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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 § 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 § 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 § 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 prevádzkovateľa 

MEROCO, a. s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 35 775 203, (ďalej len 

„prevádzkovateľ“), zo dňa 27. 05. 2021 doručenej Inšpekcii dňa 27. 05. 2021 vo veci zmeny č. Z9-

SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného 

povolenia v prevádzke „Závod na výrobu biodieslu“ realizáciou stavby „Intenzifikácia výroby 

biodieslu - Navýšenie kapacity dezokolóny“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., 

bod 3., písm. b) bod 4., § 3 ods. 3. písm. c) bod 2. a bod 4. a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ 

v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 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. 3373-24987/37/2008/Fin/ 373260107 zo dňa 28. 07. 2008, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 15. 08. 2008, v znení rozhodnutí: 

č. j. 8164-32404/37/2011/Ora/373260107/Z1   zo dňa 14. 11. 2011 

č. j. 6702-29636/37/2012/Ora/373260107/Z2 zo dňa 31. 10. 2012 

č. j. 5338-22584/37/2013/Heg/373260107/Z3 zo dňa 11. 09. 2013 

č. j. 3226-16374/2014/Jak/373260107/Z4-KR zo dňa 04. 06. 2014 

č. j. 5899–26013/2014/Jak/373260107/Z5-KR zo dňa 04. 06. 2014 

č. j. 3455-15450/2017/Jak/373260107/Z6-SP zo dňa 16. 05. 2017 
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č. j. 6364-29525/2018/Med/373260107/Z7 zo dňa 04. 09. 2018 

č. j. 5207-18004/2019/Med/373260107/Z8 zo dňa 15. 05. 2019 

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

„Závod na výrobu biodieslu“ 

 

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

4.1.b) Výroba organických chemikálií, ktorými sú: organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú 

alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery, 

peroxidy, epoxidové živice 

 

pre prevádzkovateľa: MEROCO, a.s. 

sídlo:   Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov 

IČO:   35 775 203 

 

nasledovne: 

 

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

aa) vkladajú nové odseky ab) až ae)  v znení: 

 

„ab)  v oblasti ochrany ovzdušia: 

– podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – 

udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja 

znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania stavebného povolenia na stavbu „Intenzifikácia 

výroby biodieslu - Navýšenie kapacity dezokolóny“, 

 

– podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona 

o ovzduší – udeľuje súhlas na zmeny používaných surovín (zvýšenie spotreby vstupných 

surovín, používanie nových vstupných surovín),  

 

ac)  v oblasti povrchových a podzemných vôd  

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

č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) 

– udeľuje súhlas na uskutočnenie stavby „Intenzifikácia výroby biodieslu - Navýšenie 

kapacity dezokolóny“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá 

však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,  

 

ad) v oblasti odpadov 

– podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. c)  zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov – udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

činnosťou R3, R9 a  R13, 

– podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona 

o odpadoch – udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia 

na zhodnocovanie odpadov, vypracovaný Ing. Krištofom Šoltýsom 
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ae)    v oblasti stavebného poriadku: 

 podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – vydáva stavebné 

povolenie na stavbu „Navýšenie kapacity dezokolóny“ v rámci investičnej akcie  

„Intenzifikácia výroby repkového oleja a biodieslu“ 

 

v rozsahu stavebných objektov: 

SO 02.2   Príprava oleja 

 

v rozsahu prevádzkových súborov: 

PS01  Úprava kolóny C1 

PS02  Prevádzkový rozvod silnoprúdu NN 

PS03  SRTP, MAR 

PS04  EPS 

 

katastrálne územie:  Leopoldov 

na pozemkoch par. č.: 2268/1, – reg. „C“ LV č. 2700 – vlastník -MEROCO, a.s. 

účel stavby: Inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné 

inžinierske stavby, i.n. – ostatné inžinierske stavby, i.n. 

charakter stavby:  trvalá.  

 

Mesto Leopoldov vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. LEO/2249/48/2021/Ja zo dňa 10. 05. 2021 

k uskutočneniu stavby s podmienkami.   

 

Zároveň Mesto Leopoldov ako príslušný stavebný úrad oznámilo listom 

č. LEO/2249/48/2021/Ja zo dňa 12. 05. 2021, že na stavbu „Intenzifikácia výroby biodieslu-

Navýšenie kapacity dezokolóny, a. s.“ sa podľa stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení 

stavby nevyžaduje a zároveň Mesto Leopoldov ako príslušný stavebný úrad vydalo súhlas podľa § 

140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia 

špeciálnym stavebným úradom. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo rozhodnutie 

zo zisťovacieho konania č. 8586/2020-1.7/sr-R. zo dňa 07. 10. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

dňa 03. 02. 2021. 

 

Projektová dokumentácia rieši nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory: 

SO 02.2  Príprava oleja 

Stavebný objekt SO 02.2 rieši zvýšenie časti objektu prípravy repkového oleja. Jeden modul 6 x 6 m, 

tvoriaci halu dezokolóny bude kvôli nadstavbe technológie zvýšený o cca 6 m. Pôvodná oceľová 

konštrukcia strechy bude rozobratá a spätne inštalovaná v novej polohe. V nadstavbe sa budú 

nachádzať dve nové obslužné plošiny pre prístup k meracím a ovládacím prvkom nadstavby 

dezokolóny. Kvôli zvýšeniu objektu bude treba predĺžiť existujúci exteriérový dvojplášťový komín, 

kotvený do oceľovej konštrukcie nadstavby pre dezokolónu. 

 



 Strana 4/35 rozhodnutia  č. 7798-36969/2021/Gál/373260107/Z9-SP 

Popis procesu Deodorizácia 

Prevádzka je vybavená Qualistock deodorizérom, ktorý je dizajnovaný pre fyzikálnu rafináciu 

ľahkých olejov s maximálnym obsahom voľných mastných kyselín (ďalej len FFA) do 3 % 

v nástreku.  

Prevádzkovateľ jednotky chce spracovať surovinu s obsahom do 10 % FFA, tak aby na výstupe obsah 

FFA v rafinovanom oleji neprevyšoval 0,15 %. 

Ohrievanie oleja na ohrevnej etáži 821A s takým vysokým obsahom FFA, znamená, že obrovský 

podiel obsiahnutej FFA bude sa odparovať rapídne. Tento nežiaduci jav spôsobí nárast tlaku 

v kolóne, čo má negatívny vplyv na proces rafinácie a zbytočne zaťažuje vákuotvorný systém. 

Z dôvodu, aby  sa zabránilo zvýšeniu tlaku v deodorizéri kvôli väčšiemu prietoku parnej fázy 

s vysokým obsahom FFA,  musí byť kolóna rozšírená nad etážou 821A. Práčka  - náplňové skrápacie 

zariadenie bude inštalovaná s účelom kondenzovať uvoľnenú FFA na etáži 821A. 

 

PS 01 Úprava kolóny C1 

Jednotka DEODORIZÁCIA pozostáva z týchto  hlavných zariadení: 

822Q – Deodorizačná kolóna - Účel : Deodorizácia ľahkých olejov 

823 – Práčka mastných kyselín - Účel : Absorpcia pár mastných kyselín 

899/81AG – Zberná etáž destilátu - Účel : Zber stekajúcej kvapaliny z kondenzátora mastných 

kyselín  

881AG – Chladič mastných kyselín - Účel : Ochladenie destilátu mastných kyselín  

P814AG – Čerpadlo mastných kyselín - Účel : Čerpanie FAD do skladovacích nádrží a do 

kondenzátora FFA 

P850/81AG – Čerpadlo chladiacej vody - Účel : Čerpanie chladiacej vody do chladiča destilátu 

mastných kyselín (FAD) 

 

Prevádzkové potrubie PS 01 

Predmetom riešenia tohto PS sú potrubné rozvody a prepojovacie potrubia. Ide o vnútroobjektové 

prepojenia. 

Rozsah riešenia potrubných rozvodov vyplýva z požiadaviek technológie výroby. Potrubné rozvody 

sú navrhované v súlade s dispozičným usporiadaním výrobného zariadenia. Potrubné rozvody budú 

uložené na nových  podperách a budú pripojené na uzemňovaciu sieť. 

 

PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu NN 

Prevádzkový rozvod silnoprúdu NN rieši dodávku a montáž elektrozariadení. 

 

Popis technického riešenia: 

Existujúce el. rozvádzače RM1, RM2 sú umiestnené v objekte SO 03 v elektrorozvodni na podlaží 

+6,00 m. Hlavné káblové trasy budú vedené čiastočne po existujúcich káblových trasách a čiastočne 

po nových káblových trasách. Napájanie nových elektrických spotrebičov bude realizované 

celoplastovými káblami typu CYKY, 1-CYKY, CMSM, CMFM, ktoré budú uložené v týchto 

hlavných káblových trasách. Pri odbočení káblov k jednotlivým spotrebičom a k ich ovládacím 

prvkom budú tieto káble uložené v ochranných elektroinštalačných rúrkach. 

 

PS 03 SRTP, MAR 

Navýšenie kapacity dezokolóny poz. 822Q je realizované jej nadstavbou poz. 823, navýšením 

výkonu čerpadla mastných kyselín poz. P814AG, novým čerpadlom chladiacej vody P850/81AG, 
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novým chladičom 881AG ako aj iných drobných zmien v strojnotechnologickej časti. Súčasťou 

nadstavby je práčka mastných kyselín. Obsluha kolóny z hľadiska údržby a prevádzkovania je 

podobná pôvodnému návrhu, doplnená o miestne meranie prietoku prúdu mastných kyselín 

do nadstavby kolóny.  

Proces chladenia prúdu mastných kyselín je plne automatický, riadený z existujúceho riadiaceho 

systému. Existujúca vizualizácia vo velíne bude rozšírená a upravená tak, aby vyhovovala 

požiadavkám na obsluhu (bezpečnosť, prehľadnosť, ...). 

