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    Podľa rozdeľovníka

   

  

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje  Nitra  

OŽPaOZ/865/2019/06. 03. 2019 4544-11754/2019/Tit/370211506/Z40-SP Ing. Titková 28. 03. 2019 

 

 

Vec 

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia 

 

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 ustanovení (ďalej len „ ust.“) § 9 ods. 1 písm. c) 

a ust. § 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 ust. § 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 č. OŽPaOZ/865/2019 zo dňa 

06. 03. 2019 prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, 

IČO: 35 826 487, doručenej Inšpekcii dňa 08. 03. 2019, podľa ust. § 18 ods. 3 zákona 

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

„zákon o správnom konaní“) v súčinnosti s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ  

 

upovedomuje, 

 

že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci zmeny č. Z40 integrovaného 

povolenia pre prevádzku „Dusantox a ČOV“, vydaného rozhodnutím č. 2089-

34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

15. 11. 2007, v znení neskorších zmien a doplnení.  

 

 Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie povolenia na uskutočnenie 

stavby: „Elektrická prípojka na odkalisko Amerika 1, obj. 10-34“. Účelom stavby 

je vybudovanie novej elektrickej prípojky do existujúceho objektu č. 10-34, odkalisko 

Amerika 1, z existujúceho objektu č. 10-33, odkalisko Amerika 2. Existujúce napojenie 

Ameriky 1 je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave, hrozí výpadok napájania. 
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Súčasťou konania je:   

 

v oblasti povrchových a podzemných vôd  

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

písm. a) 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) – konanie o udelenie 

súhlasu na uskutočnenie stavby: Elektrická prípojka na odkalisko Amerika 1, 

obj. 10-34, ktorá môže ovplyniť stav povchových a podzemných vôd, 

 

v oblasti ochrany prírody a krajiny, 

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

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

o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu: Elektrická 

prípojka na odkalisko Amerika 1, obj. 10-34 , 

 

v oblasti stavebného poriadku 

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

o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby: 

„Elektrická prípojka na odkalisko Amerika 1, obj. 10-34“ 

 

katastrálne územie: Šaľa 

na pozemkoch par. č.: 5215/2, 5215/6, 5245 – reg. „C“ podľa LV č. 868 

na pozemkoch par. č.: 2239, 2240/11, 2251/1 – reg. „E“ podľa LV č. 7368, 7369-

čiastočný 

katastrálne územie: Trnovec nad Váhom 

na pozemkoch par. č.: 1393/4, 1399/2 – reg. „C“ podľa LV č. 593-čiastočný 

na pozemkoch par. č.: 1399/4, 1406/2 – reg. „E“ podľa LV č. 1426, 1433-čiastočný 

účel stavby: inžinierske stavby – potrubné rozvody, elektronické 

komunikačné siete, elektrické rozvody a vedenia- miestne 

potrubné a káblové rozvody 

charakter stavby:  trvalá.  

 

v rozsahu stavebného objektu: 

SO 01 Elektrická prípojka NN 

Stavba neobsahuje prevádzkové súbory. 

 

Obec Trnovec nad Váhom vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. 618/2018 zo dňa 

27. 07. 2018 k predloženej projektovej dokumentácií stavby.  

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

zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. 12677/2018/OSaKČ/3741 zo dňa 

31. 07. 2018, v ktorom súhlasí s predmetnou investičnou činnosťou.  

Obec Trnovec nad Váhom ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. 665/2018-

004/Ga zo dňa 26. 10. 2018 územné rozhodnutie na stavbu: „Elektrická prípojka na 

odkalisko Amerika 1, obj. 10-34“. Zároveň vydala listom č. 466/2019-002/Ga zo dňa 
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15. 02. 2019 súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného 

zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom. 

 Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky listom č. OU-NR-OVBP2-

2016/048591-002 zo dňa 19. 12. 2016, v súlade s ustanovením § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriaku v znení neskorších predpisov určil Obec 

Trnovec nad Váhom za príslušný stavebný úrad. 

Okresný úrad Šaľa Odbor starostlivosti o 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“) vydal 

listom č. OU-SA-OSZP-2018/005672-2 zo dňa 24. 07. 2018 vyjadrenie, že navrhovaná činnosť 

„Elektrická prípojka na odkalisko Amerika 1, obj. 10-34“ nie je zaraditeľná podľa Prílohy 

č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov na ŽP do Zoznamu navrhovaných činností 

podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie a preto uvedená činnosť nie je 

predmetom zisťovacieho konania ani povinného posudzovania podľa zákona o posudzovaní 

vplyvov na ŽP. 

   

Vzhľadom k tomu, že nejde o konanie uvedené v ust. § 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 

ust. § 21 ods. 7 zákona o IPKZ, 

- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ust. § 33 ods. 1 

písm. a) až e) zákona o IPKZ, 

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ust. § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upúšťa od: 

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ust. § 7 zákona o IPKZ, 

- 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 ust. § 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 ust. § 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 ust. §11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ. 

 

Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určuje 30 dňovú lehotu 

na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia.  

 

Podľa ust. § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ Vám oznamujeme, že do žiadosti, spolu 

s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii v pracovných 

dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.  

mailto:kristina.titkova@sizp.sk
http://www.sizp.sk/


4 

 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava | Stále pracovisko Nitra | Mariánska dolina 7 | 949 01  Nitra | Slovenská republika 

tel.: +421 37 6560 646| e-mail: kristina.titkova@sizp.sk | www.sizp.sk | IČO: 00156906 

 

 

 Inšpekcia na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu 

predĺži podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ lehotu na vyjadrenie k žiadosti. 

  

 Inšpekcia nariadi ústne pojednávanie podľa ust. § 15 ods. zákona o IPKZ v súčinnosti 

s ust. § 21 správneho zákona a ust. § 61 ods. 3 stavebného zákona. 

  

 Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa ust. § 12 ods. 1 zákona o IPKZ obsahovať 

návrh podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povolení. 

  

 Podľa ust.  § 12 ods. 5 zákona o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote 

Inšpekcia neprihliada. 

 Vyjadrenie doručte na vyššie uvedenú adresu Inšpekcie a podľa možností 

aj  na elektronické adresy kristina.titkova @sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk. 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Katarína Pillajová  

                                                                                                         vedúca stáleho pracoviska 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Prílohy: 

Stručné zhrnutie sa doručí účastníkom konania (okrem Duslo, a.s.) a dotknutému orgánu.   

 

 

 

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

4. Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 9257 14 Šaľa 

5. Slovesnký vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 01Banská Štiavnica 

6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 
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Projektantom: 

7. Ing. Štefan Karácsony, Chempik s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214 

8. Ing.Rudolf Keblúšek, Chempik s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava 214 

 

Vlastníkom susedných pozemkov 

9. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaľa, Školská 348/2, Šaľa, PSČ 927 01, SR 
 

Dotknutým orgánom a organizáciám: 

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

  – štátna vodná správa, 

11.  – štátna správa odpadového hospodárstva 

12. – štátna správa ochrany prírody a krajiny 

13. – štátna správa manažmentu environmentálnych rizík 

14. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového manažmentu, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

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

16. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 

Nitra 

17. Obec Trnovec nad Váhom, č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom, stavebný úrad 

18. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra 

19. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8,  832 47 Bratislava 

20. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

21. Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava 
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