
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

 

Bratislava, 06. 07. 2021 

Číslo: 6607/2021-6.6/sr 

34908/2021 

34909/2021-int. 

 

 

ROZSAH HODNOTENIA 

 

určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov 

navrhovanej činnosti „UGL2 v Duslo, a. s., Šaľa“. 
 

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

35 826 487 (ďalej len „navrhovateľ“) doručil na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky, t. č. sekciu ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie dňa 16. 03. 2021 zámer navrhovanej činnosti 

„UGL2 v Duslo, a. s., Šaľa“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“). Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky, t. č. sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového 

hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako ústredný orgán štátnej 

správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) 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 správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 

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

„správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 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 (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), 

listom č. 6607/2021-6.6/sr, 15469/2021, 15470/2021- int. zo dňa 26. 03. 2021 upovedomilo 

známych účastníkov konania podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, že podľa § 18 ods. 2 

správneho poriadku dňom doručenia zámeru začalo správne konanie vo veci posudzovania 

predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

 

Doplňujúce informácie k procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti 

 

Navrhovateľ doručil dňa 13. 01. 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky, t. č. sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov 

žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, t. č. sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie po 

preštudovaní podkladovej dokumentácie, rozhodnutím č. 6607/2021-6.6/sr, 9441/2021 zo dňa 

19. 02. 2021 upustilo od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti a zároveň 

poukázalo na to, že ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona 

o posudzovaní vplyvov vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej 

činnosti, príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie ďalšieho variantu v konaní podľa 

zákona o posudzovaní vplyvov. Navrhovateľ v zmysle vyššie uvedeného doručil dňa 16. 03. 

2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, t. č. sekciu ochrany prírody, 
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biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

zámer navrhovanej činnosti, vypracovaný podľa § 22 a prílohy č. 9 zákona o posudzovaní 

vplyvov, ktorý obsahoval jeden variant činnosti, ako aj nulový variant, t. j. variant stavu, ktorý 

by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila. 

Lokalita realizácie navrhovanej činnosti: Areál Duslo, a. s.; Nitriansky kraj; okres Šaľa 

obec Močenok; Trnovec nad Váhom; katastrálne územie Močenok - parcelné číslo 6040/587; 

6040/588; 6040/590; katastrálne územie Trnovec nad Váhom - parcelné číslo 1579/170; druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

Navrhovaná činnosť je zaradená podľa prílohy č. 8. zákona o posudzovaní vplyvov 

nasledovne: 

Tab. č. 1. 4. Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel 

 

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, t. č. sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

(ďalej len „MŽP SR“) podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov listom č. 6607/2021-

6.6/sr, 15469/2021, 15470/2021-int. zo dňa 26. 03. 2021 zaslalo zámer navrhovanej činnosti 

v listinnom vyhotovení dotknutej obci, povoľujúcemu orgánu a rezortnému orgánu ako aj 

dotknutému orgánu prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese: 

 

UGL2 v Duslo, a. s., Šaľa - Enviroportál - životné prostredie online (enviroportal.sk) 

 

MŽP SR požiadalo dotknutú obec, aby podľa § 65g ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov 

do desiatich dní od doručenia zámeru navrhovanej činnosti informovala verejnosť o tomto 

zámere a zverejnila v celom rozsahu dokumentáciu zámeru navrhovanej činnosti na úradnej 

tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. MŽP SR zároveň informovalo, že ak 

nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce zámer navrhovanej činnosti v celom rozsahu, obec 

na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, robiť 

výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z neho kópie. Zároveň MŽP SR žiadalo dotknutú 

obec, aby podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov oznámila, kde a kedy možno 

do zámeru navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky 

a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. 

 

Prerokovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti v zmysle § 30 ods. 1 zákona 

o posudzovaní vplyvov sa vykonalo v súlade s § 65g ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov v 

elektronickej podobe [v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente)]. 

 

 

Položka 

číslo 
Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A 

(povinné 

hodnotenie) 

Časť B 

(zisťovacie 

konanie) 

3. 

Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu 

chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo 

medziproduktov v priemyselnom rozsahu, 

ktoré sú určené na výrobu: 3.3. fosforečných, 

dusíkatých alebo draselných hnojív 

(jednoduchých alebo kombinovaných)  

bez limitu 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ugl2-v-duslo-s-sala
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Na základe odborného posúdenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, 

zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov 

štátnej správy, dotknutej obce, určuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 

sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné 

prostredie nasledujúci rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti, ktorého návrh sa prerokoval v 

zmysle predchádzajúceho odseku: 
 

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE 

 

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti sa určuje dôkladné 

zhodnotenie nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť 

neuskutočnila) a variantu uvedeného v zámere. 

