
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6) písm. b) 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 č. 24/2006 Z. z.“). 

 

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

verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti „Inštalácia točivých redukcií na PTH“ podlieha 

zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2  písm. d) zákona č. 24/2006 Z. z. 

 

Príslušný orgán  Okresný úrad Šaľa 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hlavná 2/1 

927 01 Šaľa 

Názov navrhovanej činnosti  „Inštalácia točivých redukcií na PTH“ 

Miesto realizácie Nitriansky kraj, okres Šaľa, katastrálne územie 

Močenok, parc. č. 6040/344, č. 6040/346, areál 

spoločnosti Duslo, a.s. 

Predmet činnosti  Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je inštalácia 

točivej redukcie TR1 a TR2 na prevádzke tepelného 

hospodárstva – PTH, ktorého súčasťou je aj 

prevádzka pod integrovaným povolením „Tepláreň“ 

(ďalej len „integrovaná prevádzka Tepláreň“).  

Točivá redukcia je technologické zariadenie, ktoré 

bude slúžiť na redukciu parametrov technologickej 

pary a súčasne na výrobu elektrickej energie: 

- inštaláciou točivej redukcie TR1 je možné 

vyrobiť elektrickú energiu - nominálny výkon  

generátora je  805 kW/h, 

- inštaláciou točivej redukcie TR2 je možné 

vyrobiť elektrickú energiu - nominálny výkon  

generátora je 2170 kW/h). 

 

Navrhovateľ   Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 

03 Šaľa, IČO: 35826487 

 

a) Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 

správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 3 písm. k) a § 

56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začal správne konanie vo veci 

posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom 09.03.2023 - doručením 

oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova 

ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35826487 

b) Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ktorá je predmetom tohto konania je 

možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu. 

c) Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny: 

Integrované povolenie podľa § 19 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii 

a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov. 

d) Neuvádzame 
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e) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/instalacia-tocivych-redukcii-na-pth  

f) Podľa § 65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 obec zverejňuje 

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom 

webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní od doručenia oznámenia. Ak nie je 

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

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

odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie. 

g) Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej 

činnosti príslušnému orgánu do 10 pracovných dní od zverejnenia oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti na webovom sídle MŽP SR alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 

65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z.  na adresu: 

 

 Okresný úrad Šaľa 

 odbor starostlivosti o životné prostredie 

 Hlavná 2/1 

 927 01 Šaľa  

 

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. 

 

Povoľujúci orgán Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

Stále pracovisko Nitra 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

Mariánska dolina 7 

949 01 Nitra 

h) Neuvádzame 

 

 

 

 

 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/instalacia-tocivych-redukcii-na-pth