 

PS 04 EPS 

Predmetom riešenia projektu EPS je inštalovanie automatických a manuálnych hlásičov 

v priestoroch prípravy oleja SO 02.2 – nadstavba podlažia +25,3 m a +27,8 m ako aj ich pripojenie 

k existujúcemu systému EPS ZETTLER ZX4 na velíne m.č. 403 v 4.NP v objekte SO 03.“  

  

2. V povolení v časti II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 3. Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú 

emisie ZL a ďalšie vplyvy na životné prostredie a zdravie ľudí, sa tabuľka Odpadové vody 

(OV) nahrádza novou tabuľkou s nasledovným znením: 

 

„Odpadové vody (OV): 

Por. 

č. 

Druh vôd Produkované 

max. množstvá 

Spôsob zaústenia 

OV 

1 Splaškové 2,52 m3/deň do ČOV a Slovenské 

liehovary a likéry 

(ďalej len „SLL“) 

2 Technologické 55 m3/deň 

Priemerne a  

94 m3/deň 

maximálne 

do čerpacej stanice 

OV v Envirale 

3 Vody z povrchového odtoku  Cca 71,3 l/s do jestv. dažďovej 

šachty 

4 Odkal a odluh z okruhu chladiacej 

vody 

216  m3/deň do ČOV a SLL 

“ 

 

3. V povolení v časti III. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania sa vkladá 

do časti 8. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb bod 8.4 

v nasledovnom znení: 

 

„8.4 Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode ae) „Navýšenie kapacity dezokolóny“ 

v rámci investičnej akcie  „Intenzifikácia výroby repkového oleja a biodieslu“ sa 

stanovujú tieto záväzné podmienky: 

a) všeobecné: 

1. Stavebníkom bude MEROCO, a.s.  

2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní  (spracovateľ 

INTECH, spol, s.r.o., v termíne 03/2021).  

3. Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby 

oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej 



 Strana 6/35 rozhodnutia  č. 7798-36969/2021/Gál/373260107/Z9-SP 

polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník. 

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom 

konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní 

odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej 

spôsobilosti.  

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

alebo elektronicky na adresu (e-mail: lubos.gal@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).  

6. Na stavenisku 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. 

8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

9. 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. 

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

stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon 

č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

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. 

11. 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. 

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

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

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

právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak 

sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.  

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

 

b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov 

štátnej správy a dotknutých organizácií:  

 

16.  Ministerstvo životného prostredia SR – rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní 

č. 8586/2020-1.7/sr-R zo dňa 07.10.2020 

16.1 vypracovať (resp. aktualizovať) plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku 

neovládateľného     úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup 

v prípade ich úniku (havarijný plán). 

16.2  zmenu navrhovanej činnosti realizovať spôsobom, aby neprišlo k zhoršeniu pachovej 

situácie a využiť všetky možnosti na zníženie/elimináciu zápachu; zabezpečiť 

dôslednú kontrolu pachovej situácie v predmetnej prevádzke ako aj v jej okolí; 

výsledky monitoringu priebežne aktualizovať a zverejňovať na webovom sídle 

navrhovateľa a požiadať o ich zverejnenie aj na webovom sídle mesta Leopoldov. 

16.3 aplikovať vhodné procesné opatrenia riadenia rizík a používať chemické látky 

mailto:@sizp.sk
mailto:sizpipknr@sizp.sk).
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spôsobom, že tieto nebudú mať nepriaznivý dopad na ľudské zdravie a životné 

prostredie; zohľadniť legislatívny súlad v zmysle registrácie, hodnotenia a 

autorizácie chemických látok (výrobca, dovozca, následný užívateľ). 

16.4  pri práci s chemickým faktorom zosúladiť a dodržiavať prevádzkovo – bezpečnostné 

opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj ochrany pred 

požiarmi, v zmysle príslušných právnych predpisov, so zreteľom na opatrenia 

zamerané na predchádzanie vzniku závažnej priemyselnej havárie. 

16.5 realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dodržať navrhnuté akustické úpravy 

vyplývajúce z objektivizácie hluku, infrazvuku a vibrácií v rámci akustickej štúdie 

(s maximálnym využitím efektívnych tlmiacich stavebných komponentov), 

vypracovanej v zmysle príslušných právnych predpisov ktorými sa ustanovujú 

podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách 

na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

16.6  na základe výsledkov z akustickej štúdie podľa vyššie uvedenej podmienky využiť 

technicky realizovateľné opatrenia na už jestvujúcej technológii tak, aby sa 

eliminoval príspevok k zvýšeniu hluku, t. j. znížením akustickej záťaže pôvodných 

hodnôt pred intenzifikáciou. 

16.7  na základe výsledkov z akustickej štúdie podľa vyššie uvedenej podmienky pri oplotení 

prevádzky smerom k intravilánu mesta zabezpečiť inštaláciu akusticky pohltivých 

panelov s dostatočnou stavebnou výškou. 

16.8  v rámci eliminačných opatrení hluku vyplývajúcich z výsledkov akustickej štúdie podľa 

vyššie uvedenej podmienky, uplatniť možnosť použiť panely s použitím popínavých 

rastlín, ktoré prioritne vo vegetačnom období eliminujú a absorbujú hluk. 

16.9  najbližší monitoring hluku realizovať v intervale trvania min. 30 dní tak, aby bol 

zachytený aj smer vetra od zdroja hluku k obytnej zástavbe. 

16.10 zabezpečiť dostatočné množstvo odstavných plôch pre dopravu nákladných vozidiel, 

aby nedochádzalo k ich odstaveniu na miestnej komunikácii; súlad realizácie zmeny 

navrhovanej činnosti s intenzitou a zabezpečením dopravy na úseku miestnych 

komunikácií.   

 

17. Mesto Leopoldov – záväzné stanovisko podľa stavebného zákona 

č. LEO/2249/48/2021/Ja zo dňa 12. 05. 2021: 

17.1 Všetky nové zdroje hluku inštalovať v uzavretej zástavbe s maximálnym využitím 

efektívnych tlmiacich stavebných komponentov. 

17.2  Pred a po realizácii zámeru objektivizovať expozíciu obyvateľov a ich prostredia 

hluku a vibráciám formou monitoringu hluku. 

17.3  Zabezpečiť, aby sa nákladné vozidlá pred vážením neotáčali pred bytovými domami 

na p. č. 2292 a 2290, k.ú. Leopoldov. 

 

18. Mesto Leopoldov – záväzné stanovisko podľa obecného zriadenia 

č. LEO/2249/48/2021/Ja zo dňa 10. 05. 2021: 

 Nakoľko sú identické podmienky ako v stanovisku podľa stavebného zákona, z toho 

dôvodu sa nebudú zapracovávať opakovane. 
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19.  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch – č. ORHZ-

PN1-213/2021 zo dňa 20. 04. 2021: 

19.1 Spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby vypracovanou 

špecialistom požiarnej ochrany Ing. Jánom Bukayom v marci 2021 ho požadujeme 

predložiť pri kolaudačnom konaní. 

Pri kolaudačnom konaní je potrebné dokladovať vlastnosti použitých stavebných 

výrobkov a konštrukčných systémov, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické 

charakteristiky v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z.z.  a vlastnosti použitých 

technologických zariadení v zmysle zákona NR SR č. 56/2018 Z.z. 

 

20.  Technická inšpekcia, a.s. – odborné stanovisko č. 1214/1/2021 zo dňa 18. 05. 2021: 

  Zistenia: 

20.1 Nie je uvedená konkrétna kvalifikácia zamestnancov pre obsluhu a prácu na 

elektrických zariadeniach – rozpor s § 19 vyhl. č. 508/2009 Z.z. (EZ). 

20.2 Protokol o určení vonkajších vplyvov neobsahuje zoznam členov komisie a podpis 

predsedu komisie – rozpor s čl. N 1.3.4 a prílohou č. 5 STN 33 2000 – 5 – 51:2010 

(EZ). 

20.3 Projektová dokumentácia neobsahuje spôsob zaistenia bezpečnosti strojových 

zariadení pri ich budúcej prevádzke (prehliadky a skúšky v zmysle § 5 NV SR č. 

392/2006 Z.z.) – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) vyhl. č. 453/2000 Z.z. (ST) 

Pripomienky a upozornenia:  

20.4 Na posúdenie neboli predložené prevádzkové súbory stavby a neboli predmetom 

tohto posúdenia (ST). 

 

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: 

20.5 Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia – Stavebná 

elektronika je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 

508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších 

predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s. 

20.6 Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – 

Stavebná elektrotechnika vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 

508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších 

predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s. 

20.7 Pracovné prostriedky – čerpadlo mastných kyselín, čerpadlo chladiacej vody je 

možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/066 Z.z. v znení 

neskorších predpisov a § 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 inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila 

ich správna inštalácia a ich správne fungovanie. 

20.8 Technické zariadenie čerpadlá sú určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 

436/2008 Z.z., deodorizačná kolóna 822Q, chladič mastných kyselín, prevádzkové 

potrubie, poistný ventil sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 1/2016 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť 

požiadavky tohoto predpisu. 
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21.  Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odd. štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, závažné priemyselné havárie – č. OU-TT-OSZP2-

2021/013495-002 zo dňa 10. 05. 2021 

21.1  Prevádzkovateľ je povinný informovať Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti 

o životné prostredie o každej zmene v množstve prítomnej nebezpečnej látky, 

významnej zmene procesov, pri ktorých sa prítomná nebezpečná látka používa, pri 

zmene v činnosti v podniku, zmene zariadenia alebo skladovacieho zariadenia, ktorá 

by mohla mať významný vplyv na zvýšenie nebezpečenstva, ktoré by mohlo viesť k 

závažnej priemyselnej havárii. 

 

22.  Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, zn. CD 

30672/2021 zo dňa 06.05.2021 

22.1   V záujmovom území, na parcelách s navrhovanou stavbou: „Navýšenie kapacity 

dezokolóny“, sa distribučné káblové vedenia nenachádzajú. Káblové vedenia 

napájajúce existujúcu transformačnú stanicu TS 0048-023 požadujeme rešpektovať 

a žiadame dodržiavať ochranné pásma a v ochrannom pásme žiadame dodržiavať 

ustanovenia v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. Pred zahájením 

výkopových prác požadujeme káblové vedenie vytýčiť pracovníkom ZSD, 

výkopové práce v ochrannom pásme je možné vykonávať iba ručne. Pri výstavbe 

žiadame dodržiavať ustanovenia STN 73 6005 a ďalších platných predpisov 

a noriem. V prípade odkrytia káblových distribučných rozvodov je potrebné ich 

zahrnutie vopred skontrolovať a odsúhlasiť Tímom správy energetických zariadení 

Západ na emailovej adrese milan.vachan@zsdis.sk, príp. na tel.čísle 0907 718 205. 

Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu. Realizáciou 

povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov, 

vrátane uzemňovacej sústavy. 

   Deliacim miestom medzi zariadením distribučnej sústavy a prípojným zariadením 

žiadateľa zostávajú káblové koncovky prívodných VN vedení v TS 0048-009. 

  Predmetom PD je rozšírenie existujúcej dezodorizačnej kolóny o ďalšiu jednotku, 

ktorá bude pripevnená na povrch terajšej kolóny. Rozšírenie si bude vyžadovať 

nadstavbu jestvujúcej budovy dezodorizačnej kokóny. Miestom pripojenia stavby 

s požadovaným odberom Pi-35 kW, Pp-35 kW budú jestvujúce merané areálové 

rozvody NN, el. rozvádzače RM1 a RM2 umiestnené v elektro rozvodni v objekte 

SO 03. Z NN rozvádzačov budú vybudované nové káblové NN rozvody pre 

pripojenie jednotlivých spotrebičov. Pripojenie nového technologického zariadenia 

bude bez zmeny maximálnej rezervovanej kapacity a bez zmeny technických 

parametrov pripojenia jestvujúceho odberného miesta. Z hľadiska rozvoja siete 

energetiky uvedenú stavbu berieme na vedomie. 

 

22.2 Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení 

definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace 

so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na 

stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich 

činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti 

VVN, VN a NN vedení. 

mailto:milan.vachan@zsdis.sk
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22.3 V prípade, že pri umiestnení stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej 

distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, 

požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. 

22.4 Pred realizáciou zemných prác je Stavebník povinný požiadať o vytýčenie 

existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej 

Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou 

na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 

(služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie 

elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.). 

22.5  Pri prácach na zariadeniach patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s., požiadať 

pracovníkov Tímu správy energ. zariadení Západ-Trnava o technický dozor. 

22.6 Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá 

projektant. 

22.7  Platnosť tohto vyjadrenia je 12 mesiacov. 

 

23.    ORANGE - MICHLOVSKY, spol. s r.o. – č. BA-1452/2021 zo dňa 03. 05. 2021 

Pri projektovaní stavieb dodržiavať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia 

zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. 

Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených 

plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť 

žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy 

riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.. 

Mechanická ochrany a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady 

investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného 

rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s., ním 

poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme 

optickej trasy oznámi správcovi PTZ. 

Upozorňujeme, že: 

1. Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu 

nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov. 

2. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el.prípojky ku ním, nie sú 

predmetom tohto vyjadrenia. 

 

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, 

ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že 

zabezpečíte: 

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu 

terénu, objednať u správu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie 

objednávateľ farbou, alebo kolíkmi. 

Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou 

a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 

30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení 

a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali 

nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od 

vyznačenej polohy PTZ. 

  Dodržanie zákazu predchádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana 

proti mechanickému poškodeniu. 

mailto:odberatel@zsdis.sk
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  Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 

znemožňovali prístup k PTZ. 

   Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 

v ochrannom pásme. 

  Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu 

a poškodeniu nepovolanou osobu. 

  Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie 

a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery). 

   Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel.číslo 033/77 320 32, mob. 

0907 721 378. 

  Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na 

to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho 

vedomia). 

  Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole 

o nepoškodení trasy. 

 

24.  Slovak Telekom, a.s. – č. 6612110634 zo dňa 15. 04. 2021: 

24.1 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona 

č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona 

č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 

24.2  Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 

v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade 

ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si 

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

24.3  Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer,   

pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti 

(najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť 

Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo 

preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 

František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289 

24.4  V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za 

splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

24.5   Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. 

je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 

vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť 

zrealizovať prekládku SEK. 

24.6   Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zaradení. 

24.7  V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 

proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
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24.8 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 

povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v 

platnom znení. 

24.9  V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 

zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 

          Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy 

SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. 

Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia 

iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 

káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 

vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

24.10 Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez 

internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia 

           Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

24.11 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria 

prílohu tohto vyjadrenia. 

24.12 Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 

žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 

alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

24.13 Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť 

na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné 

do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

24.14 Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie 

 

25. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 – list 

č. TN/NS/0347/2021/Mo zo dňa 10. 05. 2021 

Všeobecné podmienky: 

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby 

konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi 

zariadeniami v správe SPP-D, 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona 

o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je 

povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, e-

mail: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého 

plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej 

fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske 

siete počas celej doby odkrytia proti poškodeniu, 

mailto:pavol.pediac@spp-distribucia.sk
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- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 

a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje 

vydané povolenie SPP-D, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí 

byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti 

môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, 

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 

zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je 

oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme 

plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo 

výške 300,- € až 150 000,- € poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj 

k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne 

trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného 

zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti 

ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať 

stavby, 

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme 

 

c) ďalšie podmienky:  

26.  Inštalovať na bezpečnostno-poistnom odvode V1 zariadenie na kontinuálne 

snímanie prietoku plynu vypúšťaného do vonkajšieho ovzdušia so záznamom 

nameraných údajov. 

27. dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na 

posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná prevádzka, možno 

stavbu užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú 

prevádzku. 

28. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania 

s odpadom vzniknutým počas výstavby. 

29. Pred začatím skúšobnej prevádzky aktualizovať postup výpočtu množstva emisií 

znečisťujúcich látok a tento predložiť Okresnému úradu Hlohovec, štátnej správy 

ochrany ovzdušia na schválenie. 

30. Pred začatím skúšobnej prevádzky aktualizovať prevádzkovú dokumentáciu.“ 

 

4. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky 

pre suroviny, média, energie, výrobky, sa ruší text v bode 3.1. a nahrádza sa novým textom 

s nasledovným znením: 

 

„Základné suroviny:  -  surový repkový, slnečnicový, sójový, palmový, UCO olej, 

prípadne ďalší olej, vedlajšie živočíšne produkty 141 000 t/rok 

 -  MEFA (kyslý metylester) 1 000 t/rok 

 

Pomocné látky a média:  - metanol 13 100 t/rok 

- metanolát sodný 2 700 t/ rok 
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- kyselina chlorovodíková 1 610 t/rok 

- kyselina sírová 40 t/rok 

 - kyselina fosforečná 600 t/rok 

 - hydroxid sodný 1 250 t/rok 

 - kyselina sírová 40 t/rok 

 - kyselina citrónová 170 t/rok 

 - aditíva a stabilizátory podľa potreby 

 - kvap. dusík 320 t/rok 

 - chlornan sodný a iné podľa potreby 

Hlavné a vedľajšie produkty: 

  - FAME 137 000 t/rok 

  - Glycerín 17 000 t/rok 

  - Lecitín (lecitínové kaly) 11 300 t/rok 

Medziprodukty:  - FFA (voľné mastné kyseliny) 14 000 t/rok 

  - Rafináda (olej zbavený fosfolipidov, vlhkosti a FFA) 140 000 t/rok 

Energie:  - technologická para podľa potreby 

 - zemný plyn 3 960 m3/deň 

 - chladiaca voda podľa potreby 

 - vzduch tlakový podľa potreby 

 - elektrická energia 8 710 MWh/rok 

Výrobky  - bionafta 137 500 t/rok 

 - glycerín 17 000 t/rok 

 - lecitínové kaly 11 300 t/rok 

Spotreba vody - technologická voda 140 000 m3/rok 

 - prostriedky chem. úpravy technolog. vody  

 - pitná voda 1 200  m3/rok“ 

 

 

5. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich 

látok do ovzdušia, sa tabuľka v bode 1.1 nahrádza novou tabuľkou s nasledovným znením: 

 

„ 

Zdroj emisií Miesto vypúšťania 

emisií 

Znečisťujúca látka Emisný limit 

[mg.m-3] 

Vzťažné 

podmienky 

Práčka odplynov 

metanolu V1 

Výduch vo výške 

23,5 m 

Metanol 

(alkylalkohol) 

Emisný limit 

sa neuplatňuje 

 

Generátor 

vysokotlakej pary 

V2 

Výduch vo výške 

34,1 m 

NOx 

CO 

200 

100 

1), 2) 

1) Emisné limity pre NOx, CO platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach (tlak 

101,325 kPa, teplota 0 °C) a pre referenčný obsah kyslíka v spalinách vo výške 3% obj. 

2)   Emisné limity pre NOx, CO vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom meraní alebo technickom 

výpočte považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok 

každého iného postupu technického výpočtu podľa podmienok určených súhlasom alebo rozhodnutím neprekročí 

hodnotu emisného limitu.“ 

  

6. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre zhromažďovanie, nakladanie, 

zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, sa text v bode 13. nahrádza novým textom 

s nasledovným znením: 
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„13.  Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a súhlas na vydanie 

prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov (odpadové oleje) 

v maximálnom množstve 36 000 t/r, uvedené v konaniach v bode ad) v úvodnej časti 

povolenia, sú udelené na obdobie 5 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 7798-

36969/2021/Gál/373260107/Z9-SP. Platnosť týchto súhlasov Inšpekcia predĺži, a to aj 

opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú 

rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím 

tohto termínu doručí Inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasov.“ 

 

7. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre zhromažďovanie, nakladanie, 

zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, sa v bode 14. dopĺňa novým riadkom s nasledovným 

znením: 

 

„02 03 04 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie“ 

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  

V uskutočnenom konaní účastníci konania vzniesli nasledovné pripomienky: 

Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava: 

Žiadame, aby v integrovanom rozhodnutí (v odôvodnení) bolo uvedené akým presne spôsobom 

stavebný úrad zabezpečil overenie verejných záujmov životného prostredia, ktoré bol povinný 

preskúmať a to uvedením konkrétnych spôsobov a to v súlade s §47 ods.3 Správneho poriadku tak, 

že uvedie vecné a právne posúdenie verejných záujmov ochrany životného prostredia v zmysle 

hmotno-právnych predpisov podľa osobitných zákonov chrániacich jednotlivé zložky životného 

prostredia. Vzhľadom na skutočnosť, že pri tom vychádza zo záväzných stanovísk dotknutých 

orgánov, je potrebné, aby stavebný úrad zabezpečil, že toto zdôvodnenie budú obsahovať tieto 

záväzné stanoviská dotknutých orgánov: 

Stanovisko Inšpekcie: 

Správny orgán (Inšpekcia) pri príprave rozhodnutia postupoval v medziach zákona a príslušných 

vyhlášok. Žiadosť obsahovala všetky potrebné náležitosti, na základe čoho mohla Inšpekcia začať 

konanie (upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia). Do procesu 

posudzovania vplyvov na životné prostredie sa zapojila aj dotknutá verejnosť, s jej pripomienkami 

sa príslušný orgán vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie (MŽP SR) vysporiadal 

a zapracoval ich do rozhodnutia zo zisťovacieho konania. Pri vypracovávaní rozhodnutia o zmene 

integrovaného povolenia správny orgán vychádzal zo stanovísk príslušných dotknutých orgánov, 

tieto sú zapracované vo výrokovej časti rozhodnutia, vysporiadanie sa s podmienkami uvedenými 

v týchto stanoviskách je popísané v odôvodnení tohto rozhodnutia. 

