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Vec
Petícia obyvateľov obce Miloslavov - oznámenie výsledku vybavenia petície
Slovenskej inšpekcii životného prostredia – ústredie (ďalej len „SIŽP“) bola dňa 07.04.2020
doručená petícia obyvateľov obce Miloslavov, týkajúca sa prevádzky spoločnosti LIVINN
SYSTEMS s. r. o., IČO: 51 991 403, Slnečná ulica 1201, Miloslavov, v ktorej obyvatelia obce
Miloslavov v zastúpení Ing. Miroslavom Čambalíkom , Slnečná ulica 463, 900 42 Miloslavov
žiadajú:
1. vykonanie príslušných meraní kvality ovzdušia akreditovaným laboratóriom
a identifikáciu všetkých znečisťujúcich, prípadne zdraviu škodlivých látok v ovzduší ako
aj chemických látok skladovaných v areáli prevádzky, ktoré spôsobujú zápach,
2. vykonanie rozboru podzemnej vody na prítomnosť chemických látok, ktoré môžu
pochádzať z výrobnej činnosti prevádzky,
3. prijatie všetkých potrebných opatrení, vrátane obmedzenia / zákazu výroby alebo zrušenia
prevádzky, ktoré zabezpečia odstránenie súčasného stavu znečisťovania ovzdušia,
ohrozovania zdravia a možného znečisťovania pôdy a spodnej vody vplyvom prevádzky.
V kompetencii SIŽP nie je vykonanie meraní kvality ovzdušia akreditovaným
laboratóriom a identifikácia všetkých znečisťujúcich, prípadne zdraviu škodlivých látok v
ovzduší a rovnako ani vykonanie rozboru podzemnej vody na prítomnosť chemických látok,
ktoré môžu pochádzať z výrobnej činnosti prevádzky. Na základe uvedeného SIŽP listom
č. 5238/102/2020-12216/2020 zo dňa 23.04.2020 v tejto časti postúpila petíciu Slovenskému
hydrometeorologickému ústavu, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava.
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Na základe prešetrenia časti predmetnej petície v zmysle zákona č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) Vám ako
osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci podľa § 3 ods. 3 zákona
o petičnom práve oznamujeme nasledovné:
K bodu 1: „.... identifikácia všetkých znečisťujúcich, prípadne zdraviu škodlivých látok
a chemických látok skladovaných v areáli prevádzky, ktoré spôsobujú zápach.“
Zoznam znečisťujúcich látok a plnenie emisných limitov je zhodnotené v
Emisnotechnologickom odbornom posudku zo dňa 24.09.2007 - Výroba sklovláknových
profilov SAMAT Kovoizospol, spol. s. r. o., Miloslavov. Odborný posudok bol vypracovaný
oprávnenou osobou Ing. Vladimírom Hlaváčom CSc.. Na základe tohto posudku vydal vtedajší
Obvodný úrad životného prostredia Senec (v súčasnosti Okresný úrad Senec) rozhodnutie pre
skúšobnú a následne trvalú prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia a to rozhodnutím
č. ŽP/OO/2034/07-Ma zo dňa 11.10.2007 vydaným ako Súhlas na uvedenie do prevádzky
nových stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010
o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“).
V uvedenom emisno-technologickom odbornom posudku sú identifikované aj všetky
znečisťujúce látky odchádzajúce zo zdroja znečisťovania do vonkajšieho ovzdušia (ide najmä
o styrén vyjadrený ako celkový organický uhlík TOC) a to aj na základe kariet bezpečnostných
údajov jednotlivých surovín vstupujúcich do výrobného procesu (KBÚ).
K bodu 3 : „prijatie všetkých potrebných opatrení, vrátane obmedzenia/ zákazu výroby
alebo zrušenia prevádzky, ktoré zabezpečia odstránenie súčasného stavu znečisťovania
ovzdušia, ohrozovania zdravia a možného znečisťovania pôdy a spodnej vody vplyvom
prevádzky.“
Okresný úrad Senec (ďalej len „OÚ Senec“) vydal rozhodnutím číslo: OU-OSZP/2019 /16125Sl zo dňa 14.10.2019 súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší na zmenu v užívaní
stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia v rámci stavby „ Výroba okenných sklovláknových
profilov - Miloslavov“ umiestnených na parcele č.: 68/29, k. ú. Miloslavov.
