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R O Z H O D N U T I E 
 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále 

pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako 

príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 

zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny 

stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného 

vyhotovenia žiadosti č. 2019-33 zo dňa 13. 05. 2019 prevádzkovateľa Jaguar Land Rover 

Slovakia s.r.o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 48 302 392 (ďalej len „prevádzkovateľ“), 

doručenej Inšpekcii dňa 15. 05. 2019 a doplnenej dňa 28. 05. 2019 vo veci zmeny č. Z2-SP 

integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a písm. b) bod 

4. a podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona, podľa ust. § 19 

ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)  

 

m e n í    a    d o p ĺ ň a    i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e 

 

vydané rozhodnutím č. 918-14105/2017/Čás/ /375180116/SP zo dňa 09. 05. 2017 v znení zmeny 

č. 1107-7989/2018/Čás/ /375180116/Z1 zo dňa 08. 03. 2018 

 

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:  

 

„Lakovňa“ 

(ďalej len „prevádzka“) 
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kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:  

6.7 Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických 

rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, 

lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou 

spotreby organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo 200 ton za rok. 

 

2.6 Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických 

postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m3. 

 

1.1 Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným 

alebo väčším ako 50 MW. 

 

pre prevádzkovateľa: Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.  

sídlo:   Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava  

IČO:   48 302 392 

 

nasledovne: 

 

1. Vo výrokovej časti I. Inšpekcia súčasne v integrovanom povolení: sa za odsek h) dopĺňajú 

odseky i) – k) v znení: 

 

„i)  v oblasti ochrany ovzdušia: 

 podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 

písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o ovzduší“) – udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o  povolení zmeny 

stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania povolenia na zmenu 

dokončenej stavby  „AUTOMOTIVE NITRA PROJECT, Priemyselný park Nitra 

sever“ stavebný objekt SO 301 Lakovňa, časť G Dokumentácia prevádzkových súborov, 

PS 315 Technologická vzduchotechnika lakovne stavbou „AUTOMOTIVE NITRA 

PROJECT, Priemyselný park Nitra Sever“ v súvislosti s inštalovaním piatej vetracej 

vzduchotechnickej jednotky ASU SHOP 5, 

 

j)  v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: 

  podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 27 ods. 1 

písm. c) zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „vodný zákon“) – vydáva vyjadrenie k zámeru zmeny dokončenej stavby  

„AUTOMOTIVE NITRA PROJECT, Priemyslený park Nitra sever“ stavebný 

objekt SO 301 Lakovňa, časť G Dokumentácia prevádzkových súborov, PS 315 

Technologická vzduchotechnika lakovne stavbou „AUTOMOTIVE NITRA 

PROJECT, Priemyselný park Nitra Sever“ v súvislosti s inštalovaním piatej vetracej 

vzduchotechnickej jednotky ASU SHOP 5, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je 

možná, 
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k) v oblasti stavebného poriadku: 

 podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona –  

vydáva povolenie na zmenu dokončenej stavby „AUTOMOTIVE NITRA 

PROJECT, Priemyslený park Nitra sever“ stavebný objekt SO 301 Lakovňa, časť 

G Dokumentácia prevádzkových súborov, PS 315 Technologická vzduchotechnika 

lakovne stavbou „AUTOMOTIVE NITRA PROJECT, Priemyselný park Nitra 

Sever“ v súvislosti s inštalovaním piatej vetracej vzduchotechnickej jednotky ASU 

SHOP 5: 

 

v rozsahu prevádzkového súboru: 

PS 315 Technologická vzduchotechnika lakovne 

 

katastrálne územie: Lužianky 

na pozemkoch par. č.: 2746 – reg. „C“ podľa LV č. 3969 

účel stavby: inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i. n. – ostatné 

inžinierske stavby, i. n. 

charakter stavby:  trvalá.  

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo osvedčenie č. 13489/2016-

1000-02427 zo dňa 14. 01. 2016, že stavba „Výstavba nového automobilového 

výrobného podniku v Nitre“ v rámci Strategického parku v Nitre je významnou 

investíciou a jej uskutočnenie je vo verejnom záujme. Územné rozhodnutie sa podľa 

ust. § 32 ods. 2 stavebného zákona na uvedenú investíciu nevyžaduje. 

Obec Lužianky vydala súhlas podľa ust. § 140b v súlade s ust. § 120 ods. 2 

stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom 

listom č. 2424/2019-Žá zo dňa 17. 04. 2019. 