 

Súčasne žiadame, aby v stavebnom rozhodnutí bolo osobitne uvedené akým presne spôsobom 

stavebník vyhodnotil splnenie záväzných podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania resp. 

záverečného stanoviska a akým spôsobom bol tento súlad v integrovanom konaní overený 

(v oznámení nie je v tomto smere uvedené nič). 

Stanovisko Inšpekcie: 

Navrhovaná činnosť, ktorej súčasťou je aj stavba „Intenzifikácia výroby repkového oleja 

a biodieselu – Navýšenie kapacity dezokolóny“, ktorej povolenie je predmetom tohto konania, bola 

riadne posúdená v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona 



 Strana 16/35 rozhodnutia  č. 7798-36969/2021/Gál/373260107/Z9-SP 

o posudzovaní, výsledkom čoho je právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania MŽP SR 

č. 8586/2020-1.7/sr-R, 49293/2020, 51681/2020-int zo dňa 07. 10. 2020, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 03. 02. 2021, pričom Inšpekcia je v konaní o vydanie zmeny integrovaného 

povolenia viazaná obsahom tohto rozhodnutia a nie je oprávnená spochybňovať jeho zákonnosť. 

V rámci konania Inšpekcia žiadala MŽP SR o vydanie záväzného stanoviska, súčasťou tohto listu 

bolo aj písomné vyhodnotenie plnenia podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia zo zisťovacieho 

konania. MŽP SR zaslalo Inšpekcii súhlasné záväzné stanovisko č. 3468/2021-1.7/sr 41256/2021 zo 

dňa 02. 08. 2021, v ktorom uvádza, že návrh vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku 

„Závod na výrobu biodieslu“, ktorej predmetom je vydanie stavebného povolenia pre stavbu 

„Navýšenie kapacity dezokolóny“ realizáciou stavby „Intenzifikácia výroby repkového oleja a 

biodieslu“ je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutím vydanom v zisťovacom 

konaní MŽP SR, sekciou posudzovania vplyvov na životné prostredie, odborom posudzovania 

vplyvov na životné prostredie č. 8586/2020-1.7/sr-R, 49293/2020, 51681/2020-int zo dňa 

07. 10. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 02. 2021. Inšpekcia má za to, že rozpísaním 

podmienok vyplývajúcich z procesu posudzovania vplyvov a ich vyhodnotením by sa zbytočne 

navýšila dĺžka rozhodnutia, ktoré je už samo o sebe rozsiahle. Orgán zodpovedný za posúdenie 

vyhodnotenia plnenia podmienok vyplývajúcich z posudzovania vplyvov je MŽP SR. 

 

Osobitne nás zaujíma určenie prvkov zelenej infraštruktúry  podľa §2 písm.zh až písm. zj zákona 

OPK č. 543/2002 Z.z., ktoré bol projektant podľa §3 zákona OPK povinný zapracovať do projektu. 

V prípade ak projekt uvedené prvky zelenej infraštruktúry neobsahuje, žiadame, aby bola táto 

povinnosť uvedené ako záväzná podmienka stavebného povolenia (§66 ods.3 písm.b Stavebného 

zákona).  Taktiež nás osobitne zaujíma splnenie verejných záujmov ochrany vôd podľa §5 až §11 

Vodného zákona a Rámcovej smernice EÚ o vode, ktoré sa preukazujú najmä rozhodnutím podľa 

§16a Vodného zákona. Neposlednou osobitnou náležitosťou, ktorá nás zaujíma je obnova prirodzenej 

biodiverzity dotknutého územia. 

Stanovisko Inšpekcie: 

Predmetom zmeny je nadstavba dezodorizačnej kolóny a budovy, v ktorej je umiestnená, čo nenarúša 

ekologickú stabilitu v danom území, ani nenarúša existujúcu zelenú infraštruktúru. 

K prvkom zelenej infraštruktúry - Líniová zeleň ako opatrenie proti hluku a zápachu bola realizovaná 

v roku 2019 v súvislosti s pripravovanou výstavbou závodu na výrobu druhogeneračného bioetanolu 

ENVIRAL. V areáli sa nachádza vodná nádrž a množstvo zelených plôch s vegetáciou, ktoré touto 

investíciou nebudú zasiahnuté. Zelené strechy na priemyselných budovách nie sú z technického a 

bezpečnostného hľadiska žiadúce. Aj v rozhodnutí zo zisťovacieho konania MŽP SR uvádza, že 

nedošlo k narušeniu biotopu ani zelenej infraštruktúry a ide o uzavretý priemyselný areál. 

Z uvedeného dôvodu nebol ani projektant povinný zapracovávať prvky zelenej infraštruktúry 

do projektovej dokumentácie. 

K § 16a vodného zákona uvádza Inšpekcia nasledovné: Prevádzkovateľ predložil vyjadrenie 

Okresného úradu Trnava, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č. OU-TT-OSZP2-2021/012885-002 zo dňa 

26. 04. 2021, v ktorom uvádza, že navrhovaná činnosť „Intenzifikácia výroby repkového oleja 

a biodieslu – Navýšenie kapacity dezokolóny“ nie je činnosťou podľa § 16 ods.6 písm. b) vodného 

zákona a nie je potrebné posúdenie tejto činnosti podľa § 16a ods. 14 vodného zákona. 

 

V stavebnom konaní sa riadime zásadou zdržanlivosti, kedy si neuplatňujeme vlastné návrhy ale 

očakávame od stavebníka, stavebného úradu a dotknutých orgánov, aby dôsledne vyžadovali plnenie 

verejných záujmov životného prostredia podľa osobitných právnych predpisov, čo je ich povinnosť 
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podľa §3 ods.1 Správneho poriadku. Vo výslednom rozhodnutí nás zaujíma, akým presne spôsobom 

si túto úlohu splnili. Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia postupovala v konaní v súlade so zákonom a ostatnými právnymi predpismi. Inšpekcia 

pri konaní postupovala podľa zásady zákonnosti, chránila záujmy štátu a spoločnosti  

 

S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne 

sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia túto možnosť poskytla všetkým účastníkom konania zaslaním písomnosti č. 7798-

38085/2021/Gál/373260107/Z9-SP zo dňa 11. 10. 2021, kde opätovne upovedomila všetkých 

účastníkov konania o ich možnosti sa vyjadriť k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku 

do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny 

v papierovej forme nezasielať. Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho 

poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia doručuje všetky dokumenty, vrátane rozhodnutia cez ústredný portál verejnej správy 

pre všetkých účastníkov konania, a aj dotknuté orgány a organizácie. 
 

 

 

 Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného 

rozhodnutím č. 3373-24987/37/2008/Fin/373260107 zo dňa 28. 07. 2008, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 15. 08. 2008, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Závod na výrobu 

biodieselu“ 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 § 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 § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, a ako špeciálny 

stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa 

MEROCO, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 35 775 203 zo dňa 27. 05. 2021, 

doručenej Inšpekcii dňa 27. 05. 2021 vo veci zmeny č. Z9-SP integrovaného povolenia v súvislosti 

so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na stavbu „Navýšenie kapacity 

dezokolóny“ v závode Meroco, a. s.“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., bod 3. 

písm. b) bod 3. a bod 4., podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona.  

  

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. 
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Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa 

Inšpekcii.  

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii 

splnomocnenie na zastupovanie v konaní, žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z listu 

vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, stručné 

zhrnutie, vyhodnotenie plnenia podmienok vyplývajúcich z posudzovania vplyvov na životné 

prostredie, emisno technologický posudok, Odborný posudok (imisno-prenosové posúdenie), 

aktualizovaný prevádzkový poriadok, karty bezpečnostných údajov, rozhodnutie MŽP SR 

zo zisťovacieho konania, vyjadrenie Slovak Telekomu, vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu,  

vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, vyjadrenie 

správcu siete Orange-Michlovský, spol. s r. o., vyjadrenie Okresného úradu Hlohovec, odboru 

krízového riadenia, stanovisko Okresného úradu Hlohovec, štátnej správy odpadového hospodárstva, 

štátnej vodnej správy, stanovisko Okresného úradu Trnava, štátnej správy prevencii závažných 

priemyselných havárií, súhlas Slovenských liehovarov a likérok s realizáciou stavby, vyjadrenie 

SPP-D, a.s., vyjadrenie SVP, a.s., Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., stanovisko 

Západoslovenskej distribučnej, a.s., záväzné stanovisko Mesta Leopoldov podľa obecného zriadenia, 

záväzné stanovisko stavebného úradu Mesta Leopoldov. Ďalej bolo predložené rozhodnutie 

Okresného úradu Trnava, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia 

kraja. 

