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Doručuje sa podľa rozdeľovníka 

 

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo                             Vybavuje     Nitra 

OŽPaOZ/2974/2019/ 8337- 33134/2019/Jan/ 370210505/Z37           Mgr. Janič     12.09.2019 

12.08.2019    

 

 

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 § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona  

č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 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/2974/2019 prevádzkovateľa 

Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, zo dňa 

12. 08. 2019 doručenej Inšpekcii dňa 14. 08. 2019, podľa ustanovenia § 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 ustanovením § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ  

 

 

upovedomuje, 

 

 

že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci zmeny č. 37 integrovaného 

povolenia pre prevádzku „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“, vydaného rozhodnutím 

č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23. 10. 2007, v znení jeho neskorších zmien a 

doplnení.  

 

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie súhlasu na zmenu súboru 

technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke 

veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia. 
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Súčasťou konania je:   

 

v oblasti ochrany ovzdušia 

– podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením  

§ 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 

konanie o udelení súhlasu na zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov 

a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke veľkého stacionárneho zdroja 

znečisťovania ovzdušia 1.15 UGL – Doplnok č. 4, vypracovaného dňa 01. 08. 2019. 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o konanie uvedené v ustanovení § 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 

ustanovenie § 21 ods. 7 zákona o IPKZ, 

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

písm. a) až e) zákona o IPKZ, 

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ustanovenia § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upúšťa 

od:    

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ustanovenia § 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 ustanovenia § 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 ustanovenia § 11 ods. 5  písm. d) zákona o IPKZ, 

- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom 

sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom,  

podľa ustanovenia § 11 ods. 5  písm. e) zákona o IPKZ. 

- ústneho pojednávania podľa ustanovenia § 15 zákona o IPKZ. 

 

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

na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia tohto 

upovedomenia. Inšpekcia zároveň dáva účastníkom konania a dotknutým orgánom možnosť, 

aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie v 30 dňovej lehote v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 

v nadväznosti na ustanovenie § 27 správneho zákona odo dňa doručenia tohto upovedomenia. 

 

Podľa ustanovenia § 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.  

 

Inšpekcia na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu 

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



 

 Účastník konania môže v určenej lehote alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie 

ústneho pojednávania. Ak žiadny z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania 

nepožiada, Inšpekcia podľa ustanovenia § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho 

pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky 

účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým 

orgánom. 

 

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

obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom 

povoľovaní. 

 

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

Inšpekcia neprihliada.    

 

       Vyjadrenie doručte na vyššie uvedenú adresu Inšpekcie a podľa možností na elektronické 

adresy jakub.janic@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk. 

 

 

Prílohy: 

1. Stručné zhrnutie údajov uvedených v žiadosti sa doručí účastníkom konania (okrem 

Duslo, a. s.)  a dotknutému orgánu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RNDr. Katarína Pillajová  

                                                                                   vedúca stáleho pracoviska 

 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

Účastníkom konania:  

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

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

3. Obec Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom 

 

Dotknutým orgánom a organizáciám: 

4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany 

ovzdušia, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa 

mailto:sizpipknr@sizp.sk