Obec Lužianky vydala podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko 

č. 1704/2019 zo dňa 17. 04. 2019 k projektovej dokumentácii stavby. 

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako 

príslušný orgán podľa 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 o posudzovaní“) vydalo stanovisko č. 25/2019-1.7/fr 25656/2019 zo dňa 

16. 05. 2019, v ktorom konštatuje, že: „K predmetnej navrhovanej činnosti MŽP SR 

vydalo v rámci stavebného ako aj kolaudačného konania záväzné stanovisko, ktorého 

predmetom sú aj spomenuté stavebné objekty a prevádzkové súbory. MŽP SR 

po preštudovaní predložených príloh nezistilo také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore 

so zákonom o posudzovaní vplyvov, záverečným stanoviskom MŽP SR č. 4783/2016-

1.7/pl zo dňa 04. 11. 2016 a jeho podmienkami.“ 

 

2. V povolení v časti II. Údaje o prevádzke B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v bode 2. Opis prevádzky: do Tabuľky 

č. 3 Zariadenia spaľujúce zemný plyn naftový vkladá do časti Vzduchotechnika nový 

riadok s nasledovným znením a zároveň sa mení sumárny príkon : 
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„ 

P. č. 
Zariadenia spaľujúce zemný plyn 

Menovitý tepelný 

príkon MTP [kW] 

32. Shop ASU 5 2 000 

 Spolu 54 577 

“ 

 

3. V povolení v časti II. Údaje o prevádzke B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v bode 2. Opis prevádzky: pod Tabuľku 

č. 3 Zariadenia spaľujúce zemný plyn naftový vkladá nasledovný text: 

 

„Momentálne zabezpečujú ohrev otvorených pracovných plôch vo výrobnej hale Lakovne 

4 kusy vzduchotechnických jednotiek Shop ASU 1-4. Vetracia jednotka Shop ASU 5 je 

prívodná vetracia jednotka s ohrevom vzduchu pomocou priameho plynového horáku. Jedná 

sa o jednotku halovej vzduchotechniky, ktorá po realizácii bude slúžiť na ohrev a výmenu 

vzduchu v budove lakovne. Umiestnená bude na podlaží 9,5 m. Zložením je táto vetracia 

jednotka odlišná od jednotiek halovej vzduchotechniky Shop ASU 1-4, nakoľko sa 

po vybudovaní druhej etapy (dobudovanie závodu pre dosiahnutie výrobnej kapacity 300 000 

vozidiel za rok) stane technologickou vzduchotechnikou WD ASU 5.“ 

 

4. V povolení v časti II. Údaje o prevádzke B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v bode 2. Opis prevádzky: pod Tabuľku 

č. 2 Miesta vypúšťania znečisťujúcich látok vkladá nasledovný text: 

 

„Prívod vzduchu do otvorených pracovných plôch a do striekacích kabín je zabezpečený 

vetracím systémom budovy a pomocou špeciálnych vzduchotechnických jednotiek. 

Do priestorov otvorených a uzavretých pracovísk je privádzaný upravený vonkajší vzduch 

s požadovanou teplotou a vlhkosťou. Vzduchotechnické jednotky ohrievajú privádzanú 

vzdušninu priamym ohrevom. To znamená, že znečisťujúce látky vznikajúce spaľovaním 

zemného plynu sú premiešavané so vzdušninou otvorených pracovných plôch, alebo 

uzavretých pracovných kabín. V prípade halovej vzduchotechniky je odvod vzduchu 

zabezpečený cez vetracie mriežky alebo cez odťahové vyústia, emisie znečisťujúcich látok 

vznikajúce spaľovaním zemného plynu v týchto jednotkách majú fugitívny charakter.  

 

Inštalovaná vzduchotechnická jednotka Shop ASU 5 bude zabezpečovať ohrev vzduchu 

pomocou priameho plynového horáka. Emisie vznikajúce spaľovaním zemného plynu 

v tomto horáku nebudú do komunálneho ovzdušia odvádzané vo forme odpadového plynu 

organizovaným odvodom, ale ako fugitívne emisie.“ 

 

5. V povolení v časti II. Údaje o prevádzke B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v bode 2. Opis prevádzky: v časti  

Nakladanie s odpadmi: vypúšťa  riadok: 

 

„- odpady kat. č. 08 01 11 N a 08 04 09 N – budú vznikať pri prevádzke lakovne ako 

zvyškové materiály alebo materiály po expirácii, budú sa zhromažďovať priamo 

v nádobách alebo kontajneroch v sklade odpadov,“ 
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a nahrádza sa novým riadkom v znení: 