 

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, 

obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona 

o IPKZ upovedomila listom č. 7798-24378/2021/Gál/373260107/Z9-SP zo dňa 07. 07. 2021 

prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny 

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

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie sa 

k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia 

zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej 

upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa 

k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu 

pre jej uplynutím predĺžiť. 

 

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada 

o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde 

k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú 

smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny 

z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadal a ani nenastal žiadny z vyššie uvedených 

dôvodov, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania. 

 

Zároveň Inšpekcia listom č. 7798-24388/2021/Gál/373260107/Z9-SP zo dňa 07. 07. 2021 

požiadala MŽP SR ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní o zaslanie záväzného 

stanoviska. Súčasťou žiadosti o zaslanie záväzného stanoviska bolo aj písomné vyhodnotenie plnenia 

podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia zo zisťovacieho konania. 

 

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii. 
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V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal 

o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.  

 

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 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 § 21 ods. 7 

zákona o IPKZ,  

– zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) 

zákona o IPKZ, 

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

– náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa  § 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 § 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 § 

11 ods. 5  písm. d) zákona o IPKZ, 

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

sídle  a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa 

§ 11 ods. 5  písm. e) zákona o IPKZ. 

 ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ. 

 

Mesto Leopoldov vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. LEO/2249/48/2021/Ja zo dňa 10. 05. 2021 

k uskutočneniu stavby s podmienkami: 

1. Všetky nové zdroje hluku inštalovať v uzavretej zástavbe s maximálnym využitím 

efektívnych tlmiacich stavebných komponentov. 

2. Pre celkové zníženie akustického tlaku využiť aj technicky realizovateľné opatrenia na 

novo inštalovanej technológii tak, aby sa eliminoval príspevok k zvýšeniu hluku, t. j. 

znížením akustickej záťaže pôvodných hodnôt pred zmenou zámeru výroby. 

3. Pri oplotení prevádzky smerom k intravilánu mesta zabezpečiť inštaláciu akusticky 

pohltivých panelov (nie hladké betónové ploty) s dostatočnou stavebnou výškou, zároveň 

uplatniť aj estetické architektonické riešenie, napr. použiť panely s použitím popínavých 

rastlín, ktoré aspoň vo vegetačnom období eliminujú a absorbujú hluk. Platí to v prípade ak 

monitoring hluku preukáže, že sú  potrebné prísnejšie opatrenia na eliminovanie hluku, 

požadujeme vykonať také opatrenia, aby sa vo výsledku požadovaný efekt dostavil. 

4. Pred a po realizácii zámeru objektivizovať expozíciu obyvateľov a ich prostredia hluku 

a vibráciám formou monitoringu hluku. 

5. Monitoring hluku žiadame vykonať v trvaní min. 30 dní tak, aby bol zachytený aj smer 

vetra od zdroja hluku k obytnej zástavbe. 

6. Žiadame, aby zmenou navrhovanej činnosti neprišlo k zhoršeniu pachovej situácie a využiť 

všetky možnosti na zníženie zápachu na už jestvujúcich technológiách. 
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7. Zabezpečiť dostatočné množstvo odstavných plôch pre dopravu, aby nedochádzalo 

k odstaveniu nákladných vozidiel na miestnej komunikácii. 

8. Zabezpečiť, aby sa nákladné vozidlá pred vážením neotáčali pred bytovými domami na p. 

č. 2292 a 2290, k.ú. Leopoldov   

 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia nezapracovala do podmienok vo výrokovej časti body 2., 3., 5., 6., 7., keďže ide o identické 

podmienky vyplývajúce z rozhodnutia zo zisťovacieho konania vydaného MŽP SR a tieto Inšpekcia do 

povolenia zapracovala. Podmienky 1., 4., 8. sú zapracované vo výrokovej časti III.A.8.4 b) 17. 

 

Zároveň Mesto Leopoldov ako príslušný stavebný úrad oznámilo listom 

č. LEO/2249/48/2021/Ja zo dňa 12. 05. 2021, že na stavbu „Navýšenie kapacity dezokolóny “ sa 

podľa stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje a zároveň Mesto Leopoldov 

ako príslušný stavebný úrad vydalo súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 

stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom. Súhlas bol 

vydaný s rovnakými podmienkami aké boli uvedené v záväznom stanovisku Mesta Leopoldov 

a Inšpekcia ich nezapracovala, nakoľko sú totožné s podmienkami Mesta Leopoldov podľa obecného 

zriadenia. 

 

 MŽP SR ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vydal rozhodnutie zo zisťovacieho 

konania č. 8586/2020-1.7/sr-R, 49293/2020, 51681/2020-int zo dňa 07. 10. 2020, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 03. 02. 2021. 

 

 Okresný úrad Trnava, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia 

kraja vydal rozhodnutie podľa § 16a vodného zákona č. OU-TT-OSZP2-2021/012885-002 zo dňa 

26. 04. 2021, v ktorom uvádza, že „Intenzifikácia výroby repkového oleja a biodieslu – Navýšenie 

kapacity dezokolóny“ nie je činnosťou podľa § 16 ods.6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné 

posúdenie tejto činnosti podľa § 16a ods. 14 vodného zákona. 

 

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 § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ bolo 

Inšpekcii doručené: 

-  stanovisko Okresného úradu Hlohovec, orgánu odpadového hospodárstva č. OU-HC-OSZP-

2021/000869-002 zo dňa 08. 07. 2021 bez pripomienok a podmienok  

-  stanovisko Okresného úradu Hlohovec, orgánu ochrany vôd č. OU-HC-OSZP-

2021/000871-002 zo dňa 12. 07. 2021, kde konštatoval, že predpokladanú stavbu je možné 

uskutočniť za týchto nasledujúcich podmienok: 

1. Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových vôd 

a podzemných vôd. 

2. Pri realizácii a užívaní stavby dbať o ochranu podzemných vôd a povrchových vôd 

a zabrániť prípadnému nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných 

a povrchových vôd. 

3. Plocha, na ktorej sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami, musí byť 

nepriepustná, odolná a stála proti mechanickým a chemickým vplyvom, aby sa 

zabránilo nežiaducim priesakom do podzemných vôd. 



 Strana 21/35 rozhodnutia  č. 7798-36969/2021/Gál/373260107/Z9-SP 

4. Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami pri realizácii navrhovanej činnosti musí byť 

v súlade s § 39 vodného zákona a vyhlášky 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.  

 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia tieto podmienky nezapracovala, pretože vyplývajú z požiadaviek všeobecných právnych 

predpisov. 

 

-  vyjadrenie účastníka konania –  zo dňa 15. 07. 2021 

Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava: 

Žiadame, aby v integrovanom rozhodnutí (v odôvodnení) bolo uvedené akým presne spôsobom 

stavebný úrad zabezpečil overenie verejných záujmov životného prostredia, ktoré bol povinný 

preskúmať a to uvedením konkrétnych spôsobov a to v súlade s §47 ods.3 Správneho poriadku tak, 

že uvedie vecné a právne posúdenie verejných záujmov ochrany životného prostredia v zmysle 

hmotno-právnych predpisov podľa osobitných zákonov chrániacich jednotlivé zložky životného 

prostredia. Vzhľadom na skutočnosť, že pri tom vychádza zo záväzných stanovísk dotknutých 

orgánov, je potrebné, aby stavebný úrad zabezpečil, že toto zdôvodnenie budú obsahovať tieto 

záväzné stanoviská dotknutých orgánov: 

Stanovisko Inšpekcie: 

Správny orgán (Inšpekcia) pri príprave rozhodnutia postupoval v medziach zákona a príslušných 

vyhlášok. Žiadosť obsahovala všetky potrebné náležitosti, na základe čoho mohla Inšpekcia začať 

konanie (upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia). Do procesu 

posudzovania vplyvov na životné prostredie sa zapojila aj dotknutá verejnosť, s jej pripomienkami 

sa príslušný orgán vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie (MŽP SR) vysporiadal 

a zapracoval ich do rozhodnutia zo zisťovacieho konania. Pri vypracovávaní rozhodnutia o zmene 

integrovaného povolenia správny orgán vychádzal zo stanovísk príslušných dotknutých orgánov, 

tieto sú zapracované vo výrokovej časti rozhodnutia, vysporiadanie sa s podmienkami uvedenými 

v týchto stanoviskách je popísané v odôvodnení tohto rozhodnutia. 

 

Súčasne žiadame, aby v stavebnom rozhodnutí bolo osobitne uvedené akým presne spôsobom 

stavebník vyhodnotil splnenie záväzných podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania resp. 

záverečného stanoviska a akým spôsobom bol tento súlad v integrovanom konaní overený 

(v oznámení nie je v tomto smere uvedené nič). 

Stanovisko Inšpekcie: 

Navrhovaná činnosť, ktorej súčasťou je aj stavba „Intenzifikácia výroby repkového oleja 

a biodieselu – Navýšenie kapacity dezokolóny“, ktorej povolenie je predmetom tohto konania, bola 

riadne posúdená v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona 

o posudzovaní, výsledkom čoho je právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania MŽP SR 

č. 8586/2020-1.7/sr-R, 49293/2020, 51681/2020-int zo dňa 07. 10. 2020, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 03. 02. 2021, pričom Inšpekcia je v konaní o vydanie zmeny integrovaného 

povolenia viazaná obsahom tohto rozhodnutia a nie je oprávnená spochybňovať jeho zákonnosť. 

Inšpekcia žiadala MŽP SR o vydanie záväzného stanoviska, súčasťou tohto listu bolo aj písomné 

vyhodnotenie plnenia podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia zo zisťovacieho konania. MŽP SR 

zaslalo Inšpekcii súhlasné záväzné stanovisko č. 3468/2021-1.7/sr 41256/2021 zo dňa 02. 08. 2021, 

v ktorom uvádza, že návrh vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Závod na výrobu 

biodieslu“, ktorej predmetom je vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Navýšenie kapacity 
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dezokolóny“ realizáciou stavby „Intenzifikácia výroby repkového oleja a biodieslu“ je v súlade 

so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní MŽP SR, 

sekciou posudzovania vplyvov na životné prostredie, odborom posudzovania vplyvov na životné 

prostredie č. 8586/2020-1.7/sr-R, 49293/2020, 51681/2020-int zo dňa 07. 10. 2020, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 03. 02. 2021. Inšpekcia má za to, že rozpísaním podmienok vyplývajúcich 

z procesu posudzovania vplyvov a ich vyhodnotením by sa zbytočne navýšila dĺžka rozhodnutia, 

ktoré je už samo o sebe rozsiahle. Orgán zodpovedný za posúdenie vyhodnotenia plnenia podmienok 

vyplývajúcich z posudzovania vplyvov je MŽP SR. 

