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R O Z H O D N U T I E  
 
     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, ako príslušný orgán štátnej správy na 

posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 56 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.“) vydáva podľa § 29 ods. 2 zákona č. 

24/2006 Z. z., v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“), na základe oznámenia o navrhovanej 

činnosti ,,Zariadenie na produkciu argónu“ predloženého dňa 15.04.2019, pre navrhovateľa 

Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00685 852, 

ktorý je zastúpený spoločnosťou Duslo, a.s, Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, 

v ktorej mene konal na základe splnomocnenia Ing. Jozef Mako, vedúci OŽP a OZ, po ukončení 

zisťovacieho konania toto rozhodnutie: 

  

     Navrhovaná činnosť, ktorej účelom je získavanie a využitie argónu ako zdrojového plynu, ktorý 

vzniká ako odpadový produkt pri výrobe čpavku na novej výrobnej jednotke Čpavok 4, ktorá sa 

bude realizovať v okrese Šaľa, katastrálne územie Močenok, areál spoločnosti Duslo, a.s., parc. 

č.1579/2 a 1579/157 

 

sa  nebude  posudzovať  

 

na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.  

 

     Z doručených stanovísk k oznámeniu o navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne 

požiadavky vo vzťahu k oznámeniu, ktoré bude potrebné zohľadniť pri príprave ďalšieho stupňa 

dokumentácie stavby v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov: 

 

1. dodržať platné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace platné právne predpisy  

2. zabezpečiť zbernú nádrž na splaškové odpadové vody v priestore argónovej jednotky 

proti úniku odpadových vôd 

3. zabezpečiť vyhovujúce zázemie pre zamestnancov v súlade s platnou legislatívou na 

úseku ochrany zdravia pri práci 

4. akceptovať odporúčania Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky uvedené 

v stanovisku č. 16498/2019-4210-28598 doručeného dňa 09.05.2019 

5. ak to bude technicky možné, použiť pri realizácii navrhovanej činnosti recyklované 

materiály  

odbor starostlivosti o životné prostredie 
  Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 
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O d ô v o d n e n i e 

 
     Navrhovateľ Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 

00685 852 zastúpený spoločnosťou Duslo, a.s, Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, 

v ktorej mene konal na základe splnomocnenia Ing. Jozef Mako, vedúci OŽP a OZ, (ďalej len 

,,navrhovateľ“) predložil dňa 15.04.2019 Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné 

prostredie (ďalej len „OÚ Šaľa, OSZP“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. 

oznámenie o navrhovanej činnosti „Zariadenie na produkciu argónu“ (ďalej len „oznámenie“) 

vypracované podľa Prílohy č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z. z. 

 

     Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa doručenej na OÚ Šaľa, OSZP dňa 12.04.2019, OÚ 

Šaľa, OSZP podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. upustil od požiadavky variantného riešenia 

zámeru listom č. OU-SA-OSZP-2019/004154-2 zo dňa 15.04.2019. Predmetná činnosť je preto 

posudzovaná v jednom variantnom riešení a v nulovom variante t.j. stave, ktorý by nastal, ak by sa 

navrhovaná činnosť nerealizovala. 

 

     OÚ Šaľa, OSZP rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. OU-SA-OSZP-2019/004155-24-

Ne zo dňa 21.05.2019 rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., v súlade s § 46 a § 47 

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

len ,,správny poriadok“), že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. 

z.  

     Proti rozhodnutiu vydanom v zisťovacom konaní bolo prostredníctvom elektronickej schránky 

ústredného portálu verejnej správy podané dňa 27.05.2019 odvolanie Združenia domových 

samospráv v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom, so sídlom Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 

850 00 Bratislava (ďalej len ,,Združenie“). 

     Listom č. OU-SA-OSZP-2019/004155-28 zo dňa 24.06.2019 OÚ Šaľa, OSZP upovedomil 

ostatných účastníkov konania s podaním odvolania voči rozhodnutiu vydanom v zisťovacom konaní 

a umožnil účastníkom konania vyjadriť sa k predloženému odvolaniu. Účastníci konania sa 

k obsahu odvolania v stanovenej lehote nevyjadrili. Po lehote na vyjadrenie sa k podanému 

odvolaniu vyjadril iba navrhovateľ listom č. OŽPaOZ/2388/2019 doručeným dňa 02.07.2019, 

v ktorom vyjadril súhlasné stanovisko s rozhodnutím OÚ Šaľa, OSZP vydaným v zisťovacom 

konaní.  

     Dňa 01.07.2019 OÚ Šaľa, OSZP zaslal kompletný spisový materiál Okresnému úradu Nitra, 

odboru opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o životné prostredie (ďalej len ,,odvolací 

orgán“), o čom upovedomil účastníkov konania. 

      Na základe podaného odvolania bolo rozhodnutím odvolacieho orgánu č. OU-NR-OOP3-

2019/034197 zo dňa 02.08.2019, právoplatným dňa 08.08.2019, rozhodnutie vydané v zisťovacom 

konaní zrušené a vrátené na nové prejednanie a rozhodnutie. 

     Listom č. OU-SA-OSZP-2019/004155-43 zo dňa 13.08.2019 začal OÚ Šaľa, OSZP nové 

prejednanie vo veci vydania rozhodnutia v zisťovacom konaní pre navrhovanú činnosť ,,Zariadenie 

na produkciu argónu“ upovedomením účastníkov konania o podkladoch rozhodnutia podľa § 33 

ods. 2 správneho poriadku. Spisový materiál bol doplnený o splnomocnenie na zastupovanie 

spoločnosti Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava spoločnosťou  

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

 

     V stanovenej lehote si Združenie prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu 

verejnej správy dňa 19.08.2019 uplatnilo svoje pripomienky k podkladom rozhodnutia v stanovisku, 

v ktorom požadovalo ako podmienky rozhodnutia o ďalšom neposudzovaní uviesť nasledovné: 
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a)  Používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť   

aké recykláty a ako sa v zámere použijú. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je akceptovaná a zapracovaná do podmienok rozhodnutia.  

 

b)  Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala 

metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A 

REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE 

(http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2). Nakladanie s vodami, 

zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je 

komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú 

právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do 

projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté 

navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: 

http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.     

Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, navrhovaná činnosť bude realizovaná 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. Nakladanie s vodami je v existujúcom 

priemyselnom areáli Duslo, a.s, ktorého súčasťou je navrhovaná činnosť, vykonávané v súlade 

s ustanoveniami vodného zákona. Realizácia dažďových záhrad v priemyselnom podniku .je 

neprimeraná charakteru stavby. 

 

c) Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to 

najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami 

na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infrašturktúry podľa §48 

zákona OPK č.543/2002 Z. z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, 

ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne 

prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych 

zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. 

Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý 

vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať 

minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí 

(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-

oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa 

tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, zámer sa bude realizovať v existujúcom 

priemyselnom areáli, v ktorom realizácia parčíka určeného pre oddych zamestnancom nemá 

opodstatnenie.  

  

d) Navrhovateľ vysadí v meste Šaľa 25ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách 

v obývaných častiach mesta po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu 

starostlivosti o dreviny. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, nakoľko nedôjde počas realizácie 

navrhovanej činnosti k výrubu stromov, navrhovateľ nie je povinný v zmysle zákona o ochrane 

prírody a krajiny uskutočniť náhradnú výsadbu.  