„-  odpady kat. č. 08 01 11 N a 08 04 09 N – vznikajú pri prevádzke lakovne ako zvyškové 

materiály alebo materiály po exspirácii, budú sa zhromažďovať priamo v nádobách alebo 

kontajneroch v sklade odpadov alebo v nádrži o objeme 20 m3 umiestnenej v sklade 

náterových hmôt.“ 

 

6. V povolení v časti II. Údaje o prevádzke B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v bode 2. Opis prevádzky: do časti  

Nakladanie s odpadmi: vkladá za posledný odsek končiaci „...v automatizovanom 

zariadení.“ nasledovný text: 

 

„ - Odpady kat. č. 07 03 04 N – vznikajú pri čistení prevádzky, sú zhromažďované 

v uzavretých nádobách v sklade odpadov, 

- Odpady kat. č. 08 01 13 N – vznikajú pri čistení nádrží v prevádzke a z údržby, kaly 

budú zhromažďované v uzavretých nádobách alebo kontajneroch v sklade odpadov, 

- Odpady kat. č. 08 01 19 N – vznikajú pri čistení prevádzky z premývania systémov 

povrchovej úpravy. Sú zhromažďované v pôvodných uzatvorených obaloch alebo 

v nádrži o objeme 20 m3 umiestnenej v Sklade náterových hmôt, 

- Odpady kat. č. 08 03 17 – vznikajú v administratívnych priestoroch po vyminutí náplne. 

Sú zhromažďované v príslušných nádobách v kancelárskych priestoroch,  

- Odpady kat. č. 12 01 07 N – vznikajú pri údržbe zariadení prevádzky lakovne, sú 

zhromažďované v sklade odpadov, 

- Odpady kat. č. 12 01 12 N – vznikajú v časti lakovne, kde prebieha aplikácia vosku, ako 

zvyšky znečisteného, alebo nespotrebovaného vosku. Odpad je zhromažďovaný 

v príslušných nádobách (sudoch) v priestore skladu odpadu, 

- Odpady kat. č. 12 01 20 N –vznikajú v častiach lakovne, kde sa vykonáva manuálne 

prebrúsenie povrchu karosérií. Odpad je zhromažďovaný v uzavretých nádobách 

v sklade odpadu, 

- Odpady kat. č. 13 01 12 N – vznikajú v priestoroch celej prevádzky pri údržbe zariadení, 

sú zhromažďované v sklade odpadov, 

- Odpady kat. č. 13 02 06 N – vznikajú pri údržbe zariadení, sú zhromažďované v sklade 

odpadov, 

- Odpady kat. č. 13 05 02 N – vznikajú v priestoroch neutralizačnej stanice z odlučovania 

oleja UF zariadenia. Sú zhromažďované v priestoroch neutralizačnej stanice, alebo 

v sklade odpadov, 

- Odpady kat. č. 13 05 06 N - vznikajú v priestoroch neutralizačnej stanice z odlučovania 

oleja UF zariadenia. Sú zhromažďované v priestoroch neutralizačnej stanice, alebo 

v sklade odpadov, 

- Odpady kat. č. 13 05 07 N - vznikajú v priestoroch neutralizačnej stanice z odlučovania 

oleja UF zariadenia. Sú zhromažďované v priestoroch neutralizačnej stanice, alebo 

v sklade odpadov, 

- Odpady kat. č. 13 05 08 N - vznikajú v priestoroch neutralizačnej stanice z odlučovania 

oleja UF zariadenia. Sú zhromažďované v priestoroch neutralizačnej stanice, alebo 

v sklade odpadov, 

- Odpady kat. č. 14 06 03 N – ide o odpadové rozpúšťadlá z premývania systémov 

povrchovej úpravy. Sú zhromažďované v nádrži o objeme 20 m3 v  priestoroch Skladu 

náterových hmôt, 
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- Odpady kat. č. 16 03 03 N – vznikajú prevažne v časti lakovne, kde prebieha chemická 

predúprava. Sú zhromažďované v sklade odpadov, 

- Odpady kat. č. 16 03 05 N – vznikajú v priestoroch celej prevádzky, ako zvyškové 

materiály, znečistené materiály, alebo materiály po exspirácii. Sú zhromažďované 

v sklade odpadov, 

- Odpady kat. č. 16 05 06 N – odpady vznikajú v priestoroch laboratórií, ako použité 

laboratórne chemikálie, alebo chemikálie po exspirácii. Sú zhromažďované v príslušných 

