblasti stavebného poriadku 

– podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62  stavebného zákona konanie 

o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Zosúladenie emisií NOx s legislatívou – 

Nový kotol K8“. 

 

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je 

vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané 

stavebné povolenie, sú uložené v spise. 

 

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. 
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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 dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky 

stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a 

užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, 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 osobitných predpisov 

upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je 

uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.   

  

 

 

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

3. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom 



 strana 20/20  rozhodnutia č. 5900-17586/2022/Čás/370211007/Z13-SP 

 

Projektantom: 

4. Ing. Marián Mišťurík, autorizovaný stavebný inžinier – hlavný inžinier projektu zastúpený 

splnomocneným zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., 

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

5. Ing. Ján Dekánek, špecialista požiarnej ochrany zastúpený splnomocneným zástupcom 

Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, 

ev. č. 1236, 927 03 Šaľa 

6. Ing. Pavol Daniš, autorizovaný stavebný inžinier zastúpený splnomocneným zástupcom 

Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, 

ev. č. 1236, 927 03 Šaľa 

7. Ing. Peter Rampašek, autorizovaný stavebný inžinier zastúpený splnomocneným 

zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna 

budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa 

8. Ing. Henrich Pavlík, autorizovaný stavebný inžinier zastúpený splnomocneným zástupcom 

Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, 

ev. č. 1236, 927 03 Šaľa 

9. Ing. Stanislav Krajčí, autorizovaný stavebný inžinier zastúpený splnomocneným 

zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna 

budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa 

10. Ing. Andrej Čajka, autorizovaný stavebný inžinier zastúpený splnomocneným zástupcom 

Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, 

ev. č. 1236, 927 03 Šaľa 

11. Doc. Ing. Andrej Kapjor, PhD., autorizovaný stavebný inžinier zastúpený splnomocneným 

zástupcom Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna 

budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa 

12. Ing. Peter Salai, autorizovaný stavebný inžinier zastúpený splnomocneným zástupcom 

Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim OIV, Duslo, a.s., Administratívna budova, 

ev. č. 1236, 927 03 Šaľa 

 

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti): 

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

– štátna správa ochrany ovzdušia 

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

– štátna vodná správa 

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

– štátna správa odpadového hospodárstva 

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

– štátna správa ochrany prírody a krajiny 

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

– štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie 

18. Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

19. Okresný úrad  Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa 

20. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 

Nitra 

21. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

22. Ministerstvo hospodárstva SR, Sekcia energetiky, Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava 


