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Vec 

Súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby jestvujúceho stredného zdroja 

znečisťovania ovzdušia –  zariadenia na nanášanie izolačnej vrstvy – DL linky v spoločnosti 

VACUUMSCHMELZE spol. s r.o. v Hornej Strede.  

 

 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako 

príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia v zmysle § 26 ods.1 zákona č. 137/2010 Z.z. 

o ovzduší, v znení neskorších predpisov  a § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 46 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov  

 

v y d á v a    s ú h l a s 

 

podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov na 

vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby jestvujúceho stredného zdroja znečisťovania 

ovzdušia  

- zariadenia na nanášanie izolačnej vrstvy – DL linky- 

 

Zmena sa týka: 

Osadenia dvoch nových zariadení DL3.2. a DL5, ktoré budú slúžiť na obojstranné 

nanášanie izolačnej hmoty náterom roztokom metanolátu horečnatého v metanole 

na kovový pás,  sušenie náteru a pripojenie odsávacieho potrubia na jestvujúce 

katalytické oxidačné zariadenie na dodatočné spaľovanie odpadových plynov – 

Reicat GmbH. 

 

 

 

Zdroj je kategorizovaný v zmysle Prílohy č.1 Vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o ovzduší nasledovne: 

 

http://www.minv.sk/
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6.3.2. Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických 

rozpúšťadiel v t/rok: 

 

    c) na navíjané pásy z kovových materiálov ≥ 0,6 do 25  

 

 

 Zmena zdroja bude zrealizovaná v zmysle predloženej projektovej dokumentácie stavby 

„VAC Horná Streda – Osadenie DL3.2 a DL 5 v hale DM“, ktorú vypracoval IPROS spol. s r.o. 

v Nitre, 06/2016, projektant stavby Ing. P.Valábik.  

 

 

Súhlas sa vydáva za nasledujúcich podmienok:  

 

- všetky zmeny na zdroji budú uvedené v dodatku k prevádzkovej evidencii zdroja 

znečisťovania ovzdušia. 

 

- po vykonanej zmene – osadenia nových zariadení DL3.2. a 5 je potrebné požiadať 

náš úrad o vydanie súhlasu  na užívanie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia 

po vykonanej zmene, v zmysle § 17 ods.1 písm.a) zákona o ovzduší. 

 

       K žiadosti je potrebné predložiť: 

 

- projektovú dokumentáciu stavby  

 

- údaje o preukázaní dodržania určených emisných limitov pre  znečisťujúce 

látky zo zdroja znečisťovania ovzdušia – koncové oxidačné katalytické zariadenie  

v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo 

stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí 

 

 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie obdržal 

dňa 3.7.2017 žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny stavby jestvujúceho stredného 

zdroja znečisťovania ovzdušia – zariadenia na nanášanie izolačnej vrstvy – linky DL od 

spoločnosti IPROS spol. s r.o., Kasalova 22, 949 01 Nitra. Prevádzkovateľom zdroja je 

spoločnosť VACUUMSCHMELZE s.r.o., Horná Streda č. 1325/14.  

Ide o osadenie nových zariadení DL3.2 a DL4 k existujúcim zariadeniam zdroja. 

Predmetné linky slúžia na priebežné nanášanie izolačnej hmoty, ktorú tvorí 3% roztok 

metanolátu horečnatého v metanole náterom a následné sušenie v sušiacich komorách pri teplote 

170-180 °C.  

Z hľadiska spotreby organických rozpúšťadiel (metanolu) zdroja podľa uvedenia 

v projektovej dokumentácii pôjde o 21,5  tony roztoku/rok. Jestvujúce zariadenia liniek sú 

DL2/1, DL2/2, DL3.1 a DL4. 

Odpadové plyny z jednotlivých zariadení sú vedené do spoločného katalytického 

zariadenia na dodatočné spaľovanie odpadových plynov s výduchom DM-V1. 

Technologické odsávanie má ešte výduch DM-V2, ktorý je určený pre prípad prehriatia 

spaľovacej komory a havarijnej situácii, kedy môžu byť znehodnotené keramické katalytické 

dosky v koncovom oxidačnom zariadení na čistenie odpadových plynov. 

Dodržanie predpísaných emisných limitov určených v zmysle platnej právnej legislatívy 

bude preverené v rámci oprávneného merania emisií zo zdroja znečisťovania ovzdušia po 

vykonanej zmene – doplnenia zdroja o dve nové DL zariadenia. 
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Správny orgán preskúmal žiadosť ako aj ostatné podkladové materiály a dospel k záveru, 

že navrhnutý spôsob zodpovedá možnostiam najlepšie dostupnej techniky (BAT) a je reálny 

predpoklad, že zdroj bude spĺňať podmienky a kritériá vyplývajúce z právnych predpisov 

ochrany ovzdušia, ktoré sú nevyhnutné pre vydanie súhlasu na povolenie zmeny stredného 

zdroja znečisťovania ovzdušia. 

 Tento súhlas má podľa § 17 ods. 1 zákona o ovzduší formu záväzného stanoviska. 

Tento súhlas je podkladom pre orgány vydávajúce podľa iných právnych predpisov 

rozhodnutia o povolení stavieb, zariadení alebo činností a nenahrádza stavebné povolenie 

vydávané podľa zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

 

Doručí sa 

IPROS spol. s r.o., Kasalova 22, 919 01 Nitra  

 

Príloha 

1xPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubica Hrušovská 

vedúca odboru 
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Ing.Dedíková/032-7745804 

 

28.11.2017 

 

 

Vec 

Súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení  stavby nového stredného zdroja znečisťovania 

ovzdušia – Výrobný závod FREUDENBERG II. Potvorice – nanášanie lepidiel.     

