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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále 

pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako 

príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení (ďalej len ust.) § 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 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“) a špeciálny 

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

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

vyhotovenia žiadosti č. OŽPaOZ/547/2021 prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, 

ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 (ďalej len „prevádzkovateľ“), zo dňa 02. 03. 2021, 

doručenej Inšpekcii dňa 04. 03. 2021, vo veci zmeny č. Z40 integrovaného povolenia a konaní 

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

o IPKZ, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 66 stavebného zákona, podľa ustanovenia 

§ 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)  

 

   m e n í    a    d o p ĺ ň a    i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e 

 

vydané rozhodnutím č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23. 10. 2007, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 13. 11. 2007 zmenené a doplnené rozhodnutiami: 

 č. 1097-16911/2009/Goc/370210505/Z2 zo dňa 21. 05. 2009 

 č. 4275 - 18418/2009/Šim/370210505/Z3 zo dňa 03. 06. 2009 

 č. 7333 - 39356/2009/Raf /370210505/Z6 zo dňa 03. 12. 2009 

 č. 2547-15801/2010/Goc,Šim/370210505/Z1-SP zo dňa 24. 05. 2010 

 č. 1022-23690/2010/Goc,Poj/370210505/Z5-SP zo dňa 09. 08. 2010 

 č. 1096-33986/2010/Goc,Poj/370210505/Z4-SP zo dňa 19. 11. 2010 
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 č. 884-4606/2011/Poj/370210505/Z7-SP zo dňa 14. 02. 2011 

 č. 3831-11369/2011/Goc/370210505/Z10 zo dňa 13. 04. 2011 

 č. 3558-17114/2011/Goc/370210505/Z9 zo dňa 09. 06. 2011 

 č. 246-19241/2011/Goc/370210505/Z8 zo dňa 30. 06. 2011 

 č. 4559-21062/2011/Goc/370210505/Z11 zo dňa 20. 07. 2011 

 č. 3667-9162/2012/Poj/370210505/Z12 zo dňa 27. 03. 2012 

 č. 5419 - 23888/2012/Šim/370210505/Z13 zo dňa 30. 08. 2012 

 č. 7706 - 30478/2012/Šim/370210505/Z14 zo dňa 29. 10. 2012 

 č. 4295-28079/2013/Poj/370210505/Z15-SP zo dňa 21. 10. 2013 

 č. 5890-30118/2013/Goc/370210505/Z16 zo dňa 08. 11. 2013 

 č. 983-4514/2014/Jur/370210505/Z17-SP zo dňa 11. 02. 2014 

 č. 953-8552/2014/Poj/370210505/Z18-SP zo dňa 18. 03. 2014 

 č. 561,358-9981/2014/Hli,Jak/370210505/Z19-SP,Z20-SkP zo dňa 07. 04. 2014 

 č. 3125-15851/2014/Máň/370210505/Z21 zo dňa 29. 05. 2014 

 č. 223–9172/2015/Jak/370210505/Z22-SkP zo dňa 27. 03. 2015 

 č. 3136-12530/2015/Kri/370210505/Z23-SP zo dňa 30. 04. 2015 

 č. 4384-25140/2015/Jur/370210505/Z24-SP, OdS zo dňa 02. 09. 2015 

 č. 79-2611/2016/Kri, Sza/370210505/Z26-SP zo dňa 28. 01. 2016 

 č. 4056-20521/2016/Rum/370210505/Z27-SP zo dňa 29. 06. 2016 

 č. 5450-27407/2016/Jak/370210505/Z28-SP zo dňa 05. 09. 2016 

 č. 5621-29287/2016/Imr/370210505/Z29-SP zo dňa 20. 09. 2016 

 č. 3149-12493/2017/Kro/370210505/Z31-SP zo dňa 21. 04. 2017  

 č. 1116-19235/2017/Jur,Rus/370210505/Z30,Z32 28. 06. 2017 

 č. 531-1978/2018/Šin/370210505/Z33-SP zo dňa 18. 01. 2018 

 č. 4896-26520/2018/Jur,Čás/370210505/Z34 zo dňa 06. 08. 2018 

 č. 4990-20637/2019/Kap/370210505/Z35-SP zo dňa 14. 06. 2019 

 č. 8337-45447/2019/Jan/370210505/Z37 zo dňa 04. 12. 2019  

 č. 1143-4118/2020/Jan/370210505/Z38-SP zo dňa 10. 02. 2020 

 č. 5672-21461/2020/Gál/370210505/Z39 zo dňa 09. 07. 2020 

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:  

 

 

„UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“, areál Duslo, a. s., 927 03 Šaľa  

 (ďalej len „prevádzka“) 

 

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom: 

4.3. Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka – jednoduché alebo 

zložené hnojivá  

 

pre prevádzkovateľa: Duslo, a.s. 