 

Osobitne nás zaujíma určenie prvkov zelenej infraštruktúry  podľa §2 písm.zh až písm. zj zákona 

OPK č.543/2002 Z.z., ktoré bol projektant podľa §3 zákona OPK povinný zapracovať do projektu. 

V prípade ak projekt uvedené prvky zelenej infraštruktúry neobsahuje, žiadame, aby bola táto 

povinnosť uvedené ako záväzná podmienka stavebného povolenia (§66 ods.3 písm.b Stavebného 

zákona).  Taktiež nás osobitne zaujíma splnenie verejných záujmov ochrany vôd podľa §5 až §11 

Vodného zákona a Rámcovej smernice EÚ o vode, ktoré sa preukazujú najmä rozhodnutím podľa 

§16a Vodného zákona. Neposlednou osobitnou náležitosťou, ktorá nás zaujíma je obnova 

prirodzenej biodiverzity dotknutého územia: 

Stanovisko Inšpekcie: 

Predmetom zmeny je nadstavba dezodorizačnej kolóny a budovy, v ktorej je umiestnená, čo nenarúša 

ekologickú stabilitu v danom území, ani nenarúša existujúcu zelenú infraštruktúru. 

K prvkom zelenej infraštruktúry - Líniová zeleň ako opatrenie proti hluku a zápachu bola realizovaná 

v roku 2019 v súvislosti s pripravovanou výstavbou závodu na výrobu druhogeneračného bioetanolu 

ENVIRAL. V areáli sa nachádza vodná nádrž a množstvo zelených plôch s vegetáciou, ktoré touto 

investíciou nebudú zasiahnuté. Zelené strechy na priemyselných budovách nie sú z technického a 

bezpečnostného hľadiska žiadúce. Aj v rozhodnutí zo zisťovacieho konania MŽP SR uvádza, že 

nedošlo k narušeniu biotopu ani zelenej infraštruktúry a ide o uzavretý priemyselný areál. 

Z uvedeného dôvodu nebol ani projektant povinný zapracovávať prvky zelenej infraštruktúry 

do projektovej dokumentácie. 

K § 16a vodného zákona uvádza Inšpekcia nasledovné: Prevádzkovateľ predložil vyjadrenie 

Okresného úradu Trnava, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č. OU-TT-OSZP2-2021/012885-002 zo dňa 

26. 04. 2021, v ktorom uvádza, že navrhovaná činnosť „Intenzifikácia výroby repkového oleja 

a biodieslu – Navýšenie kapacity dezokolóny“ nie je činnosťou podľa § 16 ods.6 písm. b) vodného 

zákona a nie je potrebné posúdenie tejto činnosti podľa § 16a ods. 14 vodného zákona. 

 

V stavebnom konaní sa riadime zásadou zdržanlivosti, kedy si neuplatňujeme vlastné návrhy ale 

očakávame od stavebníka, stavebného úradu a dotknutých orgánov, aby dôsledne vyžadovali plnenie 

verejných záujmov životného prostredia podľa osobitných právnych predpisov, čo je ich povinnosť 

podľa §3 ods.1 Správneho poriadku. Vo výslednom rozhodnutí nás zaujíma, akým presne spôsobom 

si túto úlohu splnili. Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia postupovala v konaní v súlade so zákonom a ostatnými právnymi predpismi. Inšpekcia 

pri konaní postupovala podľa zásady zákonnosti, chránila záujmy štátu a spoločnosti  

 

S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne 

sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. 

Stanovisko Inšpekcie: 
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Inšpekcia túto možnosť poskytla všetkým účastníkom konania zaslaním písomnosti č. 7798-

38085/2021/Gál/373260107/Z9-SP zo dňa 11. 10. 2021, kde opätovne upovedomila všetkých 

účastníkov konania o ich možnosti sa vyjadriť k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, 

prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku 

do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny 

v papierovej forme nezasielať. Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho 

poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia doručuje všetky dokumenty, vrátane rozhodnutia cez ústredný portál verejnej správy 

pre všetkých účastníkov konania, a aj dotknuté orgány a organizácie. 

 

  V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie bolo Inšpekcii doručené dňa 02. 08. 2021 záväzné 

stanovisko MŽP SR č. 3468/2021-1.7/sr 41256/2021 zo dňa 02. 08. 2021. Vo svojom záväznom 

stanovisku MŽP SR uvádza, že návrh vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Závod 

na výrobu biodieslu“, ktorej predmetom je vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Navýšenie 

kapacity dezokolóny“ realizáciou stavby „Intenzifikácia výroby repkového oleja a biodieslu“ je 

v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní 

MŽP SR, sekciou posudzovania vplyvov na životné prostredie, odborom posudzovania vplyvov 

na životné prostredie č. 8586/2020-1.7/sr-R, 49293/2020, 51681/2020-int zo dňa 07. 10. 2020, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 02. 2021. 

 

Stanoviská predložené prevádzkovateľom spolu so žiadosťou boli nasledovné: 

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vyjadrenie, či navrhovaná činnosť 

podlieha posudzovaniu podľa § 16a zákona o vodách č. OU-TT-OSZP2-2021/012885-002 zo dňa 

26.04.2021 

Navrhovaná činnosť „Intenzifikácia výroby repkového oleja a biodieselu - Navýšenie kapacity 

dezokolóny“ nepodlieha konaniu podľa § 16 ods. 6 písm. b) a následne § 16a zákona č. 364/2004 

Z. z. o vodách. 

 

Ministerstvo životného prostredia SR – rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 8586/2020-1.7/sr-

R zo dňa 07.10.2020 

1. Dodržiavať praktické uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva a predchádzať vzniku 

odpadu/materiály určené na kŕmne účely prednostne použiť na tento účel, čím sa predíde vzniku 

odpadu. 

2. Vzniknutý odpad odovzdávať organizácii oprávnenej na nakladanie s príslušným druhom 

odpadu resp. do zariadenia s platným súhlasom na zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie 

odpadov. 

3. V konaní o zmene integrovaného povolenia zabezpečiť dokumentáciu emisno-technologického 

posúdenia, vypracovanú oprávnenou osobou. 

4. Manipuláciu a zaobstarávanie s nebezpečnými látkami zabezpečiť v rozsahu, aby sa zabránilo 

neovládateľnému/havarijnému úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (do pôdy, do 

povrchových vôd, do podzemných vôd). 

5. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti zabezpečiť dodržanie všetkých legislatívnych 

ustanovení na úseku vodného hospodárstva, v zmysle ochrany povrchových vôd, podzemných 

vôd a ochrany pred povodňami. 
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6. Vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku 

znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán). 

7. Zabezpečiť monitoring a evidenciu výstupov z jednotlivých znečisťujúcich zdrojov v súvislosti 

so znečisťovaním jednotlivých zložiek životného prostredia (ovzdušie, nakladanie s odpadmi, 

voda) v zmysle príslušných právnych predpisov a povolení; v prípade, že sa preukáže, že sú 

vplyvy zmeny navrhovanej činnosti iné ako sa vyhodnotilo v rámci vykonaného zisťovacieho 

konania, navrhnúť primerané opatrenia na ich zosúladenie. 

8. V konaní o zmene integrovaného povolenia podľa osobitného predpisu zabezpečiť vyhodnotenie 

rozptylu znečisťujúcich látok v ovzduší prostredníctvom imisno-prenosového posudku 

vypracovaného odborne spôsobilou osobou, s vyhodnotením prenosu pachových látok. 

9. Zmenu navrhovanej činnosti realizovať spôsobom, aby neprišlo k zhoršeniu pachovej situácie a 

využiť všetky možnosti na zníženie/elimináciu zápachu; zabezpečiť dôslednú kontrolu pachovej 

situácie v predmetnej prevádzke ako aj v jej okolí; výsledky monitoringu priebežne aktualizovať 

a zverejňovať na webovom sídle navrhovateľa a požiadať o ich zverejnenie aj na webovom sídle 

mesta Leopoldov. 

10. Aplikovať vhodné procesné opatrenia riadenia rizík a používať chemické látky spôsobom, že 

tieto nebudú mať nepriaznivý dopad na ľudské zdravie a životné prostredie; zohľadniť 

legislatívny súlad v zmysle registrácie, hodnotenia a autorizácie chemických látok (výrobca, 

dovozca, následný užívateľ). 

11. Pri práci s chemickým faktorom zosúladiť a dodržiavať prevádzkovo – bezpečnostné opatrenia 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj ochrany pred požiarmi, v zmysle 

príslušných právnych predpisov, so zreteľom na opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku 

závažnej priemyselnej havárie. 

12. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dodržať navrhnuté akustické úpravy vyplývajúce z 

objektivizácie hluku, infrazvuku a vibrácií v rámci akustickej štúdie (s maximálnym využitím 

efektívnych tlmiacich stavebných komponentov), vypracovanej v zmysle príslušných právnych 

predpisov ktorými sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a 

vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

13. Na základe výsledkov z akustickej štúdie podľa vyššie uvedenej podmienky využiť technicky 

realizovateľné opatrenia na už jestvujúcej technológii tak, aby sa eliminoval príspevok k 

zvýšeniu hluku, t. j. znížením akustickej záťaže pôvodných hodnôt pred intenzifikáciou. 

14. Na základe výsledkov z akustickej štúdie podľa vyššie uvedenej podmienky pri oplotení prevádzky 

smerom k intravilánu mesta zabezpečiť inštaláciu akusticky pohltivých panelov s dostatočnou 

stavebnou výškou. 

15. V rámci eliminačných opatrení hluku vyplývajúcich z výsledkov akustickej štúdie podľa vyššie 

uvedenej podmienky, uplatniť možnosť použiť panely s použitím popínavých rastlín, ktoré prioritne 

vo vegetačnom období eliminujú a absorbujú hluk. 