 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako 

príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia v zmysle § 26 ods.1 zákona č. 137/2010 Z.z. 

o ovzduší, v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 46 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov  
 

v y d á v a    s ú h l a s 

 

podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov na 

vydanie rozhodnutia o povolení stavby nového stredného zdroja znečisťovania ovzdušia –   

 

1. VÝROBA PATRÓNOVÝCH  FILTROV: 

 

Zariadenia výroby: 

- Plisovací stroj 

- Stĺpový žeriav 

- Rezačka 

- Odvíjačka 

- A-L modul 

- Ultrazvukové zváranie 

- Helix zariadenie 

- Zváracia jednotka 

- Odvíjacie zariadenie 

- Opaľovanie 

- Zalievacie zariadenie 

- Otočný tanier 

- Miešadlo 

http://www.minv.sk/
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2. VÝROBA KAZETOVÝCH FILTROV 

 

Zariadenia výroby: 

- Zariadenie na výrobu filtrov „FiMa-machine“ 

- Plizírovacie zariadenie 

- Osvetlenie stroja 

- Ohrev 

- Rezačka 

- Lepenie 

- Odsávanie – zarovnanie 1 

- Odsávanie – zarovnanie 2 

- Stĺpový žeriav 

- Odvíjačka 

- HD zalievacie zariadenie 

- Robot, dávkovacie zariadenie, otočný stôl, pásový dopravník, miešadlo, kartónovačka 

- Temperovacie zariadenie 

- Náhradné diely RMPA – zalievacie zariadenie, temperovacie zariadenie, miešadlo 

- Náhradné diely – robot, dávkovanie, miešadlo, kartónovačka, ultrazvuková čistička 

- Olejové skúšobné zariadenie 

- Miešadlo 

 

Súčasťou zdroja sú odsávacie potrubia pre potrebu odvedenia emisií organických plynov 

a pár z nanášania lepidiel a tuhé znečisťujúce látky – pevné častice vznikajúce pri rezaní 

netkanej textílie s prímesou sklenených vlákien budú filtrované a odsávané mobilnými 

zariadeniami.   

V prevádzke sa predpokladá používanie nasledujúcich látok: polyuretánové lepidlo 

Polyol „PUR 743/5 a 480“, tužidlo Izokyanát „PUR 900“, lepidlo „Jowat“, polyuretánové 

lepidlo Polyol „KLEIB 523.1“,  tužidlo Izokyanát „KLEIB 523.2“ a netkaná textília 

s prímesou sklenených vlákien „LydAir“. 

 

Projektovaná ročná spotreba organických rozpúšťadiel pri nanášaní lepidiel uvedená 

v projektovej dokumentácii stavby bude 4,66 tony za rok  

 

Zdroj je kategorizovaný podľa  vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o ovzduší nasledovne: 

 

6.   OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 

 

6.6.2 Nanášanie lepidiel – lepenie ostatných materiálov okrem dreva, výrobkov 

z dreva a aglomerovaných materiálov, kože a výroby obuvi, s projektovanou 

spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok < 5 

 

- stredný zdroj znečisťovania. 

 

Predmetná výroba bude umiestnená na pozemku p.č. 553/24 v k.ú. Potvorice. Investorom stavby 

bude spoločnosť Freudenberg Immobilienmanagement Slovakia s.r.o., 916 25 Potvorice 260. 

Stavba je navrhnutá podľa projektovej dokumentácie stavby „ Výrobný závod Freudenberg II. 

Potvorice“, generálny projektant OBERMEYER HELIKA s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 

Bratislava 4, 09/2017. 
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Po zrealizovaní stavby prevádzkovateľ požiada o vydanie súhlasu  na užívanie 

stredného zdroja znečisťovania ovzdušia – výroba patrónových a kazetových filtrov, 

a k žiadosti predloží : 

 

- projektovú dokumentáciu stavby skutočného vyhotovenia, ktorá obsahuje  

prevádzkový súbor týkajúci sa výroby 

 

- karty bezpečnostných údajov látok používajúcich vo výrobe  

 

- návrh prevádzkovej evidencie o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia 

a ďalších potrebných údajov o zdroji vyplývajúcich z vyhlášky MŽP SR č. 

231/2013 Z.z. , ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej 

evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania 

ovzdušia 

 

- údaje o preukázaní dodržania určených emisných limitov zo zdroja 

znečisťovania ovzdušia - z výduchov odsávania, ktoré odvádza emisie do 

vonkajšieho ovzdušia, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. 

o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality 

ovzdušia v ich okolí 

 

- prevádzkovateľ požiada samostatnou žiadosťou o schválenie postupu výpočtu    

        množstva emisií znečisťujúcich látok zo zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle    

        § 15 ods.1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.  

 

Správny orgán  odporúča použiť: 

Špecifikáciu  postupu výpočtu a návrh  výpočtu  v zmysle zverejnených tlačív, ktoré 

sa nachádzajú na stránke Ministerstva   životného prostredia SR: 

 

http://www.minzp.sk/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/informacie/vypocet-

mnozstva-emisii/ziadost-schvalenie-postupu-vypoctu-mnozstva-emisie-

znecistujucich-latok-podla-12-ods-15-vyhlasky-mzp-sr-c-408-2003-z-z.html 

 

Zároveň upozorňujeme, že v tlačivách uvedených na stránke je potrebné opraviť 

právne predpisy platné v súčasnosti.  

 

 

 

 

Dňa 28.11.2017 požiadal žiadateľ - spoločnosť Freudenberg Immobilienmanagement 

Slovakia s.r.o., 916 25 Potvorice č. 260 o vydanie súhlasu na povolenie stavby nového stredného 

zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý sa týka výroby patrónových a kazetových filtrov v novej 

výrobnej hale v k. ú. Potvorice. K žiadosti bola predložená projektová dokumentácia stavby, 

výpis z listu vlastníctva, kópia katastrálnej mapy a plnomocenstvo pre výstavbu. 

Do novovybudovaných priestorov haly budú inštalované zariadenia, ktoré budú slúžiť na 

výrobu patrónových a kazetových filtrov. Ide o vzduchové filtre pre automobily 

a vzduchotechnické zariadenia. Pri výrobe patrónových filtrov bude použitá filtračná netkaná 

textília, ktorá bude odvíjaná do plisovacieho stroja, kde sa bude skladať na rôznu výšku. Na 

rezačke následne dôjde k narezaniu posledného záhybu. Operácia lepenia textilnej pásky na 

http://www.minzp.sk/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/informacie/vypocet-mnozstva-emisii/ziadost-schvalenie-postupu-vypoctu-mnozstva-emisie-znecistujucich-latok-podla-12-ods-15-vyhlasky-mzp-sr-c-408-2003-z-z.html
http://www.minzp.sk/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/informacie/vypocet-mnozstva-emisii/ziadost-schvalenie-postupu-vypoctu-mnozstva-emisie-znecistujucich-latok-podla-12-ods-15-vyhlasky-mzp-sr-c-408-2003-z-z.html
http://www.minzp.sk/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/informacie/vypocet-mnozstva-emisii/ziadost-schvalenie-postupu-vypoctu-mnozstva-emisie-znecistujucich-latok-podla-12-ods-15-vyhlasky-mzp-sr-c-408-2003-z-z.html
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vkladanú textíliu prebehne pomocou robotického ramena. V rámci výroby bude prebiehať aj 

ultrazvukové zváranie a ohýbanie. Pracovisko zalievania príruby filtra s telesom a zariadenie na 

čistenie plastových dielov opaľovaním plazmovým horákom bude vybavené odsávaním.   