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

IČO:   35 826 487  

 

nasledovne: 
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1. V povolení v časti „Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je:“ sa 

za odsek cg) vkladajú nové odseky ch) až ck) v nasledovnom znení: 

 

 „cl)  v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd  

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

zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

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

len “vodný zákon”) – vydáva súhlas na uskutočnenie stavby „Obnova plničky Big-Bagov 

na eUGL“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže 

ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd 

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

vodného zákona – vydáva vyjadrenia k zámeru stavby “Obnova plničky Big-Bagov 

na eUGL ” z hľadiska ochrany vodných pomerov a nemá k nemu pripomienky 

 

  cm)  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 

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

k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Obnova plničky Big-Bagov na eUGL“ a nemá 

k nemu pripomienky 

    

  cn)  v oblasti stavebného poriadku 

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

vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „Obnova plničky Big-Bagov na eUGL“    
 

 v rozsahu: 

stavebných objektov: 

SO 01, E01a   Stavebné úpravy v existujúcich objektoch č. 31-20 a 31-23 , Architektonicko-

konštrukčná  časť 

SO 01, E01e Stavebné úpravy v existujúcich objektoch č. 31-20 a 31-23, časť 

Elektrotechnika  

   

prevádzkových súborov:  

PS 01, G01t Plnička big-bagov, Strojnotechnologická časť 

PS 01, G01e Plnička big-bagov, časť Elektrotechnika 

PS 01, G01m Plnička big-bagov, časť SRTP MaR 

 

  katastrálne územie: Močenok 

  parcelné čísla: 6040/434, 6040/185, 6040/590 (register „C“) – podľa LV č. 841 

 účel stavby: inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby  

  charakter stavby: trvalá. 

 

 Realizácia predmetnej stavby rieši požiadavku odberateľov granulovaných hnojív, a to 

plnenie dvojbodových big-bagov, ktoré nahradia v súčasnosti plnené štvorbodové big-bagy v 

objekte č. 31-23 Expedícia UGL. Ide o nahradenie súčasnej plničky big-bagov s nízkym 

hodinovým výkonom novou, modernejšou a výkonnejšou plničkou big-bagov. Nová plnička bude 

aj bezpečnejšia z hľadiska jej obsluhy a bude mať nižšie nároky na obsluhu. Nová plnička big-

bagov bude mať výkon 50 t/h.        
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Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného 

zákona záväzné stanovisko listom č. OcUMOC-705/2021/678 zo dňa 18. 02. 2021, že predmetná 

stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a podľa § 140 písm. b) v súlade s § 120 ods. 2 

stavebného zákona súhlasí s projektovou dokumentáciou stavby vypracovanej spoločnosťou 

Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 81, 82107 Bratislava 214 a vydaním stavebného povolenia pre 

uskutočnenie stavby „Obnova plničky Big-bagov na eUGL“ špeciálnym stavebným úradom. 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. OcUMOC-694/2021/580 

zo dňa 11. 02. 2021 k realizácii stavby „Obnova plničky Big-bagov na eUGL“ a k projektovej 

dokumentácii stavby vypracovanej spoločnosťou Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 81, 82107 Bratislava 

214, bez pripomienok. 

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán podľa § 3 

písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 písm. e) tohto zákona vydala 

vyjadrenie listom č. OU-SA-OSZP-2021/001478-002 zo dňa 10. 02. 2021, že navrhovaná činnosť 

„IA 2410 Obnova plničky Big-Bagov na eUGL“ na základe údajov uvedených v projektovej 

dokumentácii nespadá do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu 

na životné prostredie podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. 