 

 
 

http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2
http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb
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e) Vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným 

snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8: 

https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-oli-

operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a 

porovnať s mapou vodných útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-

wfd-spatial-1), mapami sucha (http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok 

a teploty vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy) a na základe 

ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického 

dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé 

dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, ktoré je navrhovateľ 

v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. povinný zapracovať do projektovej 

dokumentácie zámeru. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená, uvádzané opatrenia sú aktuálne pre 

sídla mestského typu a nie priemyselného areálu.  

 

f) Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu 

kompostáreň slúžiacu pre potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri 

prevádzke zámeru. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pri prevádzke navrhovanej činnosti nebude vznikať odpad vhodný na 

kompostovanie, predmetná požiadavka nie je vhodná pre tento typ projektu. 

 

     Združenie domových samospráv v predmetnom posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

uplatnilo návrh podmienok rozhodnutia o ďalšom neposudzovaní  s cieľom zabezpečiť vysokú 

a účinnú včasnú ochranu životného prostredia založenú na zistení priamych a nepriamych vplyvov 

a na základe porovnania alternatív v zmysle §2 zákona EIA. ZDS má za to, že agregovanou 

aplikáciou citovaných ustanovení zákona podľa §29 ods.13 zákona EIA sa v rozhodnutí musia 

uviesť aj podmienky, ktoré eliminujú negatívne vplyvy  a zabezpečujú vysokú úroveň životného 

prostredia pričom podľa §29 ods.3 zákona EIA sa pri tom zohľadňujú aj vyjadrenia verejnosti. 

Podľa §2 zákona EIA má úrad pri vyhodnocovaní pripomienok zisťovať  a vyhodnocovať, či 

eliminujú negatívne vplyvy resp. či zabezpečujú vysokú úroveň životného prostredia a či sa 

nenavrhuje efektívnejšia alternatíva. Preto podmienka na návrh ZDS sa nemusí v rozhodnutí uviesť 

len v tom prípade, ak sa preukáže, že neeliminuje negatívne vplyvy alebo zabezpečenie vysokej 

úrovne životného prostredia je neefektívne alebo je iná porovnateľná alternatíva, ktorá ako 

podmienka uložená bola.  

     Združenie žiada akceptáciu resp. neakceptáciu ním navrhovaných podmienok zdôvodniť 

v zmysle §20a zákona EIA. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Akceptovanie príp. neakceptovanie pripomienok Združenia bolo 

zdôvodnené v texte pod príslušnými pripomienkami.  

 

Ostatní účastníci konania sa v stanovenej lehote k podkladom pre vydanie rozhodnutia nevyjadrili. 

 

Charekteristika navrhovanej činnosti 

 

Cieľom navrhovanej činnosti je výstavba zariadenia, ktoré bude slúžiť na spracovanie 

odpadového prúdu plynov z výrobne Čpavok 4 v spoločnosti Duslo, a. s., za účelom získania 

argónu ako aj ďalších plynov a ich následného komerčného využitia. 

 
 

https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1
http://www.shmu.sk/sk/?page=2166
http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy
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Zariadenie na produkciu argónu bude umiestnené v areáli podniku Duslo, a. s., na parcelách 

číslo 1579/2 a 1579/157 na ploche približne 1500 m2. Zariadenie bude spracovávať surový plyn 

z výrobne Čpavok 4, ktorý sa v súčasnej dobe spaľuje v primárnom reformingu, kde sa využíva len 

jeho tepelná energia. Produktom argónovej jednotky bude čistý argón, používaný na komerčné 

účely, ako aj vedľajšie produkty ako sú metán, syntézny plyn a plynný dusík, ktoré budú dodávané 

späť do spoločnosti Duslo, a. s. na výrobňu Čpavok 4 ako suroviny. Realizovaním tejto jednotky 

bude vodík z odpadového prúdu z výroby čpavku, ktorý je v súčasnej dobe využívaný len ako zdroj 

energie, využitý ako surovina pre výrobu čpavku, čo je významný pozitívny vplyv, nakoľko sa 

zvýši efektívnosť výroby čpavku. 

V rámci procesu výroby argónu bude potrebné dodávať 580 Nm3/hod kvapalného dusíka 

s teplotou -196 0C, ktorý bude do výrobne privážaný automobilovými cisternami. 

Súčasťou zariadenia budú 2 zásobníky, každý s objemom 200 m3 na uskladnenie kvapalného 

dusíka, ako vstupnej suroviny a kvapalného argónu ako výsledného produktu. 

Prebytočný dusík z materiálovej bilancie bude odpúšťaný do ovzdušia. Počas nábehu, odstávky 

a poruchy vo výrobe Čpavku 4, alebo argónovej jednotky bude odpadový prúd plynov z výroby 

Čpavok 4 v objeme do 7900 Nm3/hod odvedený na horúcu fléru výrobne Čpavok 4 na spálenie tak, 

ako je to riešené v súčasnosti. 

 

Opis technického a technologického riešenia 

 
Zdrojový plyn poskytnutý spoločnosťou Duslo, a. s. bude odovzdaný na spracovanie 

spoločnosti Messer Tatragas, spol. s r. o. Zloženie plynu je uvedené v tabuľke. 

Prietok surového plynu 

Prietok [Nm³/h] 7900 

Tlak [MPa(g)]       1,17 

Teplota [°C]     36 

 
Zloženie 

Argón [mol %]       7,1 

Metán (CH4) [mol %]     18,5 

Vodík (H2) [mol %]     31,0 

Dusík (N2) [mol %]     43,6 

Čpavok (NH3) [ppm]       5 

Voda (H2O) [mol %]       0,2 

 
Zdrojový plyn bude vyčistený od vody a čpavku v stanici adsorbéra. Ide o sústavu dvoch nádob, 

ktoré pracujú cyklicky. Jedna je zaťažovaná a jedna je regenerovaná. Z regeneračného plynu je 

čpavok odstránený vo vežovej práčke plynu. Produktom práčky je čpavková voda v množstve 96 

m3/deň s koncentráciou čpavku 57 mg/l, ktorá bude vyvedená do chemickej kanalizácie na 

vyčistenie do čistiarne odpadových vôd v Duslo, a. s. 

Po odstránení vody a čpavku bude zdrojový plyn vedený do hlavného výmenníka tepla na 

ochladenie. Tento prúd plynu vstupuje do prvej destilačnej kolóny. V tejto kolóne je čistota pre 

syntézny plyn nastavená podchladením plynu pomocou tekutého dusíka. Hlavným produktom je 

syntézny plyn (zmes N2 a H2), ktorý je zohriaty v hlavnom výmenníku tepla a potom stlačený na 40 

bar(g). Takto stlačený plyn je vracaný naspäť do výroby čpavku na prevádzku Čpavok 4. 

Zostávajúca zmes plynov (N2, Ar, CH4) z dolnej časti kolóny je vedená do druhej destilačnej 

kolóny. 

Táto takzvaná metánová kolóna oddeľuje metán od zmesi dusíka a argónu (N2, Ar). V dolnej 

časti kolóny sa bude nachádzať metán, v hornej časti zostávajúce komponenty (N2, Ar). Metán je  
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vedený do hlavného výmenníka tepla, kde je odparovaný. Aby sa dosiahol konečný požadovaný 

tlak 5 bar(g), musí byť tento stlačený. Z tohto dôvodu bude inštalovaný metánový kompresor. 