16. Najbližší monitoring hluku realizovať v intervale trvania min. 30 dní tak, aby bol zachytený aj smer 

vetra od zdroja hluku k obytnej zástavbe. 

17. Zabezpečiť dostatočné množstvo odstavných plôch pre dopravu nákladných vozidiel, aby 

nedochádzalo k ich odstaveniu na miestnej komunikácii; súlad realizácie zmeny navrhovanej 

činnosti s intenzitou a zabezpečením dopravy na úseku miestnych komunikácií. 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia nezapracovala do podmienok vo výrokovej časti body 1., 2., 4., 5., 7., keďže ide o všeobecné 

citácie vyplývajúce zo zákonov a príslušných právnych predpisov. Inšpekcia nezapracovala podmienky 

3. a 8., keďže emisno-technologický posudok vypracovaný oprávnenou osobou a imisno-prenosový 
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posudok vypracovaný oprávnenou osobou boli predložené spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného 

povolenia. Podmienky 6., 9. až 17. sú zapracované vo výrokovej časti III.A.8.4 b) 16.   

 

Mesto Leopoldov - záväzné stanovisko vydané podľa § 120 ods. 2 písm. a) stavebného zákona 

(č.LEO/2249/48/2021/Ja zo dňa 12.05.2021) 

Požiadavky a podmienky: 

1. Všetky nové zdroje hluku inštalovať v uzavretej zástavbe s maximálnym využitím efektívnych 

tlmiacich stavebných komponentov. 

2. Pre celkové zníženie akustického tlaku využiť aj technicky realizovateľné opatrenia na už 

jestvujúcej technológii tak, aby eliminoval príspevok k zvýšeniu hluku, t.j. znížením akustickej 

záťaže pôvodných hodnôt pred intenzifikáciou. 

3. Pri oplotení prevádzky smerom k intravilánu mesta zabezpečiť inštaláciu akusticky pohltivých 

panelov (nie hladké betónové ploty) s dostatočnou stavebnou výškou, zároveň uplatniť aj 

estetické architektonické riešenie, napr. použiť panely s použitím popínavých rastlín, ktoré 

aspoň vo vegetačnom období eliminujú a absorbujú hluk. Platí to v prípade ak monitoring hluku 

preukáže, že sú  potrebné prísnejšie opatrenia na eliminovanie hluku, požadujeme vykonať také 

opatrenia, aby sa vo výsledku požadovaný efekt dostavil. 

4. Pred a po realizácii zámeru objektivizovať expozíciu obyvateľov a ich prostredia hluku 

a vibráciám formou monitoringu hluku. 

5. Monitoring hluku žiadame vykonať v trvaní min. 30 dní tak, aby bol zachytený aj smer vetra od 

zdroja hluku k obytnej zástavbe. 

6. Žiadame, aby zmenou navrhovanej činnosti neprišlo k zhoršeniu pachovej situácie a využiť 

všetky možnosti na zníženie zápachu na už jestvujúcich technológiách. 

7. Zabezpečiť dostatočné množstvo odstavných plôch pre dopravu, aby nedochádzalo k odstaveniu 

nákladných vozidiel na miestnej komunikácii. 

8. Zabezpečiť, aby sa nákladné vozidlá pred vážením neotáčali pred bytovými domami na p. č. 

2292 a 2290, k.ú. Leopoldov. 

Vyjadrenie nenahrádza stavebné povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov 

o správnom konaní. 

 

Mesto Leopoldov - záväzné stanovisko vydané podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Z.z. 

O obecnom zriadení č. LEO/2249/48/2021/Ja zo dňa 10.05.2021 

Požiadavky a podmienky: 

Tie isté podmienky ako podľa stavebného zákona v predchádzajúcom vyjadrení.  

 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia nezapracovala do podmienok vo výrokovej časti body 2., 3., 5., 6., 7., keďže ide o identické 

podmienky vyplývajúce z rozhodnutia zo zisťovacieho konania vydaného MŽP SR a tieto Inšpekcia do 

povolenia zapracovala. Podmienky 1., 4., 8. sú zapracované vo výrokovej časti III.A.8.4 b) 17. 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch – č. ORHZ-PN1 -213/2021 zo 

dňa 20. 04. 2021: 

1. Spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby vypracovanou špecialistom požiarnej 

ochrany Ing. Jánom Bukayom v marci 2021 ho požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní. 

 Pri kolaudačnom konaní je potrebné dokladovať vlastnosti použitých stavebných výrobkov 

a konštrukčných systémov, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky v zmysle 
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zákona NR SR č. 133/2013 Z.z.  a vlastnosti použitých technologických zariadení v zmysle 

zákona NR SR č. 56/2018 Z.z.  .  

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia zapracovala podmienku do podmienky zmeny integrovaného povolenia v časti III.8.4.b) 

bodu č. 19. 

 

Technická inšpekcia, a.s. – odborné stanovisko č. 1214/1/2021 zo dňa 18. 05. 2021: 

Zistenia: 

1. Nie je uvedená konkrétna kvalifikácia zamestnancov pre obsluhu a prácu na elektrických 

zariadeniach – rozpor s § 19 vyhl. č. 508/2009 Z.z. (EZ). 

2. Protokol o určení vonkajších vplyvov neobsahuje zoznam členov komisie a podpis predsedu 

komisie – rozpor s čl. N 1.3.4 a prílohou č. 5 STN 33 2000 – 5 – 51:2010 (EZ). 

3. Projektová dokumentácia neobsahuje spôsob zaistenia bezpečnosti strojových zariadení pri ich 

budúcej prevádzke (prehliadky a skúšky v zmysle § 5 NV SR č. 392/2006 Z.z.) – rozpor s § 9 

ods. 1 písm. b) vyhl. č. 453/2000 Z.z. (ST). 

 

Pripomienky a upozornenia:  

4. Na posúdenie neboli predložené prevádzkové súbory stavby a neboli predmetom tohto 

posúdenia (ST). 

 

 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: 

5. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia – Stavebná elektronika je 

potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 

písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, 

Technickou inšpekciou, a.s. 

6. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – Stavebná 

elektrotechnika vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 

písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou 

osobou, Technickou inšpekciou, a.s. 

7.    Pracovné prostriedky – čerpadlo mastných kyselín, čerpadlo chladiacej vody je možné uviesť 

do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/066 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 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 inštalovaní, pred ich prvým 

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

8. Technické zariadenie čerpadlá sú určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 

Z.z., deodorizačná kolóna 822Q, chladič mastných kyselín, prevádzkové potrubie, poistný 

ventil sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 1/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri 

uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu. 

Poznámka: 

Technická inšpekcia, a.s., ako oprávnená právnická osoba vykonáva posúdenie podrobnejšej 

projektovej dokumentácie (napr. realizačný projekt), ak je o toto požiadaná, alebo ak to určil 

v záväzných podmienkach stavebný úrad podľa § 66 stavebného zákona, o čom vydá odborné 

stanovisko. 

Technická inšpekcia, a.s. ako notifikovaná osoba s identifikačným číslom – 1354 vykonáva 

posúdenie zhody podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z.z. a 436/2008 Z.z.  
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Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky  do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti 

III.8.4.b) bodu č. 20. 

 

Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového 

hospodárstva – č. OU-HC-OSZP-2021/000687-002 zo dňa 12. 05. 2021 

1. Podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch sa tunajší úrad vyjadruje k dokumentácii v 

kolaudačnom konaní. 

2. Zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby a búracích 

prácach zdokladovať tunajšiemu úradu pri kolaudácii stavby. 

3. Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace 

predpisy týkajúce sa predmetnej stavby. 

4. Odovzdávať odpad len do zariadenia s platným súhlasom na zber, zhodnocovanie a 

zneškodňovanie odpadov. 

5. Upozorňujeme, že v okrese Hlohovec sa nenachádza žiadne zariadenie na zneškodňovanie 

odpadov skládkovaním. 

 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia nezapracovala do podmienok vo výrokovej časti body 1., 3., 4., 5., keďže ide o všeobecné 

citácie vyplývajúce zo zákona a príslušných právnych predpisov, resp. upozornenie. Podmienku 2.  

Inšpekcia zapracovala v podobnom znení vo výrokovej časti III.A.8.4 c) 28. 

 

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odd. štátnej správy vôd a vybraných 

zložiek ŽP kraja, závažné priemyselné havárie – č. OU-TT-OSZP2-2021/013495-002 zo dňa 

10.05.2021 

1. Prevádzkovateľ je povinný informovať Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné 

prostredie o každej zmene v množstve prítomnej nebezpečnej látky, významnej zmene procesov, pri 

ktorých sa prítomná nebezpečná látka používa, pri zmene v činnosti v podniku, zmene zariadenia 

alebo skladovacieho zariadenia, ktorá by mohla mať významný vplyv na zvýšenie nebezpečenstva, 

ktoré by mohlo viesť k závažnej priemyselnej havárii. 

2. Zároveň je povinný dôsledne dodržiavať všetky stavebné, prevádzkové, organizačné, požiarne 

a bezpečnostné predpisy. 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia nezapracovala do podmienok vo výrokovej časti bod 2., keďže ide o všeobecnú citáciu 

vyplývajúcu zo zákona a príslušných právnych predpisov. Podmienku 1. Inšpekcia zapracovala do 

podmienky III.A.8.4 b) 21. 

 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, zn. CD 30672/2021 zo dňa 

06. 05. 2021 

1. V záujmovom území, na parcelách s navrhovanou stavbou „Navýšenie kapacity dezokolóny“ sa 

distribučné káblové vedenia nenachádzajú. Káblové vedenia napájajúce existujúcu 

transformačnú stanicu TS 0048-023 požadujeme rešpektovať a žiadame dodržiavať ochranné 

pásma a v ochrannom pásme žiadame dodržiavať ustanovenia v zmysle Zákona o energetike č. 