 

2. V povolení v časti II. A Podmienky prevádzkovania sa za bod 25. vkladá nový bod 26. v znení: 

 

„25. Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode cn) „Obnova plničky Big-bagov na eUGL“ sa 

stanovujú tieto záväzné podmienky: 

 

I.  Všeobecné: 

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

IČO: 35 826 487. 

2. Stavbu zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní 

(spracovateľ: Chempik, s.r.o., Vlčie Hrdlo 81, 821 07 Bratislava 214, EXPRO, s.r.o., 

P.O.BOX 128, 927 01 Šaľa). 

3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo 

fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona 

č. 216/1995 Z. z. o  komore geodetov a kartografov. 

4. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom, vybraného zhotoviteľa stavby, vrátane dokladov 

oprávňujúcich ho na príslušný výkon činnosti, je stavebník povinný oznámiť Inšpekcii 

do 15 dní od jeho určenia. 

5. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr 15 dní po jej začatí písomne alebo 

elektronicky na adresu (e-mail: jakub.janic@sizp.sk a sizpipknr@sizp.sk). 

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

 a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní. 

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

uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe. 
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8. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko 

a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.  

9. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol 

minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie. 

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

uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom 

ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia. 

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

stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe 

na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti 

stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, 

hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní. 

12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania 

štátneho stavebného dohľadu. 

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

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

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

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

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

(ust. § 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou 

nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. 

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

 

II.  Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov       

a dotknutých organizácií:  

 

18. Technická inšpekcia, a. s., (odborné stanovisko č. 824/4/2021 zo dňa 23. 02. 2021): 

Upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a 

ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu 

ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

18.1. Pracovné prostriedky (stroje), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa 

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

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

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

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

18.2. Pred uvedením strojových zariadení – uvedených v sterojnotechnologickej časti na 

výkrese č. 154-15-3-G01-25-01 do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je 

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

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

neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR 

č. 392/2006 Z. z. 

 

III. Ďalšie podmienky: 

19. Stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Ak sa 



 Strana 6/12 rozhodnutia  č. 5635-19055/2021/Jan/370210505/Z40-SP 

na posúdenie spôsobilosti stavby vyžaduje skúšobná prevádzka, je možné stavbu užívať len 

na základe právoplatného rozhodnutia o uvedení stavby do dočasného užívania na skúšobnú 

prevádzku. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky. 

 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného 

rozhodnutím č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23. 10. 2007, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 13. 11. 2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „UGL, DAM, 

DAMMAG, AdBlue“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky 

z o s t á v a j ú    v    p l a t n o s t i. 

 
 

O d ô v o d n e n i e 
 
 

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 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 

o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe 

písomného vyhotovenia žiadosti č. OŽPaOZ/547/2021 prevádzkovateľa Duslo, a.s., 

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

„prevádzkovateľ“), zo dňa 02. 03. 2021, doručenej Inšpekcii dňa 04. 03. 2021, vo veci zmeny 

č. Z40 integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 a bod 8 

zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti 

s ust. §66 stavebného zákona, podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, a podľa zákona o správnom 

konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“ 

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

stavby „Obnova plničky Big-bagov na eUGL“, ako aj vydania príslušných súhlasov a vyjadrení 

pre uvedenú stavbu. 

 

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú 

zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka 

správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto 

zákona. 

 

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia, projektovú dokumentáciu, kópiu katastrálnej mapy, 

prehľadnú situáciu objektov závodu, záväzné stanovisko Obce Močenok, záväzné stanovisko 

všeobecného stavebného úradu – Obec Močenok, stanovisko Okresného úradu Šaľa – odboru 

krízového riadenia, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, 

odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a. s., prehlásenie prevádzkovateľa o podzemných 

rozvodných sieťach, vyjadrenie Okresného úradu Šaľa – odboru starostlivosti o životné prostredie – 

z hľadiska odpadového hospodárstva. 
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Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného 

zákona záväzné stanovisko listom č. OcUMOC-705/2021/678 zo dňa 18. 02. 2021, že predmetná 

stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a podľa § 140 písm. b) v súlade s § 120 ods. 2 

stavebného zákona súhlasí s projektovou dokumentáciou stavby vypracovanej spoločnosťou 

Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 81, 82107 Bratislava 214 a vydaním stavebného povolenia pre 

uskutočnenie stavby „Obnova plničky Big-bagov na eUGL“ špeciálnym stavebným úradom. 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. OcUMOC-694/2021/580 

zo dňa 11. 02. 2021 k realizácii stavby „Obnova plničky Big-bagov na eUGL“ a k projektovej 

dokumentácii stavby vypracovanej spoločnosťou Chempik, s.r.o., Vlčie hrdlo 81, 82107 Bratislava 

214, bez pripomienok. 