priestoroch laboratórií, 

- Odpady kat. č. 19 02 05 N – vznikajú v priestoroch neutralizačnej stanice. Sú 

zhromažďované v priestoroch neutralizačnej stanice, alebo v sklade odpadov, 

- Odpady kat. č. 19 08 13 N – vznikajú v priestoroch neutralizačnej stanice. Sú 

zhromažďované v priestoroch neutralizačnej stanice, alebo v sklade odpadov, 

- Odpady kat. č. 20 01 35 N – vznikajú v priestoroch celej prevádzky výmenou 

elektrických a elektronických zariadení. Sú zhromažďované vo vyhradených priestoroch 

prevádzky.“ 

7. V povolení v časti III. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania sa v bode 

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky vypúšťajú riadky v tabuľke č. 4 

Zoznam vstupných surovín v znení: 

„ 

Materiál/Surovina Použitie Ročná spotreba v tonách 

Materiál na chemickú 

predúpravu 

Chemické predúpravy 

(Pre treatment) a 

elektrolytické nanášanie 

349 

Materiál pre galvanizáciu Galvanizácia (Ecoat) 744 

“ 

a nahrádzajú sa novými riadkami s nasledovným znením: 

„ 

Materiál/Surovina Použitie Ročná spotreba v tonách 

Materiál na chemickú 

predúpravu 

Chemické predúpravy 

(Pre treatment)  

349 

Materiál pre elektrolytické 

nanášanie náterových 

látok 

Elektrolytické nanášanie 

náterových látok (Ecoat) 

744 

“ 

 

8. V povolení v časti III. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania sa v bode 

8. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb: za bod 8.1 vkladá nový 

bod 8.2 v znení: 

 

„8.2  Na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby „AUTOMOTIVE NITRA PROJECT, 

Priemyslený park Nitra sever“ stavebný objekt SO 301 Lakovňa, časť 

G Dokumentácia prevádzkových súborov, PS 315 Technologická vzduchotechnika 

lakovne stavbou „AUTOMOTIVE NITRA PROJECT, Priemyselný park Nitra 

Sever“ v súvislosti s inštalovaním piatej vetracej vzduchotechnickej jednotky ASU 

SHOP 5 uvedenej v bode k) sa stanovujú tieto záväzné podmienky: 

 

 



 Strana 7/16 rozhodnutia  č. 5912-25764/2019/Čás/375180116/Z2-SP 

I) všeobecné: 

1. Stavebníkom stavby bude Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Vysoká 2/B, 811 06 

Bratislava. 

2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní  

(zodpovedný projektant Ing. Juraj Krajčík, apríl 2019).  

3. Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby 

oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej 

polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá 

stavebník.. 

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom 

konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne 

do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho 

odbornej spôsobilosti.  

5. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr desať dní po jej začatí 

písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: lubica.casarova@sizp.sk alebo 

sizpipknr@sizp.sk).  

6. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie 

a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní. 

7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť 

počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe. 

8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve 

dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác 

a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum 

stavebného povolenia. 

10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného 

zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon 

č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, 

aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná 

mechanická pevnosť a  stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, 

ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní. 

11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby 

nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne 

vzťahy. 

12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov. 

13. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne 

právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak 

sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.  

14. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác. 

 

II) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých 

orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:  

15. TÜV SÜD Slovakia, s. r. o., Bratislava – odborné stanovisko 

č. 7165016629/50/19/BT/OS/DOK zo dňa 26. 04. 2019: 

   

mailto:@sizp.sk
mailto:sizpipknr@sizp.sk).
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Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:  

1. Pracovné prostriedky – technické zariadenia navrhované v projektovej 

dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona 

č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády 

SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní pred ich 

prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne 

fungovanie.  

2. Pred uvedením technických zariadení (VZT lakovne) do prevádzky po ich 

nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu, 

ktorou je napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., o vydanie odborného stanoviska 

v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

3. Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam 

musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu 

na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 

prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 

STN EN ISO 12100:2011. 

 Poznámka: 

4.  TÜV SÜD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 

17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, 

ktoré sú v nej inštalované alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti 

technických zariadení (v príslušnej etape výstavby – technický dozor stavieb). 

 

III) ďalšie podmienky:  

16.  Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. 

17. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania 

s odpadom vzniknutým počas výstavby.“ 

 

9. V povolení v časti III. Podmienky povolenia D. Opatrenia pre zhromažďovanie, 

nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa do Tabuľky č. 12 Odpady vznikajúce 

pri prevádzkovaní, opravách a údržbe vkladajú nové riadky 22. – 41. v nasledovnom znení: 

 

„ 

P. č. 
Názov odpadu 

 
Popis odpadu 

Kategória 

odpadu 

Následné 

nakladanie 

s odpadom 

22. 07 03 04 

iné organické 

rozpúšťadlá, premývacie 

kvapaliny a matečné 

lúhy 

zvyšky organických 

rozpúšťadiel 

N Zmluvný externý 

dodávateľ 

23. 08 01 13 

kaly z farby alebo laku 

obsahujúce organické 

rozpúšťadlá alebo iné 

nebezpečné látky 

odpady z čistenia 

prevádzkových nádrží 

N Zmluvný externý 

dodávateľ 
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P. č. 
Názov odpadu 

 
Popis odpadu 

Kategória 

odpadu 

Následné 

nakladanie 

s odpadom 

24. 08 01 19 

vodné suspenzie 

obsahujúce farby alebo 

laky, ktoré obsahujú 

organické rozpúšťadlá 

alebo iné nebezpečné 

látky 

vodne suspenzie 

z čistenia a premývania 

rozvodov farieb 

a lakov  

N Zmluvný externý 

dodávateľ 

25. 08 03 17 

odpadový toner do 

tlačiarne obsahujúci 

nebezpečné látky 

odpadové tonery 

z tlačiarní 

N Zmluvný externý 

dodávateľ 

26. 12 01 07 

minerálne rezné oleje 

neobsahujúce halogény 

okrem emulzií a 

roztokov 

znečistené rezné oleje 

z údržby  

N Zmluvný externý 

dodávateľ 

27. 12 01 12 

použité vosky a tuky 

znečistené alebo 

nespotrebované alebo 

exspirované zvyšky 

z aplikácie vosku 

N Zmluvný externý 

dodávateľ 

28. 12 01 20 

použité brúsne nástroje 

a brúsne materiály 

obsahujúce nebezpečné 

látky 

použité brúsne nástroje 

a brúsne materiály 

N Zmluvný externý 

dodávateľ 

29. 13 01 12 

biologicky ľahko 

rozložiteľné hydraulické 

oleje 

použité hydraulické 

oleje z údržby  

N Zmluvný externý 

dodávateľ 

30. 13 02 06 

syntetické motorové, 

prevodové a mazacie 

oleje 

použité syntetické oleje 

z údržby 

N Zmluvný externý 

dodávateľ 

31. 13 05 02 

kaly z odlučovačov oleja 

z vody 

kaly z odlučovania 

oleja z UF zariadenia 

v neutralizačnej stanici  

N Zmluvný externý 

dodávateľ 

32. 13 05 06 

olej z odlučovačov oleja 

z vody 

olejová fáza 

z odlučovania oleja 

z UF zariadenia 

v neutralizačnej stanici 

N Zmluvný externý 

dodávateľ 

33. 13 05 07 

voda obsahujúca olej 

z odlučovačov oleja 

vodná fáza 

z odlučovania oleja 

z UF zariadenia 

N Zmluvný externý 

dodávateľ 
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P. č. 
Názov odpadu 