Stlačený metán je taktiež posielaný späť do výroby čpavku. 

 

Následne po procese spracovania na metánovej kolóne sú N2 a Ar privedené do tretej destilačnej 

kolóny. Tu sa vykoná konečná separácia argónu od dusíka. V dolnej časti kolóny sa bude nachádzať 

kvapalný argón ako konečný produkt. V hornej časti bude dusík. Proces v obidvoch kolónach sa 

deje pri nízkom tlaku ~0,4 bar(g). 

Dusík je zohrievaný v hlavnom výmenníku tepla na teplotu okolia. Časti tohto toku sú použité 

na to, aby regenerovali stanicu absorbéra. Zostávajúca časť bude odvetraná do ovzdušia. 

Regeneračný plyn bude poslaný do prvej destilačnej kolóny.  

Na to, aby sa skvapalnil dodávaný prúd, je požadované chladenie, ktoré je zabezpečené 

kvapalným dusíkom. Tento kvapalný dusík bude dodávaný nákladnými autami, z ktorých sa dusík 

bude plniť do zásobníka dusíka v mieste inštalácie zariadenia. Nadbytočný dusík, ktorý je použitý v 

cykle chladenia bude stlačený na 5,5 bar(g) a bude dodávaný do existujúcej rozvodnej siete dusíka 

spoločnosti Duslo, a. s. Uvažovaný fond pracovnej doby (FPD) bude 8 500 h/rok a zariadenie 

vyprodukuje asi 8 300 t kvapalného argónu za rok.  

 

     Navrhovaná činnosť je zaradená do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich 

posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa prílohy č. 8 k zákonu 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.“) kapitola 8. Ostatné priemyselné odvetvia, 

položka č. 10. Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1-9 - s parametrami pre 

zisťovacie konanie v časti B - s výrobnou plochou od 1 000 m2.     
 

     OÚ Šaľa, OSZP v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. a správnym poriadkom začal dňom 

doručenia oznámenia o  navrhovanej činnosti navrhovateľom správne konanie vo veci zisťovacieho  

konania navrhovanej činnosti, o čom podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. upovedomil 

rezortný orgán, povoľujúce orgány, dotknuté orgány a dotknutú obec. 
 

     OÚ Šaľa, OSZP zverejnil oznámenie o navrhovanej činnosti v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 

24/2006 Z. z. v informačnom systéme procesov EIA/SEA na adrese:  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-produkciu-argonu- , zverejnil oznámenie na 

webovom sídle a na úradnej tabuli Okresného úradu Šaľa a zároveň o tom podľa § 24 ods. 1 zákona 

č. 24/2006 Z. z. informoval bezodkladne verejnosť. 

     V súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. doručili príslušnému orgánu svoje písomné 

stanoviská k predmetnému oznámeniu o navrhovanej činnosti tieto subjekty: 

 

1. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

a) štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-SA-OSZP-2019/004261-2 doručený dňa 

06.05.2019: nemá pripomienky k navrhovanej činnosti  

 

b)  štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-SA-OSZP-2019/004487-2 doručený 

dňa 06.05.2019: vo svojom stanovisku uvádza, že na dotknutom území uvedenom 

v oznámení o navrhovanej činnosti platí v zmysle § 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvý stupeň územnej ochrany. 

Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov 

ochrany prírody a krajiny. Na vyššie uvedenom území sa nenachádza chránené územie ani 

územie zaradené do sústavy NATURA 2000. Štátna správa ochrany prírody a krajiny nemá 

pripomienky a nepožaduje činnosť ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-produkciu-argonu-
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c) štátna správa v odpadovom hospodárstve, list č. OU-SA-OSZP-2019/004221-2 doručený 

dňa 10.05.2019: súhlasí s realizovaním navrhovanej činnosti a žiada dodržať platné 

ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace platné právne predpisy  

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka je akceptovaná a zapracovaná do podmienok 

rozhodnutia. 

 

d)  štátna vodná správa,  list č. OU-SA-OSZP-2019/004238-2 doručený dňa 06.05.2019: vo 

svojom stanovisku uvádza nasledovné: 

- zbernú nádrž na splaškové odpadové vody v priestore argónovej jednotky zabezpečiť 

proti úniku odpadových vôd 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka je akceptovaná a zapracovaná do podmienok 

rozhodnutia. 

 

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, list č. PPL/A/2019/01377, 

doručený dňa 07.05.2019 súhlasí s predloženou navrhovanou činnosťou s podmienkou riešenia 

vyhovujúceho zázemia pre zamestnancov v súlade s platnou legislatívou na úseku ochrany 

zdravia pri práci 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka je akceptovaná a zapracovaná do podmienok 

rozhodnutia. 

 

3. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, list č. 16498/2019-4210-28598, doručený dňa 

09.05.2019 súhlasí s predloženou navrhovanou činnosťou a vo svojom stanovisku odporúča 

nasledovné:  

- vzhľadom na charakter prevádzky odporúčame zaviesť vhodný systém monitorovania 

prevádzky na zaistenie jej bezpečnosti a monitorovanie zložiek životného prostredia  

- dôsledné sledovanie legislatívnych zmien pri plnení svojich povinnosti v zmysle 

požiadaviek zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a 

chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a s 

ním súvisiace požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o 

registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení chemikálií (REACH) v platnom znení a v 

zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí v 

platnom znení, a následnú postupnú revíziu údajov v kartách bezpečnostných údajov 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienky sú akceptované a zapracované do podmienok 

rozhodnutia.  

 

4. Obec Močenok, list č. 259/2019/SÚ/1387, doručený dňa 25.04.2019 súhlasí s navrhovanou 

činnosťou bez pripomienok. Oznámenie o navrhovanej činnosti bolo zverejnené na úradnej 

tabuli obce od 18.04.2019 do 09.05.2019. 

 

     Po uplynutí lehoty na vyjadrenie bolo na OÚ Šaľa, OSZP zaslané stanovisko Úradu 

Nitrianskeho samosprávneho kraja, list č. CS 06486/2019, CZ 12389/2019 doručený dňa 

14.05.2019, v ktorom sa uvádza nasledovné: 

     Zámer musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Močenok. 

     Zámer nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným 

uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja  
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konaného dňa 14.mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením 

NSK č. 2/2012 a ani 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.  
 

K predloženému zámeru nemá pripomienky a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona č. 24/2006 

Z. z. 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienky sú bezpredmetné. Navrhovaná činnosť sa bude realizovať 

v existujúcom priemyselnom areáli a je v súlade s územnoplánovaciu dokumentáciou Obce 

Močenok aj s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja.  

 

     Ďalšie oslovené orgány Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Okresné riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného zboru Nitra, Mesto Šaľa a Obec Trnovec nad Váhom nedoručili v 

zákonnej lehote stanoviská príslušnému orgánu, preto sa podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. 

považujú za súhlasné. 