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán podľa § 3 

písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 písm. e) tohto zákona vydala 

vyjadrenie listom č. OU-SA-OSZP-2021/001478-002 zo dňa 10. 02. 2021, že navrhovaná činnosť 

„IA 2410 Obnova plničky Big-Bagov na eUGL“ na základe údajov uvedených v projektovej 

dokumentácii nespadá do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu 

na životné prostredie podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. 

 

 Technická inšpekcia, a. s. vydala odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby 

(odborné stanovisko č. 824/4/2021 zo dňa 23. 02. 2021) s nasledovnými pripomienkami: 

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti 

technických zariadení neboli zistené nedostatky. 

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní 

stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických 

zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 

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

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

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

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

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

- Pred uvedením strojových zariadení – uvedených v sterojnotechnologickej časti na 

výkrese č. 154-15-3-G01-25-01 do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania 

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

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

znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR 

č. 392/2006 Z. z. 

 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia zapracovala uvedené pripomienky do podmienok zmeny integrovaného povolenia 

v časti II. A Podmienky prevádzkovania, bod 26, II. Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov 

inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií. 
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Ostatné rozhodnutia, vyjadrenia, stanoviská a záväzné stanoviská dotknutých orgánov boli 

súhlasné a bez pripomienok. 

 

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní 

predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné 

doklady pre spoľahlivé posúdenie, a preto podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ 

upovedomila listom č. 5635-10083/2021/Jan/370210505/Z40 zo dňa 29. 03. 2021 prevádzkovateľa, 

účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 40 

integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, 

na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho 

doplnenie (ust. § 33 ods. 2 v nadväznosti na ust. § 27 zákona o správnom konaní) v určenej lehote 

odo dňa doručenia upovedomenia. 

 

Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. 

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje 

na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona o IPKZ 

na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.  

 

Taktiež Inšpekcia v upovedomení uviedla, že účastník konania môže v určenej lehote alebo 

v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania a 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. 

 

Vzhľadom na to, že sa nejednalo 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 upustila 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 po dobu najmenej 15 dní stručného 

zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté 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 po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej 

verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy 

verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní   

podľa ust. § 11 ods. 5  písm. d) zákona o IPKZ, 
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 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 ust. § 11 ods. 5  písm. e) zákona o IPKZ, 

 ústneho pojednávania podľa ust. § 15 zákona o IPKZ. 

 

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii. 

 

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal 

o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.  

 

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

zaslal svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku: 

 

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody 

a krajiny, listom č. OU-SA-OSZP-2021/002575-002 zo dňa 06. 04. 2021, vydal nasledujúce 

stanovisko: 

 Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác, uviaznu vo výkopoch, alebo 

iných stavebných objektoch, pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného 

úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu. Pred vyplnením výkopových 

rýh alebo zásypom žiadame tieto prezrieť a uväznené živočíchy preniesťmimo na vhodné 

miesto v okolí. 

 Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. je potrebné nájdené živočíchy odovzdať 

odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy, 

pracovisko Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda (tel. 031 

551 62 29).  

 Za hranicami zastavaného územia (extravilán) sa výrub drevín rastúcich mimo les (krovín a 

stromov) môže vykonať len na základe právoplatného a v čase nadobudnutia právoplatnosti 

stavebného povolenia aj právne účinného rozhodnutia povoľujúceho orgánu Okresného 

úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie a to v mimovegetačnom a 

mimohniezdnom období (od 1.10. do 31.3 v kalendárnom roku). 

 Pri realizácii prác, nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín (stromov a krov) 

rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. Dreviny 

nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo 

zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.). 