 
Popis odpadu 

Kategória 

odpadu 

Následné 

nakladanie 

s odpadom 

z vody v neutralizačnej stanici 

34. 13 05 08 

zmesi odpadov 

z lapačov piesku 

a odlučovačov oleja z 

vody 

odpad z odlučovania 

oleja z UF zariadenia 

v neutralizačnej stanici 

N Zmluvný externý 

dodávateľ 

35. 14 06 03 

iné rozpúšťadlá a zmesi 

rozpúšťadiel 

znečistené rozpúšťadlá 

z premývania a čistenia  

N Zmluvný externý 

dodávateľ 

36. 16 03 03 

anorganické odpady 

obsahujúce nebezpečné 

látky 

rôzne anorganické 

odpady z výroby, 

prevažne 

z technologického 

kroku predčistenia 

N Zmluvný externý 

dodávateľ 

37. 16 03 05 

organické odpady 

obsahujúce nebezpečné 

látky 

rôzne organické 

odpady z výroby, 

materiál po exspirácii, 

znečistený materiál  

N Zmluvný externý 

dodávateľ 

38. 16 05 06 

laboratórne chemikálie 

pozostávajúce 

z nebezpečných látok 

alebo obsahujúce 

nebezpečné látky 

vrátane zmesí 

nebezpečných 

chemikálií 

odpad vznikajúci 

v laboratóriách, 

laboratórne chemikálie  

N Zmluvný externý 

dodávateľ 

39. 19 02 05 

kaly z fyzikálno-

chemického spracovania 

obsahujúce nebezpečné 

látky 

kaly z kalolisu 

v neutralizačnej stanici  

N Zmluvný externý 

dodávateľ 

40. 19 08 13 

kaly obsahujúce 

nebezpečné látky z inej 

úpravy priemyselných 

odpadových vôd 

odpad vznikajúci 

v procese čistenia 

odpadových vôd na 

neutralizačnej stanici 

N Zmluvný externý 

dodávateľ 

41. 20 01 35 

vyradené elektrické 

a elektronické zariadenia 

iné ako uvedené v 20 01 

21 a 20 01 23, 

obsahujúce nebezpečné 

vyradené elektrické 

a elektronické 

zariadenia 

N Zmluvný externý 

dodávateľ 
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P. č. 
Názov odpadu 

 
Popis odpadu 

Kategória 

odpadu 

Následné 

nakladanie 

s odpadom 

časti 

“ 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky. 

 

 Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného 

rozhodnutím č. 918-14105/2017/Čás/375180116/SP zo dňa 09. 05. 2017, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 06. 09. 2017, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Lakovňa“, v znení 

zmeny č. 1107-7989/2018/Čás/ /375180116/Z1 zo dňa 08. 03. 2018 a ostatné jeho podmienky   

z o s t á v a j ú    v   p l a t n o s t i. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 
Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 zákona 

č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ 

a špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného 

vyhotovenia žiadosti 2019-33 zo dňa 13. 05. 2019 prevádzkovateľa, doručenej Inšpekcii dňa 

15. 05. 2019 a doplnenej dňa 28. 05. 2019 vo veci zmeny č. Z2-SP integrovaného povolenia 

a konania vykonaného podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a ust. § 3 

ods. 4 zákona o IPKZ, podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní 

mení integrované povolenie pre prevádzku „Lakovňa“. 

  

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú 

zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka 

správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto 

zákona. 

 

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa 

Inšpekcii. Následne prevádzkovateľ svoje podanie doplnil dňa 28. 05.2019 o stanovisko MŽP SR. 

 

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, 

obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) 

zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5912-19942/2019/Čás/375180116/Z2-SP zo dňa 

31. 05. 2019 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania 

vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich 

pripomienok a námietok.  

 

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v ust. § 11 ods. 9 zákona o IPKZ: 

– vydanie povolenia pre nové prevádzky,  
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– vydanie povolenia na akúkoľvek  podstatnú zmenu,  

– vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať ust. § 21 

ods. 7 zákona o IPKZ,  

– zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ust. § 33 ods. 1 písm. a) 

až e) zákona o IPKZ, 

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ust. § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:    

– náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa  ust. § 7 zákona o IPKZ,  

– zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej 

prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia 

údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, 

o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ust. § 11 ods. 5  písm. c) 

zákona o IPKZ, 

 zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie 

a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej 

verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti 

a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní  

podľa ust. § 11 ods. 5  písm. d) zákona o IPKZ, 

 požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom 

sídle  a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom 

podľa ust. § 11 ods. 5  písm. e) zákona o IPKZ. 

 ústneho pojednávania podľa ust. § 15 zákona o IPKZ. 

 

Inšpekcia v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu 

na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia 

upovedomenia. Inšpekcia zároveň dala účastníkom konania a dotknutým orgánom možnosť, aby sa 

pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne 

navrhnúť jeho doplnenie v 30 dňovej lehote v súlade s ust. § 33 ods. 2 v nadväznosti na ust. § 27 

správneho zákona odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr 

podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov 

konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia 

podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť. 

 

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada 

o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde 

k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú 

smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny 

z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadal, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania. 

 

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii. 

 

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal 

o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.  

 

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ 

bolo Inšpekcii doručené vyjadrenie Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti životného 

prostredia, štátnej správy odpadového hospodárstva. Vo svojom vyjadrení č. OU-NR-OSZP3-

2019/029851-002 zo dňa 28. 06. 2019 Okresný úrad Nitra, štátna správa odpadového hospodárstva 
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uvádza, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia za dodržania podmienok 

prevádzkovania v súlade s legislatívnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.  

Stanovisko Inšpekcie: 

Ide o všeobecnú podmienku vyplývajúcu zo zákona, z toho dôvodu Inšpekcia nezapracovala 

túto podmienku do zmeny integrovaného povolenia. 