Pre operácie lepenia budú použité polyuretánové lepidlo „Polyol PUR 743/5“ a tužidlo 

„PUR 900“.     

Pri výrobe kazetových filtrov bude použitá netkaná textília s prímesou sklenených 

vlákien. Z odvíjačky bude postupovať textília do ohrievacieho zariadenia, kde dôjde k spevneniu 

štruktúry materiálu a následne bude rezaný materiál na požadovaný rozmer. Pri rezaní budú 

vznikať pevné častice, ktoré budú odsávané mobilnými zariadeniami. Taktiež bude prebiehať 

operácia lepenia pásky a robotického zalievania do plastového rámu pomocou dvojzložkového 

lepidla. Výroba bude vyžadovať spotrebu netkanej textílie, lepidla „Jowat“, polyuretánové 

lepidlo „Polyol PUR 480“, „PUR 743/5“, „Kleib 523.1“, a tužidlá Izokyanát – „PUR 900“ 

a Kleib 523.2“.  

Projektová dokumentácia obsahuje prepočet množstva prchavých organických zložiek 

v lepidlách a predpokladá spotrebu 4,06 tony za rok.     

 Na základe predložených údajov z projektovej dokumentácie orgán ochrany ovzdušia 

dospel k záveru, že navrhnutý spôsob zodpovedá možnostiam najlepšie dostupnej techniky 

(BAT) a je reálny predpoklad, že zdroj bude spĺňať podmienky a kritériá vyplývajúce z právnych 

predpisov ochrany ovzdušia, ktoré sú nevyhnutné pre vydanie súhlasu na povolenie stredného 

zdroja znečisťovania ovzdušia.  

Dodržanie predpísaných emisných limitov bude preverené počas prvého oprávneného 

merania z miest, kde vznikajú emisie znečisťujúcich látok. 

   

Tento súhlas má podľa § 17 ods. 1 zákona o ovzduší formu záväzného stanoviska. 

Tento súhlas je podkladom pre orgány vydávajúce podľa iných právnych predpisov 

rozhodnutia o povolení stavieb, zariadení alebo činností a nenahrádza stavebné povolenie 

vydávané podľa zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

 

Príloha 

Projektová dokumentácia 

 

 

Doručí sa: 

Freudenberg Immobilienmanagement Slovakia s.r.o., 916 25 Potvorice č.260 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubica Hrušovská 

vedúca odboru 

 

 

 

 

 

 



 
 

Číslo spisu OU-NM-OSZP-2019/00526-4/HF1     v Novom Meste nad Váhom, dňa 20.02.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 
 
 
 
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný 
orgán štátnej správy ochrany ovzdušia v zmysle § 26 ods.1. zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, 
v znení neskorších predpisov  a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti 
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 46 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov  
 

v y d á v a    s ú h l a s 
 

podľa § 17 ods.1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov na 
zmeny technologických zariadení na stacionárnom jestvujúcom veľkom zdroji znečisťovania 
ovzdušia – Lakovňa magnetov č.2 - spoločnosti VACUUMSCHMELZE, s.r.o., 916 24 
Horná Streda č.1325/14. 

 
Zmena sa týka: 
 

- zmeny teploty v reaktore KNV 5 500 Nm3/h koncového spaľovacieho katalytického 
zariadenia ReiCat z 380 °C na 410 °C  
 

- vloženia filtra V1000S – 16 ks patrónov s aktívnym uhlím do filtračnej skrine medzi 
jestvujúce filtre M6 a F9 za účelom zníženia vstupnej koncentrácie VOC do 
koncového spaľovacieho zariadenia v odsávanej vzdušnine z lakovne č.2 

 
 
 

Jestvujúci zdroj, ktorý je predmetom zmeny a ktorý sa skladá z jednotlivých zariadení je 
kategorizovaný ako : 
 
6.3.1. Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických 

rozpúšťadiel: 
    a) kovov a plastov vrátane povrchov lodí, lietadiel, koľajových vozidel, textilu, tkanín,   
        fólií, papiera  > 5 t/rok. 
 
 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hviezdoslavova 36, 915 41  Nové Mesto nad Váhom 
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Súhlas sa vydáva za nasledujúcich podmienok: 
 
Prevádzkovateľ je povinný: 

    
 

- prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v súlade s dokumentáciou, predloženou 
k žiadosti o vydanie tohto súhlasu 
 

- pravidelne kontrolovať nasýtenie aktívneho uhlia filtračných patrón a o ich výmene 
viesť  presnú prevádzkovú evidenciu 

 
- všetky zmeny na zdroji musia byť uvedené v dodatku k prevádzkovej evidencii zdroja 

 
- v prípade zmien, ktoré by mali podstatný vplyv na vypúšťané množstvá emisií 

znečisťujúcich látok, je potrebné požiadať náš úrad o vydanie súhlasu v zmysle § 17 zákona 
č.137/2010 Z.z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov 

 
- prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy na úseku štátnej správy 

ochrany ovzdušia, týkajúce sa prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia     
 

- v termíne do 30.4.2019 prevádzkovateľ je povinný predložiť okresnému úradu 
doplnok, prípadne aktualizáciu k vykonaným zmenám jestvujúceho Súboru technicko 
- prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení pre veľký zdroj 
znečisťovania ovzdušia – lakovňa magnetov č.2  
 

 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie obdržal dňa 
12.12.2018 žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu technologických zariadení prevádzky 
jestvujúceho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – Lakovňa magnetov č.2 spoločnosti 
VACUUMSCHMELZE, s.r.o., 916 24 Horná streda č.1325/14, vydávaného podľa § 17 ods.1 
písm. c) zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov. K žiadosti bol 
predložený doklad o uhradení správneho poplatku, v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. 
o správnych poplatkoch. 
 
Predmetom zmeny bolo zvýšenie teploty na katalytickom zariadení z 380 °C na 410 °C. Taktiež 
vloženie 16 ks filtrov s aktívnym uhlím medzi jestvujúce filtre pevných častíc kategórie M6 
a F9.  Zmeny boli vykonané na základe uložených opatrení zo strany Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia v Žiline, nakoľko bolo zistené prekročenie emisného limitu pre TOC. 
 