251/2012 Z.z. Pred zahájením výkopových prác požadujeme káblové vedenie vytýčiť 

pracovníkom ZSD, výkopové práce v ochrannom pásme je možné vykonávať iba ručne. Pri 

výstavbe žiadame dodržiavať ustanovenia STN 73 6005 a ďalších platných predpisov a noriem. 
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V prípade odkrytia káblových distribučných rozvodov je potrebné ich zahrnutie vopred 

skontrolovať a odsúhlasiť Tímom správy energetických zariadení Západ na emailovej adrese 

milan.vachan@zsdis.sk, príp. na tel.čísle 0907 718 205. Vzdušné vedenia požadujeme 

rešpektovať v plnom rozsahu. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita 

existujúcich podperných bodov, vrátane uzemňovacej sústavy.  

 Deliacim miestom medzi zariadeniami distribučnej sústavy a prípojným zariadením žiadateľa 

zostávajú káblové koncovky prívodných VN vedení v TS 0048-009. 

 Predmetom PD je rozšírenie existujúcej dezodorizačnej kolóny o ďalšiu jednotku, ktorá bude 

pripevnená na povrch terajšej kolóny. Rozšírenie si bude vyžadovať nadstavbu jestvujúcej 

budovy dezodorizačnej kokóny. Miestom pripojenia stavby s požadovaným odberom Pi-35 kW, 

Pp-35 kW budú jestvujúce merané areálové rozvody NN, el. rozvádzače RM1 a RM2 

umiestnené v elektro rozvodni v objekte SO 03. Z NN rozvádzačov budú vybudované nové 

káblové NN rozvody pre pripojenie jednotlivých spotrebičov. Pripojenie nového 

technologického zariadenia bude bez zmeny maximálnej rezervovanej kapacity a bez zmeny 

technických parametrov pripojenia jestvujúceho odberného miesta. Z hľadiska rozvoja siete 

energetiky uvedenú stavbu berieme na vedomie. 

2.  Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa 

§ 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými 

osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu 

prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) 

všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti 

práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. 

3. V prípade, že pri umiestnení stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete 

energetiky, ktorý vyvolá požiadavky preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať 

podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. 

4. Pred realizáciou zemných prác je Stavebník povinný požiadať o vytýčenie exitujúcich 

elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou 

prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., 

P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka 

služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.). 

5. Pri prácach na zariadeniach patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s., požiadať pracovníkov 

Tímu správy energ. zariadení Západ-Trnava o technický dozor. 

6. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. 

7. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 mesiacov. 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia zapracovala uvedenú podmienku do podmienky zmeny integrovaného povolenia v časti 

III.8.4.b) bodu č. 22. 

 

ORANGE - MICHLOVSKY, spol. s r.o. – č. BA-1452/2021 zo dňa 03. 05. 2021 

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické 

káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po 

zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

Pri projektovaní stavieb dodržiavať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona 

o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných 

súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, 

optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ 

a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, 

a.s.. 

mailto:milan.vachan@zsdis.sk
mailto:odberatel@zsdis.sk
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Mechanická ochrany a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. 

Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy 

o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s., ním poverená servisná organizácia. 

Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámi správcovi PTZ. 

Upozorňujeme, že: 

1. Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ 

iných prevádzkovateľov. 

2. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el.prípojky ku ním, nie sú predmetom tohto 

vyjadrenia. 

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný 

vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 

1.  Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, 

objednať u správu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, 

alebo kolíkmi. 

2. Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou 

polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 cm od skutočného 

uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou 

opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom 

pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ. 

3. Dodržanie zákazu predchádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu. 

4. Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali 

prístup k PTZ. 

5. Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom 

pásme. 

6. Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobu.  

7. Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 

(zákrytové dosky, fólia, markery). 

8. Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 

721 378. 

9. Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia). 

10. Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení 

trasy. 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia zapracovala uvedenú podmienku do podmienky zmeny integrovaného povolenia v časti 

III.8.4.b) bodu č. 23. 

 

Slovak Telekom, a.s. – č. 6612110634 zo dňa 15. 04. 2021: 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 

zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné 

číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť 

podľa bodu 3. 
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3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním 

projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie 

konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 

spoločnosti povereného správou sieti: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 

32 6521289 

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 

stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti 

zodpovedá projektant. 

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné 

uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 

dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania 

skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich 

podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných 

vedení a zaradení. 

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 

narušeniu ochranného pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 

68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a 

požiadať o nové vyjadrenie. 

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 

spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k 

tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, 

ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme 

žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu 

terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na 

stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať 

pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto 

vyjadrenia. 

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia 

pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je 

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 

súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
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14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

 

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú 

stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, 

boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej. 

 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia zapracovala podmienky do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti III.8.4.b) 

bodu č. 24.  

 

 

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 – list č. TD/NS/0347/2021/Mo zo 

dňa 10. 5. 2021 

Všeobecné podmienky: 

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že 

umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi zariadeniami v správe SPP-D, 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, e-mail: 

pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 

zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude 

zaznamenaný do stavebného denníka, 

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej 

doby odkrytia proti poškodeniu, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi 

je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu 

ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, 

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 

podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 

povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa 

ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- € poškodením 

plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia 

podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky 

všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 

zákon, 

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 

siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať 

stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 

siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, 

mailto:pavol.pediac@spp-distribucia.sk
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- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme. 

Osobitné podmienky: 

- žiadne 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia zapracovala uvedenú podmienku do podmienky zmeny integrovaného povolenia v časti 

III.8.4.b) bodu č. 25. 

 

  Ostatné vyjadrenia a stanoviská boli súhlasné a bez pripomienok. 

Ide o stanoviská: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a Krajský pamiatkový úrad Trnava. 

 

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je stavebné povolenie „Intenzifikácia výroby 

repkového oleja a biodieslu“ realizáciou stavby „Navýšenie kapacity dezokolóny “ a vydanie 

príslušných súhlasov. Ďalej Inšpekcia určila podmienky pre stavbu spolu s podmienkami 

vyplývajúcimi z podmienok dotknutých orgánov. Inšpekcia neurčila emisné limity znečisťujúcich 

látok do ovzdušia, keďže uvedenou zmenou nedôjde ku zmene určených emisných limitov. Inšpekcia 

určila opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník. 

  

Súčasťou zmeny č. Z9-SP integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania: 

v oblasti ochrany ovzdušia  

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 

137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – konanie 

o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja 

znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania stavebného povolenia na stavbu „Navýšenie 

kapacity dezokolóny“ a z dôvodu zvýšenia výduchu V2 na 34,10 m, 

 

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona 

o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na zmeny používaných surovín (zvýšenie spotreby 

vstupných surovín, používanie nových vstupných surovín),  

 

v oblasti povrchových a podzemných vôd 

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

zákona – udelenie súhlasu na vykonávanie činnosti, na ktorú nie je potrebné povolenie 

podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných 

vôd (premiestnenie skladu na NO a skladu oleja a mazív),  

 

v oblasti odpadov 

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. c)  zákona 

o odpadoch – konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia 

na zhodnocovanie odpadov činnosťou R3, R9 a  R13, 

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e) bod 2. 

zákona o odpadoch – konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku 

zariadenia na zhodnocovanie odpadov, 

 

v oblasti stavebného poriadku 

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

stavebného povolenia na stavbu „Navýšenie kapacity dezokolóny“ v rámci investičnej akcie  

„Intenzifikácia výroby repkového oleja a biodieslu“. 
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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 zaslala všetkým účastníkom konania listom č. 7798-38085/2021/Gál/373260107/Z9-

SP zo dňa 11. 10. 2021 možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a spôsobu ich zistenia 

a navrhnúť jeho doplnenie. Účastníci konania mali možnosť vykonať tak do 5 dní odo dňa doručenia 

vyššie spomínaného listu. V uvedenej lehote možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia 

a spôsobu ich zistenia a navrhnúť jeho doplnenie žiadny z účastníkov konania nevyužil. 

 

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 predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou 

integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, 

dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila , že sú splnené podmienky 

stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním 

stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a  usúdila, že zmenou povolenia 

nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, 

zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného 

prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou 

integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.    

 

 
P o u č e n i e 

 
Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného 

povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra: 

a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného 

vyhotovenia rozhodnutia, 

b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia 

s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa 

§ 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.  

  

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne 

právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

 

 

      

 

 

 

       Bc. Ing. Vladimír Poljak 

                    riaditeľ 
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Doručuje sa: 

Účastníkom konania:  

1. MEROCO, a.s.,  Trnavská cesta, 920 41  Leopoldov v zastúpení EKOS PLUS, s.r.o., Župné 

Námestie 7, 811 03 Bratislava 

2. Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/02, 920 41  Leopoldov 

3. Obec Červeník, Kalinčiakova 26, 920 42 Červeník 

4. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 

5. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava 

6. JUDr. Dušan Vdovjak, Nitrianska 2526/33, 920 01 Hlohovec 

7. Ladislav Pagáč, Nádražná 499/42, 920 41 Leopoldov 

 

Vlastníci susedných pozemkov: 

8. Slovenské liehovary a likérky, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov 

 

Projektanti stavby: 

9. Ing. Pavol Čvirik, INTECH, s.r.o., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 

10. Ing. arch. Peter Kopča, INTECH, s.r.o., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 

11. Ing. Jiří Strachota, INTECH, s.r.o., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 

12. Tomáš Pancák., INTECH, s.r.o., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 

 

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti): 

13. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec 

– štátna správa ochrany ovzdušia 

14. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec 

– štátna vodná správa  

15. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec 

– štátna správa ochrany prírody a krajiny 

16. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec 

– štátna správa v odpadovom hospodárstve  

17. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek ŽP kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava – štátna správa závažných 

priemyselných havárií 

18. Mesto Leopoldov, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Hlohovská cesta 104/2, 920 

41 Leopoldov 

19. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Oddelenie požiarnej 

prevencie, Dopravná 1, 921 01 Piešťany 

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

21. Okresný úrad Hlohovec, Odbor krízového riadenia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec 

22. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

23. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

24. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., UC 1 – Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

25. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

26. SPP- distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 

27. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov  

na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
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Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti): 

28. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 

 