 

2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV 

 

2.1. Všeobecné podmienky 

2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. Vzhľadom na povahu a rozsah 

navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala 

rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona o posudzovaní vplyvov, 

primerane charakteru navrhovanej činnosti; 

2.1.2. Na vypracovanie správy o hodnotení sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti 

uvedenej vo vyhláške č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie; 

2.1.3. Pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti sa nestanovuje harmonogram, ani žiadne 

špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia; 

2.1.4. Navrhovateľ doručí na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné 

prostredie 4x kompletnú správu o hodnotení v listinnom vyhotovení, 2x Všeobecne 

zrozumiteľné záverečné zhrnutie v listinnom vyhotovení (uvedené v prílohe č. 11 časti C 

bode X. k zákonu o posudzovaní vplyvov), 1x kompletnú správu o hodnotení na 

elektronickom nosiči dát. 

2.2. Špecifické požiadavky 

Zo stanovísk doručených k zámeru a po preštudovaní zámeru vyplynula potreba v správe 

o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s navrhovanou 

činnosťou:  

2.2.1. V správe o hodnotení zohľadniť spôsob zaobchádzania s nebezpečnými odpadmi, 

v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č 271/2015 Z. 

z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch nádoby (nakladať s 

odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a 

nepoškodzuje životné prostredie; technické a bezpečnostné požiadavky na skladovanie 

nebezpečných odpadov; dodržiavať podmienky bezpečného nakladania s nebezpečnými 

odpadmi; neriediť a nezmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné 

.....); 

2.2.2 V správe o hodnotení doplniť popis východiskového stavu hydrologických pomerov, ako 

aj následného hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd dotknutého územia; je 

potrebné vychádzať z vymedzenia a stavu útvarov povrchových vôd a útvarov 

podzemných vôd podľa Vodného plánu Slovenska a Plánu manažmentu správneho 

územia povodia Dunaja (aktualizácia 2015), https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-
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aplanovacie-dokumenty/vodny-plan-slovenskaaktualizacia-2015.html; Plán manažmentu 

povodia v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z.“); (samotná výstavba ako aj 

prevádzka novej linky UGL2 nesmie zhoršovať stav útvarov podzemných vôd a stav 

útvarov povrchových vôd; potrebný súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 

Z. z.); 

2.2.3. V správe o hodnotení zapracovať/zohľadniť dodržiavanie ustanovení § 39 o zaobchádzaní 

so znečisťujúcimi látkami v priamej nadväznosti na vyhlášku č. 200/2018 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach 

havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (v procese 

realizácie výstavby objektov, úpravy terénu a ostatných činností v rámci výstavby je 

potrebné minimalizovať zásahy do životného prostredia, ako aj vytvárať opatrenia na 

zabránenie znečistenia prostredia, napr. únik ropných látok, chemikálii a pod.; 

dodržiavať ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení 

neskorších predpisov); aktualizovať havarijný plán (predložiť na schválenie na Slovenskú 

inšpekciu životného prostredia); 

2.2.4. V správe o hodnotení zapracovať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci s technickými zariadeniami (pravidelná kontrola technologických zariadení, ktoré 

by mohli mať negatívny dopad na životné prostredie a zdravie obyvateľstva);  

2.2.5. V správe o hodnotení reflektovať návrh opatrení na elimináciu zvýšenej prašnosti počas 

výstavby navrhovanej činnosti a súvisiace právne predpisy z hľadiska ochrany ovzdušia, 

v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, vrátane relevantných 

požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 (Všeobecné požiadavky na zdroje znečisťovania 

ovzdušia) a v prílohe č. 7 (Špecifické požiadavky pre technologické zariadenia) vyhlášky 

č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení 

neskorších predpisov (vznikne veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, dodržanie emisných 

limitov bude prevádzkovateľ povinný preukázať vykonaním oprávneného merania emisií 

počas skúšobnej prevádzky zariadení výrobného procesu.); zariadenia stacionárnych 

zdrojov musia spĺňať ustanovené požiadavky na rozptyl emisií znečisťujúcich látok; 

2.2.6. V správe o hodnotení doplniť hodnoty hodinových hmotnostných tokov z navrhovanej 

činnosti/prevádzky; 

