
 

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

Stále pracovisko Nitra 

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

 

Č.: 8435-41506/2019/Jur/373320110/Z5                                               v Nitre dňa 08. 11. 2019 

 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

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

ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona  

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o IPKZ“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa SK-CONT s. r. o., 

Hadovce 219, 945 01 Komárno, IČO: 36 563 731 (ďalej len „prevádzkovateľ“), 

vypracovanej dňa 10. 09. 2019 a doručenej Inšpekcii dňa 11. 09. 2019 a konania vykonaného 

podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, podľa ustanovenia § 19 ods. 1 

zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

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

 

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

 

vydané rozhodnutím č. 3195-10637/37/2010/Gaj/373320110 zo dňa 06. 04. 2010, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 04. 2010, zmenené a doplnené rozhodnutiami:    

 č. 2211-14331/37/2013/Pro/373320110/Z1 zo dňa 29. 05. 2013 

  č. 601-2228/2016/Hli/373320110/Z2 zo dňa 26.01. 2016 

 č. 5901-39287/2017/Jur,Poj/373320110/Z3 zo dňa 21. 12. 2017 

 č. 3357-7772/2019/Jur/373320110/Z4 zo dňa 11. 03. 2019 

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke: 
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„Osadenie zariadenia predúpravy, elektroforetickej linky a linky práškového farbenia,  

2. etapa“ 

 

pre prevádzkovateľa: SK-CONT s. r. o.  

sídlo:   Hadovce 5, 945 01 Komárno 

IČO:   36 563 731 

 

nasledovne: 

 

1. Vo výrokovej časti povolenia sa vkladá nový odsek  l) v nasledovnom  znení: 

 

„ l)  v oblasti ochrany ovzdušia 

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

§ 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o ovzduší“) vydáva súhlas na skúšobnú prevádzku veľkého stacionárneho zdroja 

znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene (zmena používanej suroviny v procese 

KTL farbenia – nahradenie prípravku POWERCRON CR 459-4 novým prípravkom 

Cationic Binder CR 493, navýšenie množstva používaných surovín a doplnenie nových 

surovín – kyseliny mravčej a 2-butoxyetanolu).“ 

 

2. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku  

pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania 

činnosti v prevádzke, sa vkladá kapitola 4. v nasledovnom znení: 

 

„4.  Podmienky pre skúšobnú prevádzku veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania 

ovzdušia po vykonanej zmene povolenej v odseku l) výrokovej časti rozhodnutia: 

4.1 Skúšobná prevádzka bude prebiehať po dobu 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia č. 8435-41506/2019/Jur/373320110/Z5 zo dňa 08. 11. 2019. 

4.2. Vykonať v rámci skúšobnej prevádzky oprávnené meranie hmotnostného toku 

a hmotnostnej koncentrácie emisií znečisťujúcej látky TOC z miest vypúšťania – 

výduchov P2, P5, P7. 

4.3. Správu z merania emisií zaslať Okresnému úradu Komárno, Odboru starostlivosti 

o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia a Inšpekcii. 

4.4. Vypracovať návrh doplnenej prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia 

v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  

č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách  

na vedení  prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného 

informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a 

technicko-organizačných opatrení. 

4.5 V zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší je prevádzkovateľ povinný  

pred uvedením zdroja do trvalej prevádzky po vykonanej zmene predložiť na schválenie 

orgánu ochrany ovzdušia na Okresnom úrade Komárno  návrh postupu výpočtu množstva 

emisií. 

4.6 Prevádzkovateľ je povinný v rámci konania o uvedení zdroja do prevádzky predložiť 

Inšpekcii aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko- 
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organizačných opatrení pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia 

a požiadať Inšpekciu o jeho schválenie. 

