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                                                                                       Ing.Marián Čambalík 

                                                                                       Slnečná ulica 463 

                                                                                       900 42 Miloslavov 

                                                                                        

                                             

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Senec 

09.03.2020 

 

OU-SC-OSZP/2020/ 

7462/1-Sl 

Mgr.Slováková 

02/402 024 47 

 

12.05.2020 

 

Vec: Oznámenie výsledku o vybavení petície obyvateľov obce Miloslavov    

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  

Dňa 09.03.2020 bola Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie 

doručená petícia obyvateľov obce Miloslavov, ktorá sa týka prevádzky spoločnosti LIVINN 

SYSTEMS s.r.o., Slnečná ulica 1201, 900 42 Miloslavov, v ktorej obyvatelia obce Miloslavov, 

v zastúpení Ing. Miroslavom Čambalíkom, Slnečná 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.  

 

  

Okresný úrad Senec,  odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany 

ovzdušia, ako príslušný orgán podľa  § 5 ods.1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe 

starostlivosti o ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov a   v zmysle zákona č. 137/2010 Z. 

z. o ovzduší v znení neskorších predpisov nemá v kompetencii vykonávanie 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 a tiež nemá v kompetencii vykonanie rozboru podzemnej vody na prítomnosť 

chemických látok, ktoré môžu pochádzať z výrobnej činnosti prevádzky. 

Dňa 11.05.2020 odstúpil Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie , 

Hurbanova 21, 903 01 Senec listom č.: OU-SC-OSZP/2020/7462-Sl časť petície Slovenskému 

hydrometeorologickému ústavu, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava. 

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: 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

úsek štátnej správy ochrany ovzdušia 

Hurbanova 21, 903 01 Senec 
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K bodu: identifikácia všetkých znečisťujúcich, prípadne zdraviu škodlivých látok a chemických 

látok skladovaných v areáli prevádzky, ktoré spôsobujú zápach. 

 

Dňa 24.9.2007 bol vydaný odborný posudok,  oprávnenou osobou Ing. Vladimírom Hlaváčom, 

CSc. Predmetom posudzovania bolo technologické zariadenie: „ Výroba sklovláknových 

profilov, SAMAT Kovoizospol s.r.o., Miloslavov “, ktorý spĺňa požiadavky a podmienky , ktoré 

sú ustanovené právnymi predpismi vo veciach ochrany ovzdušia. Na základe posudku bolo 

vydané Obvodným úradom Senec , Hurbanova 21, 903 01 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. 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.  

 

 

K bodu:  „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, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal spoločnosti LIVINN systems 

s.r.o., Slnečná ulica 1201, 900 42 Miloslavov súhlas podľa § 17 ods.1 písm.c) zákona o ovzduší 

v znení neskorších predpisov na zmenu v užívaní stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia 

v rámci stavby:  
 

„ Výroba okenných sklovláknových profilov “- Miloslavov“ umiestnených :  

parc.č.: 68/29 k.ú. Miloslavov 

Zmena spočívala v: 

- A. oznámení zmeny prevádzkovateľa: 

pôvodným prevádzkovateľom bol SAMAT Kovoizospol, spol. s.r.o. – IČO 

31 324 908 

novým prevádzkovateľom je LIVINN systems s.r.o. – IČO 51 991 403 

k zmene prevádzkovateľa dochádza k 01.10.2019  

- B. obnove prevádzky stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia po dlhodobej odstávke a 

uvedení týchto zdrojov do skúšobnej prevádzky do 30.11.2020. 

 

 

 

Spoločnosti LIVINN systems s.r.o., Slnečná ulica 1201, 900 42 Miloslavov prešli všetky práva 

a povinnosti zo spoločnosti SAMAT KOVOIZOSPOL s.r.o., Ľanová 6, Bratislava na základe 

zmluvy o odpredaji podniku, ako aj rozhodnutie o užívaní stavby vydané obcou Miloslavov, zo 

dňa 05.11.2007 pod číslom 2191-112-M-07-Kš., ktorému predchádzalo rozhodnutie Obvodného 

úradu ŽP Senec , vydané  dňa 11.10.2007 pod číslom: ŽP/OO/2034/07-Ma.  
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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 prevádzkovateľ LIVINN systems s.r.o., Slnečná ulica 

1201, 900 42 Miloslavov musí vykonať do 30.11.2020 oprávnené meranie emisií za účelom 

preukázania dodržiavania ustanovených emisných limitov a pravidelne bude zisťovať podľa 

Vyhlášky č.411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania 

ovzdušia a kvality ovzdušia množstvo vypúšťaných látok. 

 

 

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. 

Dňa 30.01.2020 bol na náš úrad doručený podnet v súvislosti o prešetrenie zdroja zápachu 

z firmy LIVINN systems s.r.o., Slnečná ulica 1201, 900 42 Miloslavov. Dňa 05