 

Súčasťou žiadosti boli aj nasledovné vyjadrenia, súhlasy, stanoviská: 

Záväzné stanovisko Obce Lužianky č. 1704/2019 zo dňa 17. 04.2019 podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) 

zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Záväzné stanovisko všeobecného stavebného 

úradu Obce Lužianky č. 2424/2019-Žá zo dňa 17. 04. 2019 k vydaniu stavebného povolenia 

špeciálnym stavebným úradom, stanovisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

v Nitre č. KRHZ-NR-2019/000239-002 zo dňa 02.05.2019, vyjadrenie Okresného úradu Nitra, 

štátnej správy odpadového hospodárstva č. OSZP3-2019/025259-F42 zo dňa 02. 05.2019, 

vyjadrenie Okresného úradu Nitra, štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. 2019/025265-002-

F21 zo dňa 26.04. 2019, vyjadrenie Okresného úradu Nitra, štátnej vodnej správy č. OU-NR-

OSZP3-2019/02564-02/F47 zo dňa 02. 05. 2019 

 

Záväzné stanovisko Obce Lužianky č. 1704/2019 zo dňa 17. 04.2019, v ktorom súhlasí 

so zmenou dokončenej stavby za dodržania nasledovných podmienok: 

- výstavbu prevádzať v zmysle predloženej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie 

- dodržať bezpečnostné, požiarne a hygienické predpisy. 

Stanovisko Inšpekcie: 

Podmienky sú zapracované do všeobecných podmienok pre uskutočnenie stavby uvedených 

vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 

Vyjadrenie Okresného úradu Nitra, štátnej správy odpadového hospodárstva č. OSZP3-

2019/025259-F42 zo dňa 02. 05.2019, v ktorom súhlasí za dodržania nasledovných podmienok: 

1. Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; pokiaľ 

nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, je 

potrebné zabezpečiť ich zneškodnenia oprávneným subjektom (§ 14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. 

z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Pri 

odovzdávaní stavby do užívania na požiadanie dokladovať spôsob nakladania s odpadmi, ktoré 

realizáciou investície vznikli. 

2. Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia 

legislatívy na úseku odpadového hospodárstva. 

3. Pri výstavbe zabezpečiť, aby nedošlo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie 

„nebezpečný“ (napr. obaly z farieb, tmelov, ...) a s komunálnymi odpadmi (riešiť pristavením 

vhodných nádob alebo vriec pre komunálny odpad počas výstavby objektu). 

4. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady 

o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby. 

Stanovisko Inšpekcie: 

Podmienky pod bodmi 1. – 3. sú zapracované do časti D. platného integrovaného povolenia. Prvá 

časť podmienky vyplýva zo zákona o odpadoch, preto nie je zapracovaná do podmienok 

integrovaného povolenia. Druhá časť podmienky uvedená v bode 4. je zapracovaná do ďalších 

podmienok pre uskutočnenie stavby uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia. 
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Vyjadrenie Okresného úradu Nitra, štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. 2019/025265-

002-F21 zo dňa 26.04. 2019, v ktorom súhlasí bez pripomienok, avšak upozorňuje investora: 

Vzduchotechniku budov zabezpečiť proti vnikaniu živočíchov. Stavebné a hmotové 

prevedenie samotných budov, technické riešenia strešnej atiky, riešiť spôsobom, aby nedochádzalo 

ani s odstupom času k vytváraniu potenciálnych úkrytových možností na prežívanie vtáctva 

a netopierov, ktoré by svojou prítomnosťou znižovali hygienu a kvalitu užívania. 

 

Vyjadrenie Okresného úradu Nitra, štátnej vodnej správy č. OU-NR-OSZP3-2019/02564-

02/F47 zo dňa 02. 05. 2019, v ktorom súhlasí za splnenia nasledovných podmienok: 

- stavbu realizovať podľa predloženej PD a platných STN, 

- pri realizácii prác v rámci uvažovane investície a pri samotnej prevádzke je potrebné, aby 

použité zariadenia a prístroje (napr. stroje používané pri realizačných prácach) boli 

zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd, podzemných vôd 

a okolitého prostredia, 

- dodržiavať ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí (vodovody, kanalizácie a pod.) 

- pri realizačných prácach na vodných stavbách postupovať v zmysle vydaných vyjadrení, 

stanovísk a ich podmienok určených tunajším úradom 

Stanovisko Inšpekcie: 

Prvá a druhá podmienka sú zapracované do všeobecných podmienok pre uskutočnenie stavby 

uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia. Zvyšné podmienky Inšpekcia nezapracovala 

do rozhodnutia, nakoľko nejde o vodnú stavbu a realizácia samotnej stavby je plánovaná vo vnútri 

budovy. 