 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného 

rozhodnutím č. 3195-10637/37/2010/Gaj/373320110 zo dňa 06. 04. 2010, v znení jeho 

neskorších zmien a ostatné jeho podmienky   z o s t á v a j ú    n e z m e n e n é. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 

 Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 

písm. a) zákona o IPKZ na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa 

SK-CONT s. r. o., Hadovce 219, 945 01 Komárno, IČO: 36 563 731 (ďalej len 

„prevádzkovateľ“), vypracovanej dňa 10. 09. 2019 a doručenej Inšpekcii dňa 11. 09. 2019 a  

na základe konania vykonaného podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ 

v súčinnosti s ustanovením § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší, podľa ustanovenia § 19 

ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie 

pre prevádzku „Osadenie zariadenia predúpravy, elektroforetickej linky a linky 

práškového farbenia, 2. etapa“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu  udelenia 

nového súhlasu na skúšobnú prevádzku stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia 

po vykonaných zmenách (zmena používanej suroviny v procese KTL farbenia, navýšenie 

množstva používaných surovín a doplnenie nových surovín v procese výroby). 

 

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. 

Zmena navrhovanej činnosti nie je uvedená v Prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z.  

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, a preto posudzovanie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné 

prostredie nebolo súčasťou tejto zmeny integrovaného povolenia. 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov  

na životné prostredie 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 vplyvov na životné prostredie“) vydalo vyjadrenie  

č. 7981/2017-1.7/ml zo dňa 04. 09. 2017 v ktorom sa uvádza, že nakoľko ide o drobnú zmenu, 

u ktorej sa nepredpokladá závažný vplyv na životné prostredie a daná linka bola riadne 

posúdená v povinnom hodnotení a jej následná zmena v zisťovacom konaní, nepodlieha táto 
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drobná zmena zisťovaciemu konaniu, ani posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie. 

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. 

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh zistila, že podanie obsahuje 

všetky náležitosti potrebné pre konanie a z uvedeného dôvodu podľa ustanovenia § 11 ods. 5 

písm. a) zákona o IPKZ listom č. 8435-34013/2019/Jur/373320110/Z5 zo dňa 18. 09. 2019 

upovedomila účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny  

č. 5 integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Osadenie zariadenia predúpravy, 

elektroforetickej linky a linky práškového farbenia, 2. etapa“ a určila 30-dňovú lehotu  

na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia 

a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie (ustanovenie § 33 ods. 2 

v nadväznosti na ustanovenie § 27 zákona o správnom konaní) v určenej lehote odo dňa 

doručenia upovedomenia. 

Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky 

neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý 

orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ustanovenia § 11 

ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.  

 

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

alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania a ak žiadny z účastníkov 

konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa ustanovenia § 11 

ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi 

dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať  

proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. 

 

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. b) 

zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutému orgánu, že do žiadosti spolu 

s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii v pracovných 

dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. 

 

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o konanie uvedené v ustanovení § 11 ods. 9 zákona o IPKZ: 

– vydanie povolenia pre nové prevádzky,  

– vydanie povolenia na akúkoľvek  podstatnú zmenu,  

– vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať  

ustanovenie § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,  

– zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ustanovenia § 33 

ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ, 

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

od:    

– náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ustanovenia § 7 zákona o IPKZ,  

– zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej 

prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného 

zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom 

o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ustanovenia § 11  

ods. 5  písm. c) zákona o IPKZ, 
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 zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie 

a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy 

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

verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 

najmenej 30 dní  podľa ustanovenia § 11 ods. 5  písm. d) zákona o IPKZ, 

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

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

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

– ústneho pojednávania podľa ustanovenia § 15 zákona o IPKZ. 

 

Inšpekcia 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 ustanovenia § 11 ods. 6 

zákona o IPKZ na jeho žiadosť  určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.  

 

Inšpekcia ďalej v upovedomení uviedla, účastník konania môže v určenej lehote alebo 

v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania. Ak žiadny z účastníkov 

konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa ustanovenia § 11 

ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom medzi 

dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať  

proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. 

 

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 nebolo na Inšpekciu zaslané žiadne 

stanovisko účastníkov konania a ani dotknutých orgánov. 

 

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.  

