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Vec 

Súhlas k vydaniu rozhodnutia na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – „Lakovacia 

linka plastových dielov Magna Slovteca“. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia:  

 

–  Lakovacia linka plastových dielov Magna Slovteca –  

  
 

Zdroj je kategorizovaný v zmysle prílohy č.1 Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší nasledovne: 

 

 

6.3.1.Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických 

rozpúšťadiel : 

    a) kovov a plastov vrátane povrchov lodí, lietadiel, koľajových vozidiel, textilu, tkanín, fólií, 

papiera nad 5 t/rok. 

 

Projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel v prípade lakovacej linky je 194,38 t/rok. 

 

 Stavba je zrealizovaná v zmysle predloženej projektovej dokumentácie skutočného 

vyhotovenia stavby „Technologický projekt – Lakovacia linka palstových dielov – dokumentácia 

skutočného vyhotovenia“, ktorú vypracoval GALATEK a.s., Ledeč nad Sázavou, Česká 
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republika, projektant technológie Jiří Jaroš, vedúci projektu Bc. Jiří Urban, z.č.Z17-039, 

ev.č.37108, dátum 11/2018. 
 

 

Súčasťou velkého zdroja povrchových úprav plastových dielov za použitia rozpúšťadiel je i 

odmasťovanie bez obsahu organických rozpúšťadiel a horáky na zemný plyn slúžiace na ohrev 

technologických kúpeľov, horáky určené na sušenie vzduchu pre linku povrchových úprav a 

taktiež koncové dopaľovacie regeneratívne zariadenie RTO. 

 

 

Súhlas sa vydáva za nasledujúcich  podmienok : 

 

1. Prevádzkovateľom zdroja je: Magna Slovteca s.r.o., Ľ.Podjavorinskej 16, 915 01 Nové 

Mesto nad Váhom. 

 

2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy na úseku štátnej 

správy ochrany ovzdušia. 

 

3. Prevádzkovateľ je povinný viesť presnú prevádzkovú evidenciu z hľadiska ochrany 

ovzdušia navrhnutú v predloženom dokumente - „Prevádzková evidencia z hľadiska 

ochrany ovzdušia : Lakovacia linka Magna Slovteca“ – vypracoval ARPenviro s.r.o., 

Oddelenie emisií a IPKZ. 

 

4. Prevádzkovateľ zabezpečí oprávnenou osobou minimálne 1 x ročne kontrolu funkčnosti 

a údržbu koncového odlučovacieho zariadenia RTO a vyhotoví o tom záznam. 

 

5. Ďalej upozorňujeme prevádzkovateľa na povinnosť každoročne v termíne do 15. februára 

predložiť na okresný úrad výpočet množstva emisií zo zdroja spolu s výpočtom ročného 

poplatku za znečisťovanie ovzdušia a predpísané tlačivá Národného emisného 

informačného systému (NEIS). 

 

6. Súčasťou vedenia evidencie o spotrebe a z toho vyplývajúci výpočet emisií bude rátať aj 

s množstvom organických rozpúšťadiel, ktoré sa použijú na čistenie nástrojov 

a vybavenia zariadení lakovacej linky - § 24 ods.2 písm. g) vyhlášky MŽP č. 410/2012 

Z.z. 

 

7. Správny orgán týmto určuje najnižšiu teplotu spaľovania odpadového plynu z koncového 

regeneratívneho zariadenia: 750 °C.  

 

 

 

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

správa ochrany ovzdušia obdržala dňa 25.2.2020 žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie veľkého 

zdroja znečisťovania ovzdušia – Lakovacia linka Magna Slovteca, od prevádzkovateľa Magna 

Slovteca s.r.o., Ľ.Podjavorinskej 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Predmetný zdroj bol 

v skúšobnej prevádzke na základe súhlasu č. OU-NM-OSZP-2018/012339-2 zo dňa 26.11.2018. 

