Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 ods.
1) 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 č. 24/2006 Z. z.“).
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, oznamuje
verejnosti, že navrhovaná činnosť „Zariadenie na produkciu argónu“ podlieha zisťovaciemu
konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z..
Príslušný orgán

Názov navrhovanej činnosti
Miesto realizácie
Predmet činnosti

Navrhovateľ

a)

b)
c)

d)
e)

Okresný úrad Šaľa
odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1
927 01 Šaľa
„Zariadenie na produkciu argónu“
Nitriansky kraj, okres Šaľa, katastrálne územie
Močenok, parc. č. 1579/2 a 1579/157, areál
spoločnosti Duslo, a.s.
Účelom predkladaného zámeru získavanie a využitie
argónu ako zdrojového plynu, ktorý vzniká ako
odpadový produkt pri výrobe čpavku na novej
výrobnej jednotke Čpavok 4. Hlavný produkt,
kvapalný argón bude dodávaný zákazníkom
spoločnosti Messer Tatragas, spol. s r.o. Vedľajšie
produkty ako sú metán, syntézny plyn, a plynný dusík
budú spätne dodávané spoločnosti Duslo, a.s. za
účelom ich ďalšieho využitia v jestvujúcich
výrobných prevádzkach spoločnosti.
Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalupkova 9,
819 44 Bratislava, IČO: 00 685 852

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 3 písm. k) a §
56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začal správne konanie vo veci
posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom 15.04.2019 - doručením
zámeru navrhovanej činnosti žiadateľom Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927
03 Šaľa v zastúpení navrhovateľa Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalupkova 9,
819 44 Bratislava, IČO: 00685 852
Informácie o navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u
príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny:
Povolenia od Stavebného úradu Močenok, podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, povolenia a súhlasy od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné
prostredie
Neuvádzame
Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-produkciu-argonu-

-2f)

g)

Podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec do troch pracovných dní od
doručenia zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a
kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a
miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej
po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní
od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa
§ 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. na adresu:
Okresný úrad Šaľa
odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1
927 01 Šaľa

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
Povoľujúci orgán
h) Neuvádzame

1. Obec Močenok, obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951
31 Močenok