Nakoľko bolo potrebné žiadosť doplniť, orgán ochrany ovzdušia konanie prerušil dňom 4.1.2019 
rozhodnutím č. OU-NM-OSZP-2019/000526-2/HF1 a vyzval prevádzkovateľa, aby do 30 dní 
odo dňa doručenia rozhodnutia o prerušení konania žiadosť doplnil o potrebnú dokumentáciu 
k predmetným zmenám na veľkom zdroji a o doplnok jestvujúceho Súboru technicko 
prevádzkových parametrov a technicko organizačných opatrení k danému zdroju. 
Rozhodnutie o prerušení konania bolo prevádzkovateľovi doručené dňa 9.1.2019. 
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Dňa 14.2.2019 bolo orgánu ochrany ovzdušia predložené doplnenie podania o projekt stavby 
k zmene zdroja – Súhrnná technická správa – časť: ochrana ovzdušia – zmena stavby Povrchová 
úprava magnetov – Lakovňa magnetov č.2, ktorú vypracoval Ing. F.Jelenčiak, 01/2019. 
Dokumentácia rieši inštaláciu filtra V1000S výrobcu VOLZ Luftfilter SK s.r.o. Martin, 
pozostávajúceho so 16 ks patrón naplnených aktívnym uhlím, ktorý slúži ako odlučovacie 
zariadenie na záchyt organických plynov a pár čím  tým znižuje koncentráciu ZL v odsávanej 
vzdušnine. Taktiež bolo potrebné zvýšenie teploty spaľovania plynov na  koncovom 
katalytickom dopaľovacom zariadení ReiCat. Predmetné opatrenia boli vykonané za účelom 
dodržanie predpísaných emisných limitov ZL TOC z koncového dopaľovacieho zariadenia. 
 
Správny orgán obdržal aj Správu o oprávnenom meraní emisií z katalytického dopaľovacieho 
zariadenia z lakovne magnetov č.2. Meranie emisií po zmene teploty a inštalácii filtra s aktívnym 
uhlím sa konalo dňa 1.8.2018. Meranie vykonanla oprávnená organizácia MM Team s.r.o. 
Bratislava. Z merania vyplýva, že emisný limit po prijatých opatreniach pre ZL TOC bol 
dodržaný  v zmysle platných právnych predpisov, taktiež aj EL pre ZL - CO, NOx a TZL. 
Teda bolo zistené, že predpísané emisné limity znečisťujúcich látok boli dodržané, v súlade 
s vyhláškou č. 411/2012 Z.z. a 410/2012 Z.z.  
 
Nakoľko je potrebné vypracovanie doplnku k Súboru TPP a TOO orgán ochrany ovzdušia 
v podmienke tohto rozhodnutia určil termín na predloženie aktualizácie do 30.4.2019. 
 
Správnemu orgánu boli k žiadosti doplnené potrebné náležitosti k vydaniu súhlasu, zdroj spĺňa 
podmienky pre prevádzku veľkého zdroja v zmysle § 17 ods.1 písm. c) zákona o ovzduší, preto 
rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
Toto rozhodnutie nenahrádza potrebné súhlasy a rozhodnutia vydávané v zmysle iných právnych 
predpisov mimo úseku ochrany ovzdušia. 
 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54  ods.1 a 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom 
konaní, v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa   
doručenia rozhodnutia, na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, Hviezdoslavova 36. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych 
opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná 
súdom. 
 
Doručí sa: 
VACUUMSCHMELZE, s.r.o., 916 24 Horná Streda č. 1325/14 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ing. Ľubica Hrušovská 
vedúca odboru 

 



OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hviezdoslavova 36, 915 41  Nové Mesto nad Váhom 

 

Telefón  E-mail Internet 
032/7745804  
 

 gabriela.dedikova@minv.sk www.minv.sk 
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PIO KERAMOPROJEKT a.s. 
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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Nové Mesto nad Váhom 
Inž/2019/040/26.02.2019 

 
OU-NM-OSZP-2019/003700-2 

 
Ing.Dedíková/032-7745804 

 
11.03.2019 

Vec 

Súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení  zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania 
ovzdušia – „Výroba svetlometov spoločnosti Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. v Kočovciach“ 
– rozšírenie lakovacích zariadení.     
 
 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako 
príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia v zmysle § 26 ods.1 zákona č. 137/2010 Z.z. 
o ovzduší, v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 46 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov  
 

v y d á v a    s ú h l a s 
 

podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov na 
vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia:    
 

- Výroba svetlometov spoločnosti Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. v 
Kočovciach  

 
Zmena sa týka inštalácie : 
 

- novej lakovacej linky KAS 2 
- novej lakovacej linky Antifog 
- novej žíhacej pece pre lakovňu KAS 1 
- manipulačného dopravníka Montratec pre medzioperačnú dopravu výliskov z PS 702 

Lisovňa do lakovne KAS 1 
 
Zdroj je kategorizovaný podľa  vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o ovzduší nasledovne: 
 
6. OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 

 
6.3.  Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie  

a) plastov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel nad 5 t za rok. 
 

6.3.1.  Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia 

http://www.minv.sk/
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Celková spotreba organických rozpúšťadiel pre celý veľký zdroj znečisťovania ovzdušia bude 31 
t/rok. 
 
Zdroj znečisťovania ovzdušia sa nachádza v areáli spoločnosti Hella Slovakia Front-Lighting 
s.r.o. v Kočovciach, časť Rakoľuby. Zmena stavby v rámci rozšírenia sa bude týkať pozemku 
p.č. 91/39 k.ú. Rakoľuby. Predložená projektová dokumentácia: „HC LAKOVŇA KAS  
A ANTIFOG LAKOVŇA V HALE KAS“,  spracovateľ PIO KERAMOPROJEKT a.s. Trenčín, 
zodp.pracovník Ing. Eduard Krištof. 
 
Súhlas sa vydáva za nasledujúcich podmienok: 
 
- žiadame zrealizovať stavbu so zabezpečením technológií lakovania organickými 

rozpúšťadlami s koncovým odlučovacím zariadením určeným na obmedzovanie emisií  
organických plynov a pár tak, aby zdroj spĺňal požiadavku podľa súčasného stavu najlepšej 
dostupnej techniky BAT. 
 

- takéto opatrenie je potrebné navrhnúť a najneskôr do uvedenia do prevádzky nových 
lakovacích liniek aj realizačne zabezpečiť. 

 
- po dobudovaní koncového zariadenia na obmedzovanie emisií organických plynov 

a pár je potrebné vykonať oprávnené meranie emisií za účelom preukázania dodržania 
určených emisných limitov v zmysle platných právnych predpisov na úseku ochrany 
ovzdušia z výduchu koncového zariadenia lakovacích liniek KAS 2 a Antifog a taktiež 
z výduchov novej žíhacej pece. 

