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Vec
UGL2 v Duslo, a. s., Šaľa – zaslanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti
Navrhovateľ Duslo, a. s., Šaľa, so sídlom Administratívna budova, ev. č. 1236, 927
03 Šaľa, IČO 35 826 487 (ďalej len „navrhovateľ“) doručil dňa 22. 12. 2022 na Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné
prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa
§ 31 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“) správu
o hodnotení navrhovanej činnosti „UGL2 v Duslo, a. s., Šaľa“ vypracovanú podľa prílohy č.
11 zákona (ďalej len „správa o hodnotení“).
MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa
§ 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s
§ 54 ods. 2 písm. k) zákona zasiela na zaujatie stanoviska podľa § 33 ods. 1 zákona
povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci správu
o hodnotení prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ugl2-v-duslo-s-sala
MŽP SR doručuje dotknutej obci správu o hodnotení spolu so všeobecne
zrozumiteľným záverečným zhrnutím v listinnom vyhotovení.
MŽP SR v súlade s § 33 ods. 3 zákona doručuje dotknutej verejnosti všeobecne
zrozumiteľné záverečné zhrnutie v listinnom vyhotovení.
MŽP SR žiada dotknutú obec, aby podľa § 65g ods. 3 zákona do desiatich dní od
doručenia správy o hodnotení zverejnila v celom rozsahu dokumentáciu správy o hodnotení
na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Ak nie je možné
zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce
zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na
vlastné náklady urobiť z nej kópie. Zároveň podľa § 34 ods. 1 zákona dotknutá obec uvedie, v
akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a označí miesto, kde sa môžu podávať.
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MŽP SR zároveň žiada zabezpečiť sprístupnenie celého rozsahu dokumentácie správy
o hodnotení pre verejnosť počas 30 dní odo dňa zverejnenia celého rozsahu dokumentácie
správy o hodnotení podľa vyššie uvedeného.
MŽP SR žiada dotknutú obec, aby o tejto skutočnosti informovala verejnosť
spôsobom v mieste obvyklým.
Podľa § 34 ods. 2 a s ohľadom na § 65g zákona dotknutá obec do uplynutia doby
zverejnenia správy o hodnotení zabezpečí po dohode a v spolupráci s navrhovateľom verejné
prerokovanie navrhovanej činnosti. Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa verejné prerokovanie
uskutoční, len ak je konanie verejného prerokovania v súlade s opatreniami podľa osobitného
predpisu 40aa) § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 172/2011 Z. z..
Termín a miesto konania verejného prerokovania navrhovanej činnosti je dotknutá
obec povinná, podľa § 34 ods. 3 zákona, oznámiť verejnosti najneskôr 10 pracovných dní
pred jeho konaním a prizvať naň okrem verejnosti aj MŽP SR ako príslušný orgán, rezortný
orgán a dotknutý orgán.
Z verejného prerokovania je dotknutá obec podľa § 34 ods. 4 zákona povinná
v spolupráci s navrhovateľom vyhotoviť záznam a doručiť ho MŽP SR do 10 pracovných
dní od verejného prerokovania.
Vaše písomné stanovisko k správe o hodnotení podľa § 35 ods. 1 zákona (vrátane
informácie o dobe a spôsobe zverejnenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia
dotknutou obcou), žiada MŽP SR doručiť na adresu: Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava,
najneskôr do 30 dní od jej doručenia.
Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení na MŽP SR
najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia dokumentácie správy o hodnotení dotknutou obcou
podľa § 65g ods. 3 zákona.
Podľa § 35 ods. 4 zákona na stanoviská doručené po uplynutí stanovených lehôt
nemusí príslušný orgán prihliadať.
Dotknutá verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť na MŽP SR najneskôr do
30 dní odo doručenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia.
S pozdravom
Mgr. Barbora Donevová
riaditeľ odboru
Prílohy
Správa o hodnotení v listinnom vyhotovení (pre dotknutú obec)
Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie v listinnom vyhotovení (pre dotknutú verejnosť)

Rozdeľovník
Doručuje sa s prílohou (elektronicky a poštou):
Dotknutá obec:
1.

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

2.

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

3.

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

Doručuje sa bez prílohy (elektronicky):
Navrhovateľ:
4.

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

Povoľujúci orgán:
5.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia
Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, stále pracovisko Nitra,
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Rezortný orgán:
6.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15
Bratislava 212

Dotknutý orgán:
7.

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

8.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (Priemyselné havárie),
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

9.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

10.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa,
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

11.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
ovzdušia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

12.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa na úseku
ochrany prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

13.

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

14.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nitra, s územnou
pôsobnosťou pre okres Šaľa, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra

15.

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

16.

Ministerstvo životného prostredia, Sekcia vôd – TU

17.

Ministerstvo životného prostredia, Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, odbor
ochrany ovzdušia – TU

18.

Ministerstvo životného prostredia, Sekcia tvorby krajiny, oddelenie integrovanej
prevencie - TU