Zmena spočíva v zmene prevádzkovateľa a zároveň v obnove prevádzky stredných zdrojov
znečisťovania ovzdušia po dlhodobej odstávke a v uvedení týchto zdrojov do skúšobnej
prevádzky do 30.11.2020.
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Pôvodným prevádzkovateľom bola spoločnosť SAMAT Kovoizospol, s.r.o., IČO 31 324 908.
Novým prevádzkovateľom je spoločnosť LIVINN SYSTEMS s. r. o. , IČO 51 991 403.
K zmene prevádzkovateľa došlo dňa 01.10.2019.
Súhlas bol vydaný do skúšobnej prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia za týchto podmienok:
1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať príslušné povinnosti ustanovené v § 14 a § 15 zákona
o ovzduší.
2. Akékoľvek zmeny v rámci prevádzky zdroja oznámiť bezodkladne OÚ Senec, ktorý posúdi,
či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.
3. V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov predkladať tunajšiemu orgánu ochrany ovzdušia údaje potrebné pre
určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia podľa skutočnosti uplynulého roka a výpočet
poplatku za každý zdroj do 15. februára príslušného roka.
4. Prevádzkovateľ zdroja je povinný podľa § 9 ods. 2, 3 zákona č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov OÚ Senec oznámiť
prípadnú zmenu prevádzkovateľa resp. zánik zdroja.
5. V súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z.
z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v
ich okolí v znení neskorších predpisov, zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok.
Vykonať do 30.11.2020 oprávnené meranie emisií za účelom preukázania dodržiavania
ustanovených emisných limitov.
O obmedzení, alebo zastavení prevádzky môže za určitých podmienok podľa § 25 ods. 2
zákona o ovzduší rozhodnúť Okresný úrad v sídle kraja (Okresný úrad Bratislava), ktorý má
kompetencie zastaviť prevádzku stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, ale len za určitých
podmienok. V tomto prípade ak by si prevádzkovateľ neplnil povinnosti podľa § 15 ods.1 písm.
f) zákona o ovzduší, alebo by prekračoval emisný limit a nesplnil opatrenia na nápravu uložené
podľa § 26 ods. 3 písm. k) zákona o ovzduší za porušenie povinnosti dodržiavať emisný limit
podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší.
Ak SIŽP svojou kontrolnou činnosťou zistí uvádzané neplnenia povinností prevádzkovateľa,
oznámi ich Okresnému úradu v sídle kraja a navrhne mu obmedziť alebo zastaviť prevádzku
zdroja znečisťovania ovzdušia.
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia (ďalej len „IŽP
Bratislava“) vykonal v súčinnosti s OÚ Senec dňa 04.02.2020 na základe Vášho podnetu zo
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dňa 30.01.2020 kontrolu zameranú na dodržiavanie príslušných ustanovení zákona o ovzduší.
Pri prešetrovaní Vášho podnetu nebolo zistené porušenie zákona o ovzduší.
Na základe našich zistení nebol zdroj znečistenia ovzdušia vzhľadom k vyhlásenému
mimoriadnemu stavu v Slovenskej republike v súčasnosti prevádzkovaný. IŽP Bratislava
vykoná v súčinnosti s OÚ Senec opätovne kontrolu, o výsledku ktorej Vás budeme informovať.
SIŽP považuje Vašu petíciu týmto oznámením podľa ustanovenia § 5 ods. 5 zákona o petičnom
práve za vybavenú.

Ing. Brigita Pokorná
vedúca oddelenia

Na vedomie:
Okresný úrad Senec
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hurbanova 21
903 01 Senec
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Ružinovská 8
820 09 Bratislava
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