 
- pre potrebu merania je potrebné na nových výduchoch pripraviť meracie miesta 

a meracie príruby v zmysle platnej technickej normy a požiadaviek meracej skupiny.  
 

Po zrealizovaní stavby prevádzkovateľ požiada o vydanie súhlasu  na skúšobnú 
prevádzku/užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene 
a k žiadosti predloží : 

 
- projektovú dokumentáciu stavby skutočného vyhotovenia  

 
- návrh prevádzkovej evidencie o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia 

a ďalších potrebných údajov o zdroji vyplývajúcich z vyhlášky MŽP SR č. 
231/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej 
evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania 
ovzdušia. V danom prípade pôjde o dodatok k jestvujúcej prevádzkovej 
evidencii veľkého zdroja z hľadiska ochrany ovzdušia (návrh pre požiadavku 
stálej, ročnej a priebežnej evidencie a návrh doplnku tlačív NEIS pre 
obdobie po uvedení nových zariadení do prevádzky). 

 
- údaje o preukázaní dodržania určených emisných limitov – teda správu z  

oprávneného merania emisií zo zdroja znečisťovania ovzdušia - z výduchu 
koncového zariadenia na obmedzovanie emisií VOC a z výduchov z novej žíhacej 
pece, ktoré odvádzajú emisie do vonkajšieho ovzdušia, v zmysle vyhlášky MŽP 
SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov 
znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí. 
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- prevádzkovateľ súčasne so žiadosťou o trvalé užívanie veľkého zdroja po 
vykonaných zmenách požiada samostatnou žiadosťou o schválenie postupu 
výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok zo zdroja znečisťovania ovzdušia 
v zmysle § 15 ods.1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.  

 
Správny orgán  odporúča použiť: 
Špecifikáciu  postupu výpočtu a návrh  výpočtu  v zmysle zverejnených tlačív, ktoré 
sa nachádzajú na stránke Ministerstva   životného prostredia SR: 
 

http://www.minzp.sk/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/informacie/vypocet-
mnozstva-emisii/ziadost-schvalenie-postupu-vypoctu-mnozstva-emisie-
znecistujucich-latok-podla-12-ods-15-vyhlasky-mzp-sr-c-408-2003-z-z.html 
 
Zároveň upozorňujeme, že v tlačivách uvedených na stránke je potrebné opraviť 
právne predpisy platné v súčasnosti.  
 

 
 

Dňa 26.2.2019 požiadal žiadateľ PIO KERAMOPROJEKT a.s., Dolný Šianec 1013/1, 
911 48 Trenčín o vydanie súhlasu na povolenie zmeny stavby jestvujúceho veľkého zdroja 
znečisťovania ovzdušia, ktorý sa týka povrchovej úpravy vyrobených plastových výrobkov na 
lakovacích linkách. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je spoločnosť Hella 
Slovakia Front-Lighting s.r.o. v Kočovciach. 

 
K žiadosti bola predložená projektová dokumentácia stavby, splnomocnenie vo veci 

výkonu inžinierskej činnosti, odborný emisno – technologický posudok vo veciach ochrany 
ovzdušia č. 03/2019-39 vypracovaný odborne spôsobilou osobou Ing. Vladimírom Hlaváčom, 
CSc. a odborný posudok imisno – prenosového posúdenia č. 01/42/410/2004-6.1/2019 
vypracovaný odborne spôsobilou osobou RNDr. Jurajom Brozmanom. 

 
Spoločnosť Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. v Kočovciach z dôvodu navýšenia 

výroby svetlometov v automobilovom priemysle pripravila zmenu a doplnenie výrobných liniek 
o inštaláciu nových lakovacích zariadení – lakovňu KAS 2 a Antifog v hale KAS-H3 a taktiež 
nové úpravy a doplnenia jestvujúcej linky KAS 1.   

 
Z dôvodu navýšenia potreby lakovania výrobkov dôjde k navýšeniu ročnej spotreby 

náterových látok celého zdroja podľa prepočtu odborného posudzovateľa na takmer 61 ton lakov 
za rok a podľa prepočtu obsahu VOC jednotlivých lakov na 30 t VOC za rok. 

 
Lakovanie výrobkov je spojené predovšetkým so vznikom emisií organických plynov 

a pár. Predložená projektová dokumentácia však nerieši odlučovanie týchto znečisťujúcich látok, 
čím v danom prípade budúci veľký zdroj znečisťovania ovzdušia v rámci zmeny nespĺňa 
podmienky a požiadavky na najlepšie dostupnú technológiu BAT, čo sa uvádza aj 
v predložených odborných posudkoch. Preto je potrebné doplniť lakovacie procesy o koncové 
odlučovacie zariadenie na obmedzenie emisií organických plynov a pár. 

 
Posudzovaný zdroj znečisťovania sa nachádza v blízkosti haly H3 vzdialený cca 100 m 

od okraja obytnej zóny miestnej časti Rakoľuby. Predmetná odstupová vzdialenosť je podľa 
posudzovateľa nedostatočná, čo je potrebné taktiež riešiť realizáciou opatrení na obmedzovanie 

http://www.minzp.sk/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/informacie/vypocet-mnozstva-emisii/ziadost-schvalenie-postupu-vypoctu-mnozstva-emisie-znecistujucich-latok-podla-12-ods-15-vyhlasky-mzp-sr-c-408-2003-z-z.html
http://www.minzp.sk/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/informacie/vypocet-mnozstva-emisii/ziadost-schvalenie-postupu-vypoctu-mnozstva-emisie-znecistujucich-latok-podla-12-ods-15-vyhlasky-mzp-sr-c-408-2003-z-z.html
http://www.minzp.sk/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/informacie/vypocet-mnozstva-emisii/ziadost-schvalenie-postupu-vypoctu-mnozstva-emisie-znecistujucich-latok-podla-12-ods-15-vyhlasky-mzp-sr-c-408-2003-z-z.html
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emisií organických plynov a pár do komunálneho ovzdušia. Takýmto opatrením sa zmierni vplyv 
zdroja po vykonaných zmenách na imisné zaťaženie okolitého ovzdušia. 

 
Na základe predložených údajov, dvoch odborných posudkov vo veciach ochrany 

ovzdušia a platnej právnej legislatívy správny organ na úseku ochrany ovzdušia  dospel k záveru, 
že navrhnutý spôsob zmeny zdroja splní požiadavku zodpovedajúcu možnostiam najlepšie 
dostupnej techniky (BAT) až po vykonaní vyššie uvedených opatrení, pričom užívanie zdroja 
a trvalá prevádzka bude povolená až po splnení vyššie uvedených podmienok, ktoré budú 
zahrnuté do povolenia príslušného stavebného úradu.  

