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Vec
Súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby nového stredného zdroja znečisťovania
ovzdušia – povrchová úprava zváraných dielov spoločnosti Roen Est, s.r.o. v Novom Meste nad
Váhom
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
vydáva

súhlas

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:
-

povrchové úpravy zváraných dielov v lakovaco – sušiacej kabíne DRY CLEAN
(NOVÁ VERTA) a sušiacej kabíne OVEN (NOVÁ VERTA)

Projektovaná ročná spotreba organických rozpúšťadiel pri nanášaní náterových látok
uvedená v projektovej dokumentácii stavby bude 0,63 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

6.3.2. Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických
rozpúšťadiel:
a) kovov a plastov vrátane povrchov lodí, lietadiel, koľajových vozidel, textilu, tkanín,
fólií, papiera od 0,6 do 5 t/rok.
- stredný zdroj znečisťovania.
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Predmetná technológia bude umiestnená na pozemku p.č. 2233/8 v k.ú. Nové Mesto nad Váhom
v jestvujúcej výrobnej hale. Investorom stavby bude spoločnosť Roen Est, s.r.o., Trenčianska 17,
915 01 Nové Mesto nad Váhom. Stavba je navrhnutá podľa projektovej dokumentácie stavby
„ Technológia pre povrchovú úpravu“, projektant Ing. Ladislav Cerovský, Novosady č.13,
Detva, 1/2018.
Súhlas sa vydáva za nasledujúcich podmienok:
- zabezpečiť technológiu povrchových úprav suchou filtráciu na odlučovanie a záchyt
tuhých znečisťujúcich látok tak, ako je uvedené v projekte
- zabezpečiť technológiu filtrami s aktívnym uhlím za účelom zachytávania organických
plynov a pár
Po zrealizovaní stavby prevádzkovateľ požiada o vydanie súhlasu na užívanie
nového stredného zdroja znečisťovania ovzdušia – lakovaco - sušiaca kabína povrchových
úprav, a k žiadosti predloží :
-

projektovú dokumentáciu stavby skutočného vyhotovenia technológie

-

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/vypocetmnozstva-emisii/ziadost-schvalenie-postupu-vypoctu-mnozstva-emisieznecistujucich-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.
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Dňa 27.4.2018 požiadal žiadateľ - spoločnosť Roen Est, s.r.o., Trenčianska 17, 915 01
Nové Mesto nad Váhom o vydanie súhlasu na povolenie stavby nového stredného zdroja
znečisťovania ovzdušia, ktorý sa týka povrchovej úpravy zváraných dielov v existujúcej
výrobnej hale v areáli spoločnosti Roen Est s.r.o. v Novom Meste nad Váhom. K žiadosti bola
predložená technologická časť projektovej dokumentácie stavby, protokol o určení vonkajších
vplyvov a karty bezpečnostných údajov.
Dielce určené na lakovanie budú ručne uložené na stojan a následne mechanicky
vyčistené od hrubej špiny. Po vyčistení sa dielce presunú do lakovacej kabíne, kde prebehne
ručné striekanie pomocou vzduchovej pištole rozpúšťadlovými náterovými látkami. Po
nastriekaní prebehne časť sušenia v lakovacej kabíne pri teplote 60 °C. po základnom vysušení
a prevetraní kabíny studeným vzduchom sa dielce presunú do sušiacej kabíny na dobu 30 minút
a pri teplote 60 °C budú dielce dosušené na požadovaný lesk a tvrdosť farby.
Súčasťou technológie lakovania sú teplovzdušné plynové agregáty a plynové horáky so
samostatným odsávaním do vonkajšieho ovzdušia.
Lakovacia kabína bude zabezpečená filtráciou prestrekov náterových farieb a filtrami
s aktívnym uhlím na záchyt organických plynov a pár počas striekania.
Projektová dokumentácia obsahuje prepočet množstva prchavých organických zložiek
v náterových farbách a predpokladá spotrebu 0,63 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.

Doručí sa:
Roen Est, s.r.o., Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Ing. Ľubica Hrušovská
vedúca odboru
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