K žiadosti bola predložená projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, miestny 

prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany ovzdušia, prevádzková evidencia z hľadiska ochrany 

ovzdušia, vyjadrenie výrobcu koncového odlučovacieho zariadenia RTO k účinnosti a teplote 

spaľovania v zariadení. Okrem iného správnemu orgánu bola predložená správa o oprávnenom 
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meraní emisií zo zdroja č. 04/0404/19-ME, ktorú vypracovala spoločnosť MM Team s.r.o., 

Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava. Samostatnou žiadosťou bolo požiadané o schválenie 

postupu výpočtu množstiev emisií zo zdroja znečisťovania ovzdušia a taktiež o schválenie 

Súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení na 

zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja – Lakovacia linka Magna 

Slovteca.    

Súhlas na povolenie zdroja bol vydaný dňa 19.7.2018 pod č.j. OU-NM-OSZP-2018/007842-2. 

 

Lakovacia linka je určená na povrchovú úpravu plastových dielov automobilového priemyslu 

(plastové zrkadlá, drobné vonkajšie diely) metódou automatizovaného vzduchového 

rozprašovania kvapalných náterových hmôt s využitím priemyselných robotov. Linka tvorí 

uzavretý celok s bezprostredne na seba nadväzujúcimi jednotlivými zariadeniami 

a technologickými operáciami, ako je:  

 

-  ručné navesenie dielcov na transportný vozík dopravného systému  

-  uvoľnenie transportného vozíka do linky  

-  automatické dvojstupňové odmastenie dielov v tuneli prejazdového postrekového stroja  

-  automatický trojstupňový oplach dielov v tuneli prejazdového postrekového stroja  

-  automatické ofukovanie dielov  

-  ofukovanie dielov ručným spôsobom  

-  automatické vysušenie dielov v sušiarni po odmastení, max. pracovná teplota 80 °C  

-  nútené chladnutie po výjazde zo sušiarne po odmastení  

-  ionizované ofukovanie  

-  automatické nanášanie kvapalných náterových hmôt v striekacej kabíne PRIMER  

-  vyprchávanie organických rozpúšťadiel z nanesenej vrstvy  

-  sušenie dielov v sušiarni pri max. teplote 80 °C  

-  nútené chladnutie po výjazde zo sušiarne   

-  automatické nanášanie kvapalných náterových hmôt v striekacej kabíne BASE COAT  

-  vyprchávanie organických rozpúšťadiel z nanesenej vrstvy  

-  automatické nanášanie kvapalných náterových hmôt v striekacej kabíne CLEAR COAT  

-  vyprchávanie organických rozpúšťadiel z nanesenej vrstvy  

-  sušenie dielov v sušiarni pri max. teplote 80 °C  

-  nútené chladnutie po výjazde zo sušiarne   

-  následné ručné zvesovanie  

-  kontrola dielcov  

-  príprava náterových hmôt  v lakovacom hospodárstve 

 

Linka nanášania náterov je zabezpečená zariadeniami obmedzujúcimi vypúšťanie znečisťujúcich 

látok ako sú: vodná clona na prestreky farieb, filtračné jednotky na vstupe do kabín a koncové 

odlučovacie zariadenie RTO určené na regeneratívnu tepelnú oxidáciu na čistenie odpadových 

plynov s obsahom prchavých organických plynov a pár.  Zariadenie pracuje s regeneratívnou 

výmenou tepla. Ide o trojkomorový reaktor, kde komory sú naplnené keramickou voštinovou 

hmotou pre akumuláciu tepla, komory sú v hornej časti prepojené oxidačnou komorou, v ktorej 

pri teplote 750 °C prebieha oxidácia, teda rozklad organických látok). Výrobca garantuje 98 % 

účinnosť zariadenia. 
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Z dôvodu preukázania dodržania predpísaných emisných limitov bolo dňa 13.2.2019 vykonané 

oprávnené meranie emisných hodnôt z výduchu V411- koncové zariadenie RTO, výduchy 

z ohrevov  V404, V405, V406 a V412 pričom bolo zistené, že namerané hodnoty sú v súlade 

s platnou právnou legislatívou.  

 

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. 

 

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 

projektová dokumentácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubica Hrušovská 

vedúca odboru 

 

 

 

 

 