 
Dodržanie predpísaných emisných limitov bude preverené počas prvého oprávneného 

merania z miest, kde vznikajú emisie znečisťujúcich látok. 
 

  Tento súhlas má podľa § 17 ods. 1 zákona o ovzduší formu záväzného stanoviska. 
Tento súhlas je podkladom pre orgány vydávajúce podľa iných právnych predpisov 

rozhodnutia o povolení stavieb, zariadení alebo činností a nenahrádza stavebné povolenie 
vydávané podľa zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení 
neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
Príloha 
1 x PD 
 
 
Doručí sa: 

1. PIO KERAMOPROJEKT a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín 
2. Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o., 916 31 Kočovce č. 228 
3. Spoločný úrad samosprávy, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Ľubica Hrušovská 

vedúca odboru 
 



OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hviezdoslavova 36, 915 41  Nové Mesto nad Váhom 

 

Telefón  E-mail Internet 
032/7745804  
 

 gabriela.dedikova@minv.sk www.minv.sk 

 

 
 
 

•                                            • 
 

                                                                                       VACUUMSCHMELZE  s.r.o. 
                                                                                       916 24 Horná Streda č. 1325/14 

 

•                                            • 
 
 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Nové Mesto nad Váhom 
1504/203100QM-

EHS/2019/15.4.2019 
 

OU-NM-OSZP-2019/006270-2 
 

Ing.Dedíková/032-7745804 
 

20.5.2019 

 
 
Vec 
Súhlas na trvalé užívanie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene  – 
zariadenia na nanášanie izolačnej vrstvy – DL linky – osadenie zariadenia DL3.2 a DL5. 
 
 
 
 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako 
príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia v zmysle § 26 ods.1 zákona č. 137/2010 Z.z. 
o ovzduší, v znení neskorších predpisov  a § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 46 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov  

   
v y d á v a    s ú h l a s 

 
podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov na 
užívanie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene a po skúšobnej 
prevádzke:  
 
–  zariadenia na nanášanie izolačnej vrstvy – DL linky – osadenie zariadenia DL3.2 a DL5 

 
Zdroj je kategorizovaný v zmysle prílohy č.1 Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší : 
 
 
6.3.2. Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických 

rozpúšťadiel v t/rok: 
    c) na navíjané pásy z kovových materiálov ≥ 0,6 do 25  
 
Z hľadiska spotreby organických rozpúšťadiel (metanolu) zdroja podľa uvedenia 
v projektovej dokumentácii pôjde o spotrebu 23,5  t/rok. 
 

http://www.minv.sk/
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 Zmena zdroja je zrealizovaná v zmysle predloženej časti projektovej dokumentácie 
stavby „VAC Horná Streda – Osadenie DL3.2. a DL5 v hale DM“, ktorú vypracoval IPROS 
spol. s r.o. v Nitre, projektant stavby Ing. P.Valábik a Ing.F.Jelenčiak. Dátum 04/2019.  
 
 
Súhlas sa vydáva za nasledujúcich  podmienok : 
 
Prevádzkovateľ je povinný: 
 
- dodržiavať všetky platné právne predpisy na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia    
- zahrnúť nové časti zdroja do tlačív Národného emisného informačného systému 

(NEIS) pre nasledujúce obdobie 
- doplniť zariadenia DL3.2 a DL5 do príslušnej prevádzkovej evidencie jestvujúceho 

stredného zdroja znečisťovania ovzdušia 
 

 
 Dňa 30.4.2019 požiadal žiadateľ VACUUMSCHMELZE  s.r.o., 916 24 Horná Streda č. 
1325/14, ako prevádzkovateľ stredného zdroja znečisťovania ovzdušia – zariadenia na nanášanie 
izolačnej vrstvy – DL linky Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na užívanie stredného zdroja 
znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene a po skúšobnej prevádzke z dôvodu výmeny 
katalytických dosiek koncového katalytického zariadenia na spaľovanie pár metanolu. Zmena sa 
týkala osadenia ďalších zariadení liniek DL3.2 a DL5 k existujúcim zariadeniam DL2/1, DL2/2, 
DL3.1, DL4.   
 K žiadosti o súhlas bola predložená príslušná projektová dokumentácia doplnená 
o zmeny v rámci schvaľovania a správa o oprávnenom meraní emisií zo zdroja, po vykonanej 
zmene a výmene katalytických vložiek odlučovacieho zariadenia. 
 
Zariadenie DL3.2 a DL5 slúžia taktiež na nanášanie súvislého obojstranného náteru kovového 
pásu pomocou dvoch čeľustí obložených filcom. Nanáša sa 9% roztok metanolátu horečnatého 
v metanole. Po nanesení sa prechádza k sušeniu náteru kovového pásu v sušiacej komore, ktorá 
je súčasťou zariadení typu DL. Cieľom nanesenia izolačnej hmoty je zamedzenie strát v železe 
pri vysokých frekvenciách. Odpadové plyny zo všetkých zariadení zdroja (liniek DL) sú vedené 
spoločným výduchom do regeneratívneho koncového dopaľovacieho zariadenia na dodatočné 
spaľovanie odpadových plynov a následne vypúšťané do vonkajšieho ovzdušia výduchom DM-
V1.  
 Ďalším výduchom je výduch s označením DM-V2, ktorý slúži v prípade prehriatia 
spaľovacej komory, kedy môžu byť znehodnotené keramické katalytické dosky koncového 
odlučovacieho zariadenia, čo je uvedené v projekte stavby. 
 
 Meranie emisií znečisťujúcich látok bolo vykonané dňa 7.2.2019 oprávnenou meračskou 
skupinou MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava. Meraním bolo preukázané 
dodržanie predpísaných emisných limitov znečisťujúcich látok (TZL, NOx, CO, TOC) zo zdroja, 
po vykonanej zmene.    

 
Správny orgán preskúmal žiadosť ako aj ostatné podkladové materiály a dospel k záveru, 

že navrhnutý spôsob zodpovedá možnostiam najlepšie dostupnej techniky a zdroj  spĺňa 
podmienky a kritériá vyplývajúce z právnych predpisov ochrany ovzdušia, ktoré sú nevyhnutné 
pre vydanie predmetného súhlasu. K žiadosti boli predložené potrebné náležitosti v zmysle 
zákona o ovzduší.  
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Tento súhlas má podľa § 17 ods. 1 zákona o ovzduší formu záväzného stanoviska. 
Tento súhlas je podkladom pre orgány vydávajúce podľa iných právnych predpisov 

rozhodnutia o povolení stavieb, zariadení alebo činností a nenahrádza kolaudačné povolenie 
vydávané podľa zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení 
neskorších predpisov. 

