
 
 

Číslo spisu OU-NM-OSZP-2020/006115-2/HF1     v Novom Meste nad Váhom, dňa 20.05.2020 

 

 

 

 

 

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

Kočovciach. 

 

Zmena sa týka: 

 

- inštalácie koncového oxidačného zariadenia RTO na čistenie odpadových plynov 

s obsahom organických plynov a pár z procesov povrchovej úpravy svetlometov. 

Typ: DURR – regeneračný tepelný oxidátor : Ecopure RTO 20.000, 3 komorový 

 

- zmeny odsávania znečistených odpadových plynov z lakovne KAS 1 s napojením do 

spoločného potrubia s lakovňou KAS 2 a Antifog 1, vedeného na zariadenie čistenia 

odpadových plynov a pár – RTO: 

 

 Z lakovacej linky KAS 1 budú do zariadenia RTO vedené odpadové plyny zo 4 

pôvodných výduchov: V4.6, V4.7,V4.11 a V4.19  

 Z lakovacej linky KAS 2 budú do zariadenia RTO vedené odpadové plyny z 2 

výduchov: V4.23 a V4.24   

 Z lakovacej linky Antifog 1 budú do zariadenia RTO  vedené odpadové plyny 

z výduchu V4.26 

 

Zdroj znečisťovania ovzdušia, 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 

V 
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Projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel je v danom prípade 31 t/rok. 

 

 

Súhlas sa vydáva za nasledujúcich podmienok: 

 

- Je potrebné zabezpečiť minimálnu výšku komína zo zariadenia RTO -  14 m nad terénom 

(prevýšenie min.3,5 m nad miestom vyústenia zo strechy) z dôvodu dostatočného rozptylu 

emisií znečisťujúcich látok a ich vplyvu na okolitú zástavbu. Projektová dokumentácia 

uvažuje s výškou 15,1 m. 

 

- Po dobudovaní koncového oxidačného 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 RTO.  

 

- Pre potrebu merania je nutné pripraviť meracie miesto a meracie príruby v zmysle platnej 

technickej normy a požiadaviek meracej skupiny.  

 

 

Po zrealizovaní stavby prevádzkovateľ požiada o vydanie súhlasu  na skúšobnú 

prevádzku/prípadne užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene 

a k žiadosti predloží : 

 

- projektovú dokumentáciu stavby  

 

- návrh k určeniu podmienok spaľovania odpadového plynu z koncového 

oxidačného zariadenia, najmä teplotu spaľovania najvhodnejšiu z pohľadu 

ochrany ovzdušia. 

 

- 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 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

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

7.5.2020 žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu technologických zariadení prevádzky jestvujúceho 

veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – Výroba svetlometov spoločnosti Hella Slovakia Front – 

Lighting s.r.o. v Kočovciach – časť Rakoľuby, vydávaného podľa § 17 ods.1 písm. c) zákona 

č.137/2010 Z.z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov.  

 

K žiadosti bola predložená projektová dokumentácia stavby „Zariadenie na čistenie odpadových 

plynov RTO“, vypracovaná spoločnosťou PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 

48 Trenčín, dátum 03/2020, číslo vyhotovenia 5, písomné stanovisko odborného posudzovateľa 

a konzultanta MŽP SR vo veciach ochrany ovzdušia Ing. Vladimíra Hlaváča, CSc. 

k dostatočnosti výšky komína z RTO, stanovisko stavebného úradu Obce Kočovce č. 

A/2020/00545/Fr zo dňa 30.4.2020 a bol predložený doklad o uhradení správneho poplatku, 

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. 

 

Podľa stanoviska stavebného úradu a pre plnenie podmienky stavebného povolenia vydávaného 

obcou Kočovce pod č. A/2019/00444/Fr. zo dňa 9.4.2019 nebude na vybudovanie zariadenia 

RTO potrebné samostatné stavebné povolenie, preto správny orgán vydáva súhlas v zmysle § 17 

ods.1 písm. c) zákona o ovzduší.  

 

Predmetom zmeny zdroja je vybudovanie spaľovacej komory RTO z dôvodu čistenia 

odpadových plynov z organických rozpúšťadiel používaných pri  povrchových úpravách na 

lakovacích linkách – KAS1, KAS 2 a Antifog1. Spaľovacia komora bude pozostávať z troch 

oxidačných komôr obsahujúcich vysokoúčinné keramické médium, kde bude prebiehať oxidačný 

proces pri vysokej teplote. Inštalovaný tepelný výkon horáka bude 450 kW.  

 

Taktiež prebehne demontáž niekoľkých jestvujúcich výduchov technologického odsávania, ktoré 

budú následne spojené do spoločných potrubí – zberačov pred napojením do centrálneho sacieho 

potrubia filtračného zariadenia RTO. Z dôvodu možnej poruchy centrálneho odsávania prípadne 

požiaru budú inštalované  tri havarijné výduchy.   

 

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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Správnemu orgánu boli k žiadosti predložené potrebné náležitosti, zdroj spĺňa podmienky pre 

vydanie súhlasu na zmenu  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 

PIO KERAMOPROJEKT a.s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín 

 

Na vedomie 

Spoločný úrad samosprávy Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nV 

Hella Slovakia Front – Lighting, s.r.o., 916 31 Kočovce č.228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubica Hrušovská 

vedúca odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