 U prác v blízkosti zelene, stromov, porastov treba dodržať STN 837010 a Arboristický 

štandard (Ochrana drevín pri stavebnej činnosti 2.). Ochranné pásmo stromov je 2,5 m od 

okraja stromu a výkop treba robiť ručne. Korene drevín hrubšie ako 3 cm treba ošetriť tak, 

aby neprichádzalo k ich odhnívaniu. Výkopové práce je preto potrebné vykonávať 

ručne spôsobom aby nedošlo k poškodzovaniu koreňovej sústavy drevín – viď kap. 4.2.4. 

a 4.2.41 STN 83 7010. 

 

 4.2.4 Hĺbenie výkopov  

Hĺbenie výkopov sa nesme vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných 

prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť 

bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 

3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetria. 
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 4.2.4.1 Ochranné opatrenia 

V závislosti od straty koreňov môže nastať potreba drevinu ukotviť, prípadne vykonať 

vyrovnávací rez koruny. 

Ak napriek zabezpečenej ochrane drevín sa pri stavebných úpravách alebo pri výkopových 

prácach poškodí strom alebo jeho korene, je vykonávateľ stavebných alebo výkopových 

prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrenie poškodených stromov alebo ich 

koreňov. 

Ak strom rastie v nespevnenom teréne, môže sa minimálne jedno vegetačné obdobie pre 

zamýšľaným výkopom vybudovať koreňová clona. Hĺbka koreňovej clony závisí od hĺbky 

prekorenenia, nesmie však presiahnuť 1,5 m až 2,0 m. Vo vzdialenosti 30 cm pred 

plánovaným výkopom sa ručne odstráni pôda a rezom ostrým nožom sa odstránia všetky 

korene. Strana budúceho výkopu sa odební priepustným debnením (drôteným pletivom, 

doskami a pod.). Dno koreňovej clony sa vyplní hrubšou hlinitou pôdou, vrchná aspoň 40 

cm vrstva koreňovej clony sa vyplní odkopanou zeminou zmiešanou s kompostom. Dbá sa 

na udržiavanie primeranej vlhkosti koreňovej clony. 

 

Stanovisko Inšpekcie: 

Z dôvodu, že realizácia stavby sa bude vykonávať v interiéri existujúceho objektu, Inšpekcia 

nezapracovala uvedené pripomienky do podmienok zmeny integrovaného povolenia. 

 

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, 

stanovisko listom č. OU-SA-OSZP-2021/002568-002 zo dňa 01. 04. 2021, ktorým súhlasí bez 

pripomienok. 

 

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná 

odborne spôsobilým projektantom. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú 

uložené v spise. 

   

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny 

vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný 

o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia  

na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.  

 

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady 

rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a 

spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v osobitných predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli 

súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej 

žiadosti, a vyjadrenia dotknutého orgánu zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska 

zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie 

sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov 

konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré 

boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto povolenia. 
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P o u č e n i e: 
 
 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa ustanovení § 53 a § 54 správneho zákona možno podať                       

na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále 

pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7,    949 01 Nitra 

odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.  

 

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne 

právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 Bc. Ing. Vladimír Poljak 

                             riaditeľ 

  

 

Doručuje sa: 

Účastníkom konania:  

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

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

Projektantom: 

(v zastúpení Dr. Ing. Petrom Némethom, Duslo, a. s., Šaľa so sídlom Administratívna budova ev. č. 

1236, 927 03 Šaľa) 

3. Ing. Štefan Karácsony, autorizovaný stavebný inžinier  

4. Ing. Miloš Vágner, autorizovaný stavebný inžinier  

5. Ing. Dušan Zich, autorizovaný stavebný inžinier 

6. Ing. Ivan Kořínek, autorizovaný stavebný inžinier 

7. Ing. Peter Šoka, špecialista požiarnej ochrany  

8. Ing. Jozef Guizon, autorizovaný stavebný inžinier 

9. Peter Straňák, projektant elektrických zariadení 

 

 

 

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti): 

10. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné  prostredie, Hlavná 42/12A,  927 01 Šaľa  –  

štátna vodná správa 

11. – štátna správa odpadového hospodárstva 

12. – štátna správa ochrany prírody a krajiny 

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

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

Nitra 

15. Okresný úrad  Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa 
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16. Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava   

 