 

5. Dotknutá verejnosť v zmysle § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. - Združenie domových samospráv v 

zastúpení predsedom Marcelom Slávikom (ďalej len ,,Združenie“ ) prejavila záujem na 

navrhovanej činnosti a prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej 

správy doručila vyjadrenie dňa 23.04.2019 s nasledovnými pripomienkami: 

 

1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj 

celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s 

príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008. Z 

predložených podkladov nie je zrejmý spôsob zapojenia do verejnej cestnej siete. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Zariadenie na produkciu argónu, ako nová činnosť, ktorá sa plánuje realizovať v areáli 

spoločnosti Duslo, a. s. neovplyvní dopravnú situáciu v areáli podniku a nemá žiadny vplyv 

v širšom dotknutom území, využívané budú existujúce vnútro areálové komunikácie, nie je 

potrebné realizovať nové zapojenie do verejnej cestnej siete.  

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená nakoľko doprava je riešená 

existujúcimi vnútro areálovými komunikáciami a nebude potrebné realizovať pripojenie do verejnej 

cestnej siete..  

 

2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a 

metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika 

dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce 

križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy 

vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z 

koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od 

uvedenia stavby do prevádzky). 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Realizáciou navrhovanej činnosti dopravná situácia v areáli podniku ani v širšom 

dotknutom území nebude ovplyvnená, využívané budú existujúce komunikácie, nie je potrebné 

realizovať nové zapojenie do verejnej cestnej siete. Charakter navrhovanej činnosti 

nepredstavuje z krátkodobého, ani dlhodobého hľadiska zvýšené zaťaženie v dopravnej 

situácii v dotknutom území.  
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Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, nakoľko realizáciou navrhovanej 

činnosti nedôjde k zmene dopravnej situácie v areáli podniku a nebudú sa realizovať nové 

napojenia na verejnú cestnú sieť. 

 

3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná 

zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Areál spoločnosti Duslo, a. s., kde bude zariadenie na produkciu argónu situované je 

vyhradený pre priemyselnú činnosť bez prístupu širokej verejnosti. Charakter navrhovanej 

činnosti nesúvisí s obsluhou územia verejnou hromadnou dopravou. Zastávky autobusovej  

dopravy sú lokalizované v priestoroch pred vstupom do spoločnosti Duslo, a. s. 
 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená, realizácia navrhovanej činnosti 

nevyžaduje riešenie zastávok verejnej hromadnej dopravy. Budú využívané jestvujúce zastávky 

umiestnené v priestoroch pred vstupom do areálu spoločnosti Duslo, a.s.  
 

4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením 

príslušnej normy STN 73 6110. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Charakter zámeru nevyžaduje budovanie veľkého počtu parkovacích miest. Obsluhu 

zariadenia bude zabezpečovať jeden pracovník. Prístup do areálu podniku Duslo, a. s. Šaľa je 

obmedzený a prísne kontrolovaný, preto je požiadavka overenia potrebného počtu parkovacích 

miest neopodstatnená.   

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená, realizácia navrhovanej činnosti si 

nevyžaduje riešenie parkovacích miest. Jestvujúci počet parkovacích miest bude postačujúci aj po 

realizácii zámeru. 

  

5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami 

stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie 

striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. 

 

Stanovisko navrhovateľa:  

     Charakter zámeru nevyžaduje veľký počet parkovacích miest. Obsluhu zariadenia bude 

zabezpečovať jeden pracovník. Požiadavka budovania podzemných garáží je neopodstatnená 

rovnako ako aj návrh realizácie parčíka. Zámer bude realizovaný bez zásahu do akejkoľvek 

zelene. Náhradná výsadba nie je potrebná. Areál spoločnosti je vyhradený pre priemyselnú 

činnosť bez prístupu širokej verejnosti. Z toho dôvodu nie je priestor na využitie striech ako 

zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.  

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená, ide o jestvujúci priemyselný areál, 

prístupný len zamestnancom spoločnosti, kde sa neuvažuje s výstavbou podzemných garáží ani 

s realizáciou lokálneho parčíka. Parkovací dom sa v riešenej lokalite nenachádza.  

 

6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 

znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a 

udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja 

dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií  
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sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a 

objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie 

uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje 

a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a 

zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy 

rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - 

www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne 

podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické 

podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj 

ostatné  spomínané technické predpisy v plnom rozsahu. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Predmetom navrhovanej činnosti nie je budovanie cestnej infraštruktúry. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená, navrhovaná činnosť nerieši výstavbu 

cestnej infraštruktúry. Budú využívané jestvujúce cestné komunikácie..  

 

7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené 

vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% 

podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 

15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej 

recyklačnej agentúry SR (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). Tieto 

materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto 

pripomienok. 

• recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drťou fr. 8-16  

• kamenivo fr. 0-4 tr.A  

• geotextília netkaná protiropná  

• separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)  

• hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A  

• hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A  

• výstužná geomreža  

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Povrchové státie, strechy a iné spevnené plochy budú riešené v projektovej dokumentácií, 

ktorá je v štádiu príprav. Všetky stavebné riešenia budú v súlade s technickými predpismi.  

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka bude podrobne rozpracovaná v ďalšom stupni projektovej 

dokumentácii. Projektová dokumentácia bude spracovaná v zmysle príslušných noriem a predpisov 

a bude posúdená príslušným orgánom štátnej správy.  

 

8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK 

č.543/2002 Z. z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie. 
 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Požiadavka je neopodstatnená. Areál spoločnosti Duslo, a. s. je vyhradený pre priemyselnú 

činnosť a nezasahuje do žiadnych chránených území, biokoridorov a biocentier (prvkov kostry 

ÚSES), ani ich ochranných pásiem. Realizáciou činnosti nebude územný systém ekologickej 

stability ohrozený ani narušený. 
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Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná. Navrhovaná činnosť bola posúdená 

z hľadiska ochrany prírody a krajiny príslušným odborom štátnej správy. Zo stanoviska nevyplynuli 

žiadne podmienky. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových 

území a objektov ochrany prírody a krajiny. Na vyššie uvedenom území sa nenachádza chránené 

územie ani územie zaradené do sústavy NATURA 2000.   

 

9. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v 

súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 

Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Činnosť bude lokalizovaná v areáli spoločnosti Duslo, a. s., ktorej územie je určené na 

využívanie pre priemyselné účely, nezasahuje do chránených území, biokoridorov ani biocentier. 

Nebude potrebný trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej pôdy, lesného pôdneho fondu, 

ani výrub drevín. Výsadba rastlín a zakladanie trávnikov sa nebude realizovať, preto je 

požiadavka neopodstatnená. 
 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená. Ide o existujúci areál vyhradený pre 

priemyselnú činnosť. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových 

území a objektov ochrany prírody a krajiny. Na vyššie uvedenom území sa nenachádza chránené 

územie ani územie zaradené do sústavy NATURA 2000.   

 

10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon). 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Navrhovaná činnosť je v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z.. Dodržiavanie 

ustanovení zákona o vodách je povinnosť navrhovateľa. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka sa berie na vedomie, týka sa dodržiavania povinností 

vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných predpisov. 