 

Ďalším z podkladov predložených prevádzkovateľom bol súhlas na zhromažďovanie 

nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu vydaný Okresným úradom Nitra, štátnou správou 

odpadového hospodárstva rozhodnutím č. OU-NR-OSZP3-2017/021598 – 02 – F06 zo dňa 

29. 05. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 05. 2017 a súhlas vydaný rozhodnutím č. OU-

NR-OSZP3-2018/009486 – 02 – F06 zo dňa 26. 01. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

26. 01. 2018. Na základe vydaných povolení Inšpekcia doplnila odpady, ktoré môžu 

prevádzkovateľovi ako pôvodcovi odpadu vzniknúť a zároveň aj aktualizovala spôsob nakladania 

s týmito odpadmi. 

Predmetom tohto povolenia je vydanie stavebného povolenia na inštaláciu piatej vetracej 

vzduchotechnickej jednotky ASU SHOP 5 a prislúchajúcich súhlasov a vyjadrení. Inšpekcia 

zároveň doplnila, resp. upravila opis prevádzky.  

 

Súčasťou zmeny č. Z2-SP integrovaného povoľovania boli podľa ust. § 3 zákona o IPKZ 

konania 

v oblasti ochrany ovzdušia: 

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. a) 

zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny 

stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania povolenia na zmenu 

dokončenej stavby  „AUTOMOTIVE NITRA PROJECT, Priemyslený park Nitra sever“ 

stavebný objekt SO 301 Lakovňa, časť G Dokumentácia prevádzkových súborov, PS 315 

Technologická vzduchotechnika lakovne stavbou „AUTOMOTIVE NITRA PROJECT, 

Priemyslený park Nitra Sever“ v súvislosti s inštalovaním piatej vetracej vzduchotechnickej 

jednotky ASU SHOP 5, 
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v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd 

- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 27 ods. 1 písm. c) 

vodného zákona – vydanie vyjadrenia k zámeru zmeny dokončenej stavby  „AUTOMOTIVE 

NITRA PROJECT, Priemyslený park Nitra sever“ stavebný objekt SO 301 Lakovňa, časť G 

Dokumentácia prevádzkových súborov, PS 315 Technologická vzduchotechnika lakovne 

stavbou „AUTOMOTIVE NITRA PROJECT, Priemyslený park Nitra Sever“ v súvislosti 

s inštalovaním piatej vetracej vzduchotechnickej jednotky ASU SHOP 5 z hľadiska ochrany 

vodných pomerov, 

 

v oblasti stavebného poriadku 

- podľa ust. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 62 stavebného zákona – konanie 

o vydanie povolenia na zmenu dokončenej stavby „AUTOMOTIVE NITRA PROJECT, 

Priemyslený park Nitra sever“ stavebný objekt SO 301 Lakovňa, časť G Dokumentácia 

prevádzkových súborov, PS 315 Technologická vzduchotechnika lakovne stavbou 

„AUTOMOTIVE NITRA PROJECT, Priemyslený park Nitra Sever“ v súvislosti 

s inštalovaním piatej vetracej vzduchotechnickej jednotky ASU SHOP 5. 

 

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny 

vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný 

o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia 

na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.  

 

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, 

že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá 

ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. 

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení 

dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila , že sú splnené podmienky stavebného zákona a 

stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude 

ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a  usúdila, že zmenou povolenia nie sú 

ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila 

stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného 

prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou 

integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.   
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P o u č e n i e 
 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa ust. § 53 a § 54 správneho zákona možno podať 

na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále 

pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.  

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne 

právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

       

 

 

 

 

 

 

              RNDr. Katarína Pillajová 

           vedúca stáleho pracoviska 

 
 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

Účastníkom konania:  

1. Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava  

2. Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky 

Projektantovi: 

3. Ing. Juraj Krajčík, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava 

 

Dotknutým orgánom a organizáciám: 

(po nadobudnutí právoplatnosti) 

Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69,  949 01 Nitra 

– štátna správa ochrany ovzdušia 

4. – štátna správa v odpadovom hospodárstve 

5. – štátna správa ochrany prírody a krajiny 

6. – štátna vodná správa 

7. – štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií 

8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

9. Obec Lužianky, stavebný úrad, Rastislavova 266, 951 41 Nitra 

10. Krajské riaditeľstvo Hasičského a Záchranného Zboru Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11 Nitra 

11. TÜV SÜD Slovakia s. r. o., Pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava 