 
 
 
 
 
 
Príloha pre prevádzkovateľa 
1xPD zdroja  
 
 
Na vedomie 
Spoločný úrad samosprávy, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Ľubica Hrušovská 

vedúca odboru 
 
 
 
 
 



OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hviezdoslavova 36, 915 41  Nové Mesto nad Váhom 

 

Telefón  E-mail Internet 
032/7745804  
 

 gabriela.dedikova@minv.sk www.minv.sk 

 

 

•                                            • 
 

CHIRANA T.Injecta, a.s. 
Nám.Dr.Schweitzera 194 
916 01 Stará Turá 
 

•                                            • 
 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Nové Mesto nad Váhom 
TU/Vo/65/14.5.2019 

 
 
 

OU-NM-OSZP-2019/007215-2 
 

Ing.Dedíková/032-7745804 
 

2.7.2019 

Vec 

Súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení  zmeny stavby zdroja znečisťovania ovzdušia – „ETO 
sterilizácia“ –  veľký zdroj znečisťovania ovzdušia.    
 
 
 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako 
príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia v zmysle § 26 ods.1 zákona č. 137/2010 Z.z. 
o ovzduší, v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 46 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov  
 

v y d á v a    s ú h l a s 
 

podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov na 
vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia:    
 

- ETO sterilizácia    
 
Zmena sa týka : 

- postupnej výmeny pôvodných opotrebovaných 4 ks sterilizačných komôr za nové 
modernejšie od spoločnosti RSD Engineering Solution SL (Barcelona, Španielsko) 

- zvýšenia sterilizačnej kapacity 
- inštalácie nového koncového rekuperatívneho zariadenia na čistenie vypúšťaného 

odpadového plynu po sterilizácii etylénoxidom z komôr dodané firmou KZ, s.r.o. 
Bratislava – typ TD35 s výkonom 48 tETO/rok, ktoré je súčasťou veľkého zdroja. 

 
 
Zdroj je kategorizovaný podľa  vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o ovzduší nasledovne: 
 
6.           OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA 
 
6.99       Ostatné priemyselné technológie, výroby, zariadenia na spracovanie, ktoré nie sú    
              uvedené v bodoch 1 až 5 – členenie podľa bodu 2.99 

http://www.minv.sk/
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6.99.1 Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia 
 
b) podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného 
toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č.3 pre jestvujúce zariadenie:  
- znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom: >5  
         
 
Zdroj znečisťovania ovzdušia sa nachádza v areáli spoločnosti Chirana T.Injecta, a.s., 
Nám.Dr.Schweitzera 194 v Starej Turej. 
Predložená projektová dokumentácia: „CHIRANA T.Injecta – ETO sterilizácia“, spracovateľ 
PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, z.č.5691-10-000-17-90, arch.č. 
9615, dátum 08.2018. 
 
 
Súhlas sa vydáva za nasledujúcich podmienok: 
 
- realizáciu zmeny stavby – teda etapovitú výmenu sterilizačných komôr žiadame vykonať so 

zabezpečením technológie sterilizácie s novým koncovým rekuperatívnym odlučovacím 
zariadením určeným na obmedzovanie emisií  etylénoxidu a s novým výduchom V1, 
ktorého minimálna výška bude 15 metrov nad terénom. 
 

- po každej inštalácii novej komory v rámci skúšobnej prevádzky žiadame vykonať oprávnené 
meranie emisií za účelom preukázania dodržania určených emisných limitov v zmysle 
platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia z výduchu koncového zariadenia - 
V1 pre ZL: TZL, NOx, CO a TOC. Pre výduchy V3 a V4 odkiaľ je znečistená vzdušnina 
etylénoxidom vedená do vonkajšieho ovzdušia z priestoru dverí komôr pre ZL: etylénoxid. 

 
- meranie na výduchu V1 vykonať v tom režime, kedy je množstvo etylénoxidu v odsávanom 

plyne najväčšie a tým aj zaťaženie dopaľovacieho zariadenia najvyššie. 
 

- pre potrebu merania je potrebné na výduchoch pripraviť meracie miesta a meracie príruby 
v zmysle platnej technickej normy a požiadaviek meracej skupiny.  

 
- pre realizáciu sterilizačného postupu určujeme nasledujúce opatrenia: 

 
1. Predĺženie fázy prvého vákuovania (I.desorpcie) po skončení sterilizácie v každej komore 

(zníženie prevádzkového tlaku sterilizácie z 500-700 mbar na 150 mbar) zo súčasných 15 
minút na minimálne 30 minút, čím sa zníži koncentrácia ETO v plyne do dopaľovacieho 
zariadenia. 
 

2. Zabezpečiť teplotu dopaľovania na úroveň minimálne 700 °C, čím sa zabezpečí účinná 
termická oxidácia ETO plynu. 
 
 

3. Optimalizovať časový posun spúšťania jednotlivých sterilizačných komôr tak, aby sa 
vylúčila možnosť súčasného I. vákuovania dvoch komôr naraz. 
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Po zrealizovaní výmeny zariadení (po jednotlivých etapách) prevádzkovateľ požiada 

o vydanie súhlasu  na skúšobnú prevádzku/trvalé užívanie veľkého zdroja znečisťovania 
ovzdušia po vykonanej zmene a k žiadosti predloží : 

 
- projektovú dokumentáciu stavby   

 
- miestny prevádzkový poriadok pre obsluhu zariadení pre proces sterilizácie 

zahrňujúci povinnosti dodržania technologických parametrov a vyššie uvedených 
podmienok prevádzkovania vrátane riešenia mimoriadnych prevádzkových stavov 
a havárií. 
 

- údaje o preukázaní dodržania určených emisných limitov – teda správu z  
oprávneného merania emisií zo zdroja znečisťovania ovzdušia pre výduchy, 
ktoré odvádzajú emisie do vonkajšieho ovzdušia, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 
411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania 
ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí. (uvedené vyššie) 

 
- návrh prevádzkovej evidencie pre stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia 

a ďalších potrebných údajov o zdroji vyplývajúcich z vyhlášky MŽP SR č. 
231/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej 
evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania 
ovzdušia - návrh pre požiadavku stálej, ročnej a priebežnej evidencie 
a ostatných potrebných záznamov vyplývajúcich z vlastnosti technologického 
procesu. (vstup, výstup)   

 
 

Prevádzkovateľ súčasne so žiadosťou o trvalé užívanie veľkého zdroja po 
vykonaných zmenách požiada samostatnou žiadosťou o schválenie postupu 
výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok zo zdroja znečisťovania ovzdušia 
v zmysle § 15 ods.1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.  