 

11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku 

škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o 

hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., 

spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných 

útvarov) 

 

Stanovisko navrhovateľa: 
     Všetky priemyselné odpadové vody budú napojené do chemickej kanalizácie, ktorá je zaústená 
do biologickej čistiarne odpadových vôd Duslo, a. s.. Splaškové vody zo sociálneho zariadenia 
v priestore argónovej jednotky sa budú zberať v zbernej nádrži s objemom 5 m3 a následne budú 
odčerpané, prevezené a vyčistené v čistiarni odpadových vôd v Duslo, a. s. Navrhovaná činnosť je 
v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z.  
 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka sa berie na vedomie, týka sa dodržiavania povinností 

vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných predpisov. Spoločnosť má riešené čistenie 

odpadových vôd v ČOV Duslo, a.s. Stav podzemných vôd a povrchových vôd je monitorovaný 

a vyhodnocovaný. 
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12. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 

2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 

Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská  

transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-

eu/). 
 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Zariadenie na produkciu argónu nebude mať negatívny vplyv na žiadny z vodných útvarov. 

Všetky priemyselné odpadové vody budú napojené do chemickej kanalizácie, ktorá je zaústená do 

biologickej čistiarne odpadových vôd Duslo, a. s.  

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, realizovaná činnosť nebude mať vplyv 

na doterajší stav a kvalitu vôd. 

 

13. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom 

osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický 

posudok a svetlotechnický posudok. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Vplyvy navrhovanej činnosti možno hodnotiť ako nevýznamné vzhľadom k tomu, že najbližšie 

zastavané a obývané územie, obytná zóna  mestskej časti Šaľa – Veča je vzdialená cca 3 500 m, 

obytné územie Močenok, časť Gorazdov je vzdialené 1 750 m a obec Trnovec nad Váhom je 

vzdialená cca 2 700 m. Najbližšia existujúca zástavba preto nebude negatívne ovplyvňovaná. 

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v priemyselnom areáli, bez obytnej zástavby v dosahu 

svetelného vplyvu stavebných prvkov činnosti, nepredpokladajú sa vplyvy, kvôli ktorým by bolo 

opodstatnené spracovanie svetlo-technického posudku. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná. Hlukové štúdie, rozptylové vplyvy, 

dendrologický posudok a svetlotechnický posudok nie je potrebné vypracovať vzhľadom na 

charakter priemyselnej výroby a tiež na vzdialenosť okolitej výstavby. Najbližšie zastavané a 

obývané územie, obytná zóna  mestskej časti Šaľa – Veča je vzdialená cca 3 500 m, obytné územie 

Močenok, časť Gorazdov je vzdialené 1 750 m a obec Trnovec nad Váhom je vzdialená cca 2 700 

m. Vzdialenosti sú dostatočné na to, aby navrhovaná činnosť nevplývala negatívne na pobyt osôb 

v uvedených lokalitách. 

 

14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Činnosť bude realizovaná v areáli spoločnosti Duslo, a. s., ktorej územie je určené na 

využívanie pre priemyselné účely. Najbližšie zastavané a obývané územie, obytná zóna  mestskej 

časti Šaľa – Veča je vzdialená cca 3 500 m, obytné územie Močenok, časť Gorazdov je vzdialené 

1 750 m a obec Trnovec nad Váhom je vzdialená cca 2 700 m. Najbližšia existujúca zástavba 

preto nebude negatívne ovplyvňovaná.  

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka bezpredmetná. Najbližšia okolitá zástavba je v dostatočnej 

vzdialenosti k tomu aby ju bolo potrebné zosúladiť s navrhovanou činnosťou. 

 

15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného 

objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti. 

 

 

http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/
http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/
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Stanovisko navrhovateľa: 

     Návrh realizácie parčíka je neopodstatnený. Zariadenie na produkciu argónu bude 

realizované bez zásahu do akejkoľvek zelene. Náhradná výsadba nie je potrebná. Areál 

spoločnosti Duslo, a. s. je vyhradený pre priemyselnú činnosť bez prístupu širokej verejnosti.  

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená , do areálu priemyselného podniku 

nemá prístup široká verejnosť iba zamestnanci podniku. 

16. Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácií a environmentálnej diverzite, a to 

najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním 

s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry 

podľa § 48 zákona OPK č. 543/2002 Z. z.  
 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Činnosť bude realizovaná v areáli, ktorého územie je určené na využívanie pre priemyselné 

účely. Nebude potrebný trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej pôdy, lesného pôdneho 

fondu, ani výrub drevín. Vegetačné úpravy sa nebudú vykonávať. Navrhovaná činnosť je 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. Dodržiavanie ustanovení zákona o vodách aj 

zákona č. 543/2002 Z. z. je povinnosť navrhovateľa. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka na dodržiavanie ustanovení vodného zákona sa berie na 

vedomie, týka sa dodržiavania povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných predpisov. 

Zámer je situovaný v existujúcej priemyselnej oblasti v uzavretom areáli podniku a jeho realizácia 

si nebude vyžadovať zásah do existujúcej zelene. 

 

17. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík 

vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých 

smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a 

návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska 

stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne 

začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Požiadavka realizácie parčíka je neopodstatnená. Zariadenie na produkciu argónu bude 

realizované bez zásahu do akejkoľvek zelene. Náhradná výsadba nie je potrebná. Areál 

spoločnosti Duslo, a. s. je vyhradený pre priemyselnú činnosť bez prístupu širokej verejnosti.  

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená, nakoľko realizácia zámeru si nebude 

vyžadovať zásah do existujúcej zelene a nie je potrebná realizácia sadových a parkových úprav 

a vykonanie náhradnej výsadby.  

 

18. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. 

Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Činnosť bude realizovaná v areáli spoločnosti Duslo, a. s., ktorej územie je určené na 

využívanie pre priemyselné účely. Nebude potrebný trvalý ani dočasný záber 

poľnohospodárskej pôdy, lesného pôdneho fondu, ani výrub drevín, preto je požiadavka 

náhradnej výsadby neopodstatnená. 
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Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, nakoľko realizácia zámeru si nebude 

vyžadovať zásah do existujúcej zelene a nie je potrebná realizácia sadových a parkových úprav 

a vykonanie náhradnej výsadby. 

 

19. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy 

minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-

planovanie/metodicke-usmerneniaoznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-

vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Činnosť bude realizovaná v areáli spoločnosti Duslo, a. s., ktorej územie je určené na 

využívanie pre priemyselné účely. K výrubu drevín nedôjde, realizáciou zámeru ani následným 

prevádzkovaním zariadenia nebude ovplyvňovaná okolitá vegetácia, preto je požiadavka sadových 

a parkových úprav neopodstatnená. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, nakoľko sa zámer bude realizovať 

v priemyselnom areáli a nebude si vyžadovať zásah do existujúcej zelene. Nedôjde k výrubu drevín  

a realizáciou zámeru ani následným prevádzkovaním zariadenia nebude ovplyvňovaná okolitá 

vegetácia. Citovaná príručka je Určená je predovšetkým pre obstarávateľov a spracovateľov najmä 

územného plánu obce a prípadne územného plánu zóny. 

 

20. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej 

mikroklímy a jej bilancie. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Činnosť bude realizovaná v areáli spoločnosti Duslo, a. s., ktorej územie je určené na 

využívanie pre priemyselné účely. K výrubu drevín nedôjde, realizáciou zámeru ani následným 

prevádzkovaním zariadenia nebude ovplyvňovaná okolitá vegetácia, preto je požiadavka sadových 

a parkových úprav neopodstatnená. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, v existujúcom priemyselnom areáli si 

realizácia zámeru nebude vyžadovať zásah do existujúcej zelene. Nedôjde k výrubu drevín a 

realizáciou zámeru ani následným prevádzkovaním zariadenia nebude ovplyvňovaná okolitá 

vegetácia . 