2.2.7. V správe o hodnotení doplniť garantovanú účinnosť nových filtračných/odlučovacích 

zariadení a garantované emisné limity pre jednotlivé znečisťujúce látky; 

V správe o hodnotení doplniť spôsob vyhodnotenia navrhovanej výšky výduchu za 

koncovou mokrou práčkou (42,0 m) a to aj vzhľadom na umiestnenie a vzdialenosť od 

ďalších výduchov (pozn. rozptylová štúdia nie je súčasťou zámeru); 

2.2.8. V správe o hodnotení doplniť odkaz na príslušné BAT (na navrhovanú činnosť sa budú 

vzťahovať závery o BAT pre čistenie odpadových plynov v chemickom sektore Common 

Waste Gas Treatment in the Chemical Sector – WGC, pre veľkovýrobu anorganických 

chemikálií – amoniak, kyseliny a priemyselné hnojivá, Large Volume Inorganic 

Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers – LVIC-AAF/aktuálne v procese revízie 

BREF); 

2.2.9. V karte bezpečnostných údajov pre kyselinu dusičnú doplniť do oddielu Regulačné 

informácie odkaz na nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní 

prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 

1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 (dodržiavať povinnosti 

uvedené vo vzťahu ku kyseline dusičnej a ďalším látkam, napr. dusičnanu amónnemu); 
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2.2.10. V správe o hodnotení doplniť chýbajúce odkazy na legislatívu v oblasti hnojív, konkrétne 

na zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, s dôrazom na § 8 

„Označovanie a balenie hnojiva“ a § 9 „Skladovanie hnojív“ a z nich vyplývajúce 

povinnosti, ako aj na jeho vykonávacie vyhlášky; 

2.2.11. V správe o hodnotení zohľadniť súlad realizácie navrhovanej činnosti s ustanoveniami § 

47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. (dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore 

stavby chrániť 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.; hĺbenie výkopov sa 

nesmie vykonávať v koreňovom priestore ...); 

2.2.12. Zohľadniť/doplniť príslušné opatrenia vo vzťahu k legislatívnym požiadavkám, 

z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o 

požiarnej prevencii; 

2.2.13. Zohľadniť informácie o prítomných nebezpečných látkach v podniku, ich klasifikáciu v 

nadväznosti na ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných 

priemyselných havárií v znení neskorších predpisov;  

2.2.14. V bode X. Správy o hodnotení okrem zhrnutia navrhovanej činnosti a jej vplyvov na 

životné prostredie sa vyjadriť ku všetkým pripomienkam doručeným k zámeru resp. 

doručeným k tomuto rozsahu hodnotenia a v prehľadnej forme vyhodnotiť splnenie 

všetkých požiadaviek a odporúčaní zo stanovísk doručených k zámeru a k určenému 

rozsahu hodnotenia, resp. odôvodniť ich nesplnenie. 

 

3.  UPOZORNENIE 

 

Podľa § 30 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov je platnosť rozsahu hodnotenia 

navrhovanej činnosti 3 roky od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak. 
 

Podľa § 30 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov je navrhovateľ povinný v spolupráci 

s dotknutou obcou bezodkladne informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o určenom 

rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti.  

 

Podľa § 30 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov môže verejnosť, dotknutá obec, 

dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu 

hodnotenia navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7 

zákona o posudzovaní vplyvov príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí 

navrhovateľovi. 

 

 

Mgr. Barbora Donevová 

poverená vykonávaním funkcie  

riaditeľa odboru 
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Rozdeľovník  

Doručuje sa (elektronicky): 

Dotknutá obec: 

1. Obecný úrad Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

2. Obecný úrad Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad 

Váhom  

3. Mestský úrad Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa 

Navrhovateľ: 

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

Povoľujúci orgán: 

5. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 

949 01 Nitra 

Rezortný orgán: 

6. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 

Bratislava 212  

Dotknutý orgán: 

7. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  

8. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (Priemyselné havárie), Štefánikova 

trieda 69, 949 01 Nitra 

9. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového 

hospodárstva, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

10. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, 

Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

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

ovzdušia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

12. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa na úseku 

ochrany prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa  

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

14. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nitra, s územnou pôsobnosťou 

pre okres Šaľa, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra  

15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 

Nitra  

16. Ministerstvo životného prostredia, Sekcia vôd – TU 

17. Ministerstvo životného prostredia, Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, odbor 

ochrany ovzdušia – TU 

18. Ministerstvo životného prostredia, Sekcia tvorby krajiny, oddelenie integrovanej 

prevencie - TU 