 
Správny orgán  odporúča použiť: 
Špecifikáciu  postupu výpočtu a návrh  výpočtu  v zmysle zverejnených tlačív, ktoré 
sa nachádzajú na stránke Ministerstva   životného prostredia SR: 
 

http://www.minzp.sk/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/informacie/vypocet-
mnozstva-emisii/ziadost-schvalenie-postupu-vypoctu-mnozstva-emisie-
znecistujucich-latok-podla-12-ods-15-vyhlasky-mzp-sr-c-408-2003-z-z.html 
 
Zároveň upozorňujeme, že v tlačivách uvedených na stránke je potrebné opraviť 
právne predpisy platné v súčasnosti.  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.minzp.sk/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/informacie/vypocet-mnozstva-emisii/ziadost-schvalenie-postupu-vypoctu-mnozstva-emisie-znecistujucich-latok-podla-12-ods-15-vyhlasky-mzp-sr-c-408-2003-z-z.html
http://www.minzp.sk/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/informacie/vypocet-mnozstva-emisii/ziadost-schvalenie-postupu-vypoctu-mnozstva-emisie-znecistujucich-latok-podla-12-ods-15-vyhlasky-mzp-sr-c-408-2003-z-z.html
http://www.minzp.sk/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/informacie/vypocet-mnozstva-emisii/ziadost-schvalenie-postupu-vypoctu-mnozstva-emisie-znecistujucich-latok-podla-12-ods-15-vyhlasky-mzp-sr-c-408-2003-z-z.html
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Dňa 23.5.2019 požiadal prevádzkovateľ jestvujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia – 
spoločnosť Chirana T. Injecta, a.s., Nám.Dr.Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá o vydanie 
súhlasu na povolenie zmeny stavby jestvujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý sa týka 
sterilizácie zdravotníckych výrobkov.  

 
K žiadosti bola predložená projektová dokumentácia stavby, odborný posudok vo veciach 

ochrany ovzdušia č.08/2019-39, ktorý vypracoval Ing. Vladimír Hlaváč, odborný posudok 
imisno – prenosového posúdenia č.02/42/410/2004-6.1/2019, ktorý vypracoval RNDr. Juraj 
Brozman a splnomocnenie vo veci výkonu inžinierskej činnosti. 

 
Správny orgán po preštudovaní uvedených náležitostí podania dospel k názoru, že 

projektovú dokumentáciu bude potrebné doplniť, preto dňa 18.6.2019 vyzval žiadateľa o súhlas 
na doplnenie projektu o potrebné údaje. Údaje boli doplnené a projekt následne predložený dňa 
25.6.2019. 

Predmetom zmeny je zariadenie na sterilizáciu vyrábaných zdravotníckych výrobkov, 
kde sa vykonáva v súčasnosti sterilizácia v 4 ks sterilizačných komôr etylénoxidom, ktoré sa 
v jednotlivých fázach postupne vymenia. Odsávané plyny sú vedené do koncového oxidačného 
zariadenia na čistenie vypúšťaného plynu po sterilizácii z komôr, ktoré bude taktiež nahradené za 
nové zariadenie typu TD 35, s dvomi horákmi výkonu 2 x 300 kW na zemný plyn. Nakoľko 
dôjde k zvýšeniu kapacity výroby, sterilizácie a množstva používaného ETO plynu pôjde 
o veľký zdroj znečisťovania ovzdušia.  

 
V prvom rade pôjde o výmenu komôr v dvoch etapách: I.etapa výmena komory č. 4 

(označenie 204), v II.etape komora č.5 (ozn.205). Koncové dopaľovacie zariadenie bude mať 
výkon 48 t ETO/rok a odvod spalín bude novým výduchom V1 do vonkajšieho prostredia. 
Ďalším výduchom je výduch V2, ktorý je núdzový, použitý len v prípade poruchy. Ponechané 
budú aj výduchy V3 a V4, ktoré slúžia na odvedenie znečistenej vzdušniny etylénoxidom nad 
dverami jednotlivých komôr a následne do vonkajšieho ovzdušia. 

 
Etylénoxid je toxický v plynnej aj kvapalnej fáze a je zaradený medzi znečisťujúce látky 

s karcinogénnym účinkom. Je však najúčinnejší pre dôkladné zničenie všetkých druhov 
mikroorganizmov. Účinnosť dopaľovacieho zariadenia a predpísanie emisných limitov bude 
preverené oprávneným meraním po postupnej výmene jednotlivých sterilizačných komôr. 

 
Predmetná zmena a celý zdroj bol taktiež posúdený z hľadiska imisného prenosu 

odborným posudzovateľom, ktorý na základe modelových situácií k najbližšej zástavbe určil 
potrebnú výšku výduchu V1 koncového dopaľovacieho zariadenia a posúdil vplyv zdroja na jeho 
okolie, z hľadiska dodržania limitnej hodnoty imisnej záťaže. 

 
Na základe predložených údajov, dvoch odborných posudkov vo veciach ochrany 

ovzdušia a platnej právnej legislatívy správny organ na úseku ochrany ovzdušia  dospel k záveru, 
že navrhnutý spôsob zmeny zdroja spĺňa požiadavku zodpovedajúcu možnostiam najlepšie 
dostupnej techniky (BAT) až po vykonaní vyššie uvedených opatrení, pričom užívanie zdroja 
a trvalá prevádzka bude povolená až po splnení vyššie uvedených podmienok, ktoré budú 
zahrnuté do povolenia príslušného stavebného úradu.  

 
Dodržanie predpísaných emisných limitov bude preverené počas prvého oprávneného 

merania z miest, kde vznikajú emisie znečisťujúcich látok. 
 

  Tento súhlas má podľa § 17 ods. 1 zákona o ovzduší formu záväzného stanoviska. 
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Tento súhlas je podkladom pre orgány vydávajúce podľa iných právnych predpisov 
rozhodnutia o povolení stavieb, zariadení alebo činností a nenahrádza stavebné povolenie 
vydávané podľa zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení 
neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 
Príloha 
1 x PD (PIO KERAMOPROJEKT a.s.) 
 
 
Doručí sa: 

1. CHIRANA T.Injecta, a.s. Nám.Dr.Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá 
2. PIO KERAMOPROJEKT a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín 
3. Mesto Stará Turá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Ľubica Hrušovská 

vedúca odboru 
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