21. Na vertikálne plochy žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto 

aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia 
 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Areál spoločnosti Duslo, a. s. je určený na využívanie pre priemyselné účely, preto tu nie je 

potrebná aplikácia zelených stien za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná. V priemyselnom areáli nie je potrebná 

aplikácia zelených stien za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia. 

22. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie 

adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klı́my" schválený uznesenı́m 

vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je 

navrhovateľ v zmysle § 3 ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. povinný zapracovať do 

projektovej dokumentácie zámeru.  

 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmerneniaoznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmerneniaoznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmerneniaoznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb
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 Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej 

stratégie: V sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú 

a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na 

zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích 

motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa 

nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a 

spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad 

mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. 

V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v 

urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je 

prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený  a negatívne poznačený. Urbanizácia má 

vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice  samotného sídla a môže zásadne 

negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny  aj flóry v priľahlom povodí. 

 Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:  • Zabezpečiť zvyšovanie 

podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných  centrách miest  • 

Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad 

vhodnou  orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením 

transparentných výplni  otvorov  • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové 

povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli 

dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa 

klimatickým podmienkam  • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v 

sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene 

v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do  priľahlej krajiny.   

 Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: Zabezpečiť a 

podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu  vetrolamov, 

živých plotov, aplikáciu prenosných zábran  

 Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:  Podporovať a zabezpečiť opätovné 

využívanie dažďovej a odpadovej vody   

 Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:  • Zabezpečiť a podporovať 

zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých 

ohľaduplne k životnému prostrediu.  Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú 

zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovanim 

štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a 

minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných 

plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať 

zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, 

osobitne v zastavaných centrách miest  • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu 

tokov a mokradi. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Činnosť bude realizovaná v existujúcom priemyselnom areáli Duslo, a. s. a nebude 

ovplyvnená dôsledkami zmeny klímy. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená. Zámer bude situovaný 

v existujúcom priemyselnom areáli, v ktorom boli vyššie uvedené opatrenia realizované pri výstavbe 

samotného areálu.  

23. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj 

vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená  
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strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou 

termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu. 
 

Stanovisko navrhovateľa:  

     V súvislosti s navrhovanou činnosťou nie je potrebné riešenie vegetačných, sadových ani 

parkových úprav. Realizácia zatrávnenej strechy nie je opodstatnená. 
 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená. Charakter navrhovanej činnosti si 

nevyžaduje vykonať uvedené opatrenia a požiadavky majú len odporúčací charakter a nemajú 

oporu v právnych predpisoch. 

 

24. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a 

s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 

zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti 

životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika 

vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické 

parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanies- vodami-

z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových 

záhrad. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Navrhovaná činnosť bude realizovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z.. 

Areál spoločnosti Duslo, a. s. je vyhradený pre priemyselnú činnosť, realizácia dažďových 

záhrad nie je potrebná.  

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená, navrhovaná činnosť bude realizovaná 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. Realizácia dažďových záhrad v priemyselnom 

podniku .je neprimeraná charakteru stavby. 

 

25. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Celý stavebný objekt predloženého zámeru bude riešený v projektovej dokumentácií, ktorá je 

v štádiu príprav a bude riešená oprávnenou osobou. Oponentský posudok statiky stavby nie je 

potrebný.  

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, oponentský posudok statiky nie je 

predmetom zisťovacieho konania. Statika stavby bude riešená v ďalšom stupni projektovej 

dokumentácie. 

 

26. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych 

variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. 

„objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej 

činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Messer Tatragas spol. s r. o. ako navrhovateľ doručil príslušnému orgánu v zmysle § 29, ods. 

1, písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. zámer k navrhovanej činnosti, vypracovaný podľa prílohy č. 9. 

Zároveň požiadal príslušný orgán o upustenie od variantného riešenia. Predmetom zámeru je 

získavanie a využitie argónu zo zdrojového plynu, ktorý vzniká ako odpadový produkt pri výrobe 

čpavku na novej výrobnej jednotke Čpavok 4 v Duslo, a. s., preto je zariadenie lokalizované čo  

http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanies-
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najbližšie k tejto výrobnej jednotke. Nie je k dispozícií iná vhodnejšia lokalita na umiestnenie 

zariadenia na produkciu argónu než ako bolo navrhnuté.  

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, príslušný orgán upustil na základe 

žiadosti navrhovateľa od variantného riešenia navrhovanej činnosti listom č. OU-SA-OSZP-

2019/004154-2 zo dňa 15.04.2019.  

 

27. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme 

spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych 

vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov 

navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Zariadenie na produkciu argónu nebude zasahovať do sféry geológie a hydrogeológie. 

Požiadavka spracovania geologického a hydrogeologického prieskumu a spracovanie analýzy 

vplyvov v oblasti geológie a hydrogeológie je neopodstatnená.  
 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená. Predkladaný zámer nebude zasahovať 

do sféry geológie a hydrogeológie. Požiadavka spracovania geologického a hydrogeologického 

prieskumu nie je nutná. 

 

28. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej 

kanalizácie a ostatných vodných stavieb. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Realizáciou navrhovanej činnosti nebudú vznikať odpadové vody s obsahom ropných 

látok. Nejedná sa o vodnú stavbu. Požiadavka je neopodstatnená.  

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená. Zo stanoviska štátnej vodnej správy 

nevyplynula požiadavka na vybudovanie ORL. Stavba nie je vodnou stavbou a odpadové vody 

a dažďové vody budú odvádzané do jestvujúcej kanalizácie spoločnosti Duslo, a.s. 

 

29. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít 

predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky 

predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným 

plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických 

riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia 

a navrhovaného zámeru. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Požiadavky sú pre danú činnosť neopodstatnené. Zariadenie bude lokalizované 

v existujúcom priemyselnom areáli bez možnosti prístupu verejnosti. Činnosť nie je v rozpore 

s územným plánom. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka bezpredmetná. Stavba je súčasťou existujúceho 

priemyselného areálu a je v súlade s územným plánom mesta Šaľa. 

 

30. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z. z.  
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Stanovisko navrhovateľa: 

     Navrhovaná činnosť je v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z.. Dodržiavanie 

ustanovení zákona o odpadoch je povinnosť navrhovateľa. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka sa berie na vedomie, týka sa dodržiavania povinností 

vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných predpisov. Požiadavka bude dodržaná. 

 

31. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť 

umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: 

 komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,  

 kovov označeného červenou farbou 

 papiera označeného modrou farbou 

 skla označeného zelenou farbou 

 plastov označeného žltou farbou 

 bio-odpadu označeného hnedého farbou 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Navrhovaná činnosť je v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z.. Dodržiavanie 

ustanovení zákona o odpadoch je povinnosť navrhovateľa. Pri nakladaní s odpadmi 

v spoločnosti Duslo, a. s. sa dodržiava princíp hierarchie nakladania s odpadmi. Pri všetkých 

druhoch odpadov sa uprednostňuje recyklácia a zhodnocovanie pred zneškodňovaním. 