 

Súhlas na skúšobnú prevádzku veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia 

z dôvodu navýšenia množstva používaných surovín a doplnenia nových surovín – kyseliny 

mravčej a 2-butoxyetanolu v prevádzke bol vydaný rozhodnutím Inšpekcie č. 5901-39287/ 

2017/Jur,Poj/373320110/Z3 zo dňa 21. 12. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa  

18. 01. 2018 a rozhodnutím Inšpekcie č. 3357-7772/2019/Jur/373320110/Z4 zo dňa  

11. 03. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 03. 2019. Prevádzkovateľ požiadal 

Inšpekciu o vydanie súhlasu na novú skúšobnú prevádzku z  dôvodu potreby nastavenia 

programu linky a odstránenia existujúcej závady na linke, ktorá spôsobovala rozdielne 

výsledky emisií uvoľňovaných do ovzdušia pri skúšobnom technickom meraní emisií  

na výduchoch P5 a P7. Následne bude možné vykonať oprávnené meranie emisií na uvedených 

výduchoch za účelom preukázania dodržiavania Inšpekciou určených emisných limitov  

pre uvoľňované znečisťujúce látky do ovzdušia. 
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Vzhľadom na to, že v prevádzke došlo k doplneniu nových vstupných surovín – 

Cationic Binder CR 493 namiesto prípravku POWERCRON CR 459-4, kyseliny mravčej a 

2-butoxyetanolu, ktoré majú vplyv na množstvá vznikajúcich emisií znečisťujúcich látok 

uvoľňovaných do ovzdušia z prevádzky a  zároveň došlo k zmenám ročného množstva už 

používaných vstupných surovín, Inšpekcia vydala v bode 1. výrokovej časti rozhodnutia súhlas 

na skúšobnú prevádzku stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a v bode 2. 

výrokovej časti rozhodnutia určila podmienky pre skúšobnú prevádzku veľkého zdroja 

znečisťovania ovzdušia.  

 

Nakoľko sa v rámci tohto konania jedná o opätovné vydanie povolenia na skúšobnú 

prevádzku len z dôvodu nerealizovania oprávneného merania, Inšpekcia vydala súhlas na jej 

trvanie iba v lehote 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, keďže 

prevádzkovateľ mal dostatočnú lehotu na prijatie vhodných technických opatrení  

na zdroji znečisťovania ovzdušia a vykonanie oprávneného merania emisií určených 

znečisťujúcich látok s cieľom preukázať dodržiavanie Inšpekciou určených emisných limitov 

pre uvoľňované znečisťujúce látky do ovzdušia z prevádzky. 

 

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa ustanovenia § 3 zákona o IPKZ 

konania: 

 

v oblasti ochrany ovzdušia 

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

§ 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší konanie o vydanie súhlasu na skúšobnú prevádzku 

veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene (zmena 

používanej suroviny v procese KTL farbenia – nahradenie prípravku POWERCRON CR 

459-4 novým prípravkom Cationic Binder CR 493, navýšenie množstva používaných 

surovín a doplnenie nových surovín – kyseliny mravčej a 2-butoxyetanolu). 

 

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela 

k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky 

a kritériá ustanovené v osobitných predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou 

integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej 

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

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

že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy 

účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich 

konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti tohto povolenia.                                                                                                                                                                                                      

 

 

P o u č e n i e 

 

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

podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska 
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dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia 

rozhodnutia účastníkovi konania.  

 

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 

nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              RNDr. Katarína Pillajová  

                                                                                    vedúca stáleho pracoviska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

Účastníkom konania:  

1.    SK-CONT s. r. o., Hadovce 219, 945 01 Komárno  

2. Mesto Komárno, Mestský úrad, Námestie Generála Klapku 1, 945 01 Komárno 

 

Dotknutým orgánom a organizáciám: 

(po nadobudnutí právoplatnosti) 

3. Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie  

gen. Klapku 7, 945 01 Komárno  

– štátna správa ochrany ovzdušia 