Skladovanie, triedenie a zvoz odpadov podľa spôsobu využitia je zabezpečený kontajnerovým 

systémom. Spáliteľné, inak nevyužiteľné odpady sú termicky zhodnocované v podnikovej 

 spaľovni odpadov. Zariadenie na produkciu argónu bude umiestnené v areáli podniku, preto sa 

pravidlá nakladania s odpadom v spoločnosti Duslo, a. s. budú vzťahovať aj na toto zariadenie. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka sa berie na vedomie, týka sa dodržiavania povinností 

vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných predpisov. Areál spoločnosti Duslo, a.s, ktorého 

súčasťou bude navrhovaná činnosť má vyriešený zber a separáciu odpadov v zmysle platnej 

legislatívy na úseku odpadového hospodárstva..  

 

32. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú 

vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú 

mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie. 
 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Požiadavka je neopodstatnená. Pri realizácii navrhovanej činnosti nie je priestor na využitie 

materiálov zo zhodnocovaných odpadov. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná. Pri realizácii zámeru nie je vhodné 

využívať materiály zo zhodnocovaných odpadov. 

 

33. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR do zámeru a 

v ňom navrhovaných opatrení. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s Programom odpadového hospodárstva SR. Všetky 

odpady vznikajúce počas prevádzky zariadenia sa budú zhodnocovať.  

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, nakladanie s odpadmi pri výstavbe 

a prevádzkovaní navrhovanej činnosti bude v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR. 
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34. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Spoločnosť Duslo, a. s. má pre každú činnosť spracované pracovné postupy, organizačné 

smernice a iné dokumenty pre riešenie normálnych aj mimoriadnych situácii v podniku. 

Zariadenie na produkciu argónu bude súčasťou priemyselného areálu Duslo, a. s., z toho 

dôvodu sa všetky bezpečnostné pravidlá budú rovnako vzťahovať aj na toto zariadenie. 

Smernice a dokumenty sú uvedené v  nasledovnom prehľade: 

- Hodnotenie rizika 

- Program prevencie závažných priemyselných havárií 

- Bezpečnostný riadiaci systém 

- Bezpečnostná správa 

- Komplexný havarijný plán Duslo, a. s.  

- Čiastkové havarijné plány výrobní Duslo, a. s. 

- Podklady pre plány ochrany obyvateľstva 

- Informácie pre verejnosť 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je bezpredmetná, navrhovaná činnosť sa bude počas 

výstavby a prevádzky riadiť bezpečnostnými predpismi vypracovanými pre spoločnosť Duslo, a.s., 

ktorého súčasťou bude navrhovaná činnosť. 

 

35. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe 

fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo 

neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne 

budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, 

ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Činnosť bude realizovaná v areáli určenom na využívanie pre priemyselné účely. Nebude 

potrebný trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej pôdy, lesného pôdneho fondu, ani výrub 

drevín. Vegetačné úpravy sa nebudú vykonávať. Predmetom navrhovanej činnosti nie je 

budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu v danej lokalite ani v meste 

a okolitých obciach, preto je požiadavka umeleckého diela ako súčasti zariadenia na produkciu 

argónu neopodstatnená. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená. Navrhovaná činnosť bude 

priemyselného charakteru a jej cieľom nie je budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického 

kapitálu v danej lokalite ani v meste.  

 

36. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z. z. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Spoločnosť Duslo, a. s. je priemyselný areál, navrhovaná činnosť nevyžaduje záber 

poľnohospodárskej pôdy. Požiadavka je neopodstatnená. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená. Navrhovaná činnosť bude realizovaná 

v existujúcom priemyselnom areáli a nebude si vyžadovať záber poľnohospodárskej pôdy. 
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37. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie 

nevyhnutnosti takéhoto záberu. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Spoločnosť Duslo, a. s. je priemyselný areál, navrhovaná činnosť nevyžaduje záber 

poľnohospodárskej pôdy. Požiadavka je neopodstatnená. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená. Navrhovaná činnosť bude realizovaná 

v existujúcom priemyselnom areáli. 

 

38. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality 

príslušného katastrálneho územia. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Spoločnosť Duslo, a. s. je priemyselný areál, navrhovaná činnosť nevyžaduje záber 

poľnohospodárskej pôdy. Požiadavka je neopodstatnená. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Požiadavka je neopodstatnená. Navrhovaná činnosť bude realizovaná 

v existujúcom priemyselnom areáli a nebude si vyžadovať záber poľnohospodárskej pôdy. 

 

39. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z. z. je 

Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, 

územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako 

známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní 

písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových 

samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na 

priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu 

 týchto pripomienok. 

 

Stanovisko navrhovateľa: 

     Berie sa na vedomie. 
 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Dotknutá verejnosť má postavenie účastníka konania za podmienok 

ustanovených v § 24 zákona č. 24/2006 Z. z.  

Opodstatnené požiadavky, ktoré sú predmetom tohto zisťovacieho konania boli akceptované 

a zapracované do podmienok rozhodnutia. 
 

     Vzhľadom na uvedené Združenie požadovalo, aby pripomienky z tohto stanoviska boli 

zohľadnené a v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. sa rozhodlo o posudzovaní 

navrhovaného zámeru „Zariadenie na produkciu argónu“ podľa tohto zákona prostredníctvom 

správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného 

stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; 

v takomto prípade žiada pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať. 

 

     Ďalej požadovalo v prípade, že príslušný orgán napriek požiadavke vydá rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Zariadenie na produkciu argónu“ 

na životné prostredie podľa zákona EIA, žiada zapracovanie jednotlivých bodov vyjadrenia do 

výroku rozhodnutia podľa § 29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení 

rozhodnutia podľa § 20a písm. a) zákona EIA. 
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     Združenie taktiež požadovalo, aby v podmienkach rozhodnutia podľa § 29 ods. 13 zákona EIA č. 

24/2006 Z. z. resp. podľa § 37 ods. 5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č. 12, bod VI.3 

a bod VI.6 boli zahrnuté aj nasledovné podmienky:  

 

 Navrhovateľ vysadí v meste Šaľa 50ks vzrastlých drevín a to po dohode s orgánom ochrany 

prírody mesta v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Nakoľko počas realizácie zámeru nedôjde k výrubu drevín, 

navrhovateľovi nevyplýva povinnosť výsadby drevín v zmysle platných právnych predpisov na úseku 

ochrany prírody a krajiny.  

 

 Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými 

normami STN  technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo 

zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou. 

 Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou 

korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia. 

 Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi 

úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej 

stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ 

územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení 

Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválený 

uznesením vlády SR č. 148/2014 (https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-

klimy/nas-sr-2014.pdf) tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní 

MŽP SR na jeho stránke https://www.protisuchu.sk/#section-features. 

 Aplikovať zelené vegetačné steny (napr. popínavé brečtany určené na takúto aplikáciu) na 

zasadenie stavby do biodoverzity prostredia. 

 Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby 

spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 

(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-

usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-

95-mb).  

 Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby     

spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, 

PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ 

VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2). 

 Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby. 

 Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku 

nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. 

 Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj 

zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela). 

 Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 

2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 

Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská 

transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-

eu/). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav 

podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu 

na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť 

v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.  

 Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a 

Vodného zákona. 
 

https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf
https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf
https://www.protisuchu.sk/#section-features
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb
http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2
https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela
http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/
http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/
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 Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území. 

 

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Uvedené pripomienky už boli podrobne rozpracované v rámci 

pripomienkovania predloženého zámeru v príslušných bodoch.  

      

     OÚ Šaľa, OSZP sa dostatočne vysporiadal s pripomienkami Združenia a sú uvedené pod 

pripomienkami navrhovateľa. 

 

     OÚ Šaľa, OSZP listom č. OU-SA-OSZP-2019/004155-16,17 zo dňa 13.05.2019 oboznámil 

účastníkov konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku 
a stanovil lehotu na vyjadrenie sa do 5 dní odo dňa doručenia listu. Zároveň OÚ Šaľa, OSZP 

zverejnil na webovom sídle MŽP SR enviroportal.sk, na stránke predmetného zámeru stanoviská 

dotknutých orgánov, obcí a vyjadrenia účastníkov konania.    

   

     V stanovenej lehote Združenie prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu 

verejnej správy doručilo dňa 13.05.2019 žiadosť o vykonanie konzultácií podľa § 63 zákona č. 

24/2006 Z. z. OÚ Šaľa, OSZP žiadosti nevyhovelo a svoje rozhodnutie odôvodnilo v 

stanovisku  (list č. OU-SA-OSZP-2019/004155-21 zo dňa 20.05.2019) v ktorom uvádza, že 

konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. sú vykonávané v súlade s § 64 zákona č. 24/2006 Z. 

z. ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku. Nakoľko si to nevyžadovala povaha veci, 

stanoviská dotknutých orgánov a obcí boli bez pripomienok, alebo sa pripomienky týkali ďalšieho 

povoľovacieho procesu,  pripomienky Združenia boli bezpredmetné a neopodstatnené a nesúviseli 

s navrhovanou činnosťou a OÚ Šaľa, OSZP mal k dispozícii všetky potrebné podklady na vydanie 

rozhodnutia v zisťovacom konaní, ústne pojednávane podľa § 21 správneho poriadku nenariadil. 

 

     Ostatní účastníci konania sa v stanovenej lehote k podkladom pre vydanie rozhodnutia podľa § 

33 ods. 2 správneho poriadku nevyjadrili. 

 

     Reakciou na zamietavé stanovisko OÚ Šaľa, OSZP k vykonaniu konzultácií bola opätovná 

žiadosť Združenia, ktoré dňa 20.05.2019 doručilo prostredníctvom elektronickej schránky 

ústredného portálu verejnej správy doplnenie žiadosti o konzultácie. Vzhľadom na vyššie uvedené 

dôvody OÚ Šaľa, OSZP konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. nenariadil. 

 

     OÚ Šaľa, OSZP na základe pripomienok dotknutých orgánov, dotknutej obce a verejnosti 

k predloženému zámeru konštatuje, že pripomienky k predloženému oznámeniu neboli negatívne zo 

strany dotknutých orgánov. 

  

 Dôvody prečo sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.:  

 

     OÚ Šaľa, OSZP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a 

rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné 

prostredie, vrátane zdravia obyvateľstva a súčasného stavu životného prostredia v dotknutom 

území. 

     Stanoviská doručené od oslovených orgánov nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného 

prostredia a zdravia obyvateľstva.  

 

Vplyv na chránené územia 

Zariadenie na produkciu argónu bude realizované na ploche (parc. číslo 1579/2 a 1579/157) 

v areáli Duslo, a. s., v okresnom meste Šaľa, v Nitrianskom kraji, ktorý v zmysle prílohy č. 17 

k vyhláške MŽP SR č. 360/2010 Z. z. tvorí jednu z ôsmich zón, na ktoré bolo rozdelené územie SR.  
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Areál spoločnosti je vyhradený pre priemyselnú činnosť, z uvedeného dôvodu nebude potrebný 

trvalý, ani dočasný záber poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu, ani výrub zelene. 

Predmetný areál nezasahuje do žiadnych chránených území, biokoridorov a biocentier (prvkov 

kostry ÚSES), ani ich ochranných pásiem, čím nedôjde k porušeniu ustanovenia zákona NR SR č. 

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

 

Ostatné vplyvy    
     Zariadenie na produkciu argónu umiestnené v areáli Duslo, a. s. svojou prevádzkou a nárokmi na 

surovinovú základňu, ako aj produkciou argónu nepredstavuje z pohľadu zdravotných rizík žiadne 

zaťaženie pre obyvateľstvo v dotknutom území ani zamestnancov spoločnosti Duslo, a. s. ako 

aj zamestnancov tohto zariadenia. Zariadenie nepredstavuje zaťaženie pre okolie z pohľadu 

generovania emisií hluku, znečisťujúcich látok do ovzdušia alebo produkovania odpadov. Vplyvy 

navrhovanej činnosti možno hodnotiť ako málo významné  a časovo obmedzené. Vzhľadom 

k tomu, že najbližšie zastavané a obývané územie, obytná zóna  mestskej časti Šaľa - Veča je 

vzdialená cca 3 500 m, obytné územie Močenok, časť Gorazdov je vzdialené 1 750 m a obec 

Trnovec nad Váhom je vzdialená cca 2 700 m, nebude negatívne ovplyvňovaná imisiami a hlukom. 

 

Záver: 

     Príslušný orgán vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené 

stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z., ako aj na základe kritérií pre zisťovacie 

konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona rozhodol tak, ako 

je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Opodstatnené požiadavky a pripomienky OÚ 

Šaľa, OSZP akceptoval a zapracoval ich do podmienok tohto rozhodnutia a budú predmetom 

ďalších konaní podľa osobitných predpisov. 
     Po vyhodnotení pripomienok Združenia a vyjadrení navrhovateľa k predmetným pripomienkam 

dospel OÚ Šaľa, OSZP k záveru, že väčšina vznesených pripomienok je bezpredmetná 

a neopodstatnená a nesúvisí s charakterom navrhovanej činnosti. Na základe uvedeného OÚ Šaľa, 

OSZP dospel k záveru, že posudzovanie navrhovanej činnosti z dôvodov uvedených v stanovisku 

dotknutej verejnosti nie je opodstatnené, a preto nemohol vyhovieť jej žiadosti, aby sa rozhodlo o 

posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

      

    Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení, je 

ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu 

s vplyvom uvedeným v oznámení a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení 

činnosti podľa osobitných predpisov.    

      

 

Upozornenie: 

 

     Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom 

konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na 

úradnej tabuli obce.  

 

P o u č e n i e 
 

     Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. majú právo 

podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia  

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

Šaľa.  
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     Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v 

súlade s § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. podať návrh na začatie povoľovacieho konania 

k navrhovanej činnosti.     

     Verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. má právo podať odvolanie proti 

rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa 

pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom  

konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví 

záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení. 

     Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. 

Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 

prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti. 

 

 

 

                                                                                                               Ing. Miroslava D a n i š o v á     

                                                                                                                        vedúca odboru 

 

 

 

Doručuje sa: 

 

Účastníci konania 

 

1. Messer Tatragas, spol. s. r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava v zastúpení Duslo, a.s, 

Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa   

2. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 

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

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

5. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 587 

 

Dotknuté orgány (na vedomie) 

 

6. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 

7. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 

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

-úsek štátnej vodnej správy 

-úsek ochrany prírody a krajiny 

-úsek odpadového hospodárstva 

-úsek ochrany ovzdušia 

9. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska  č. 64  

949 01 Nitra 

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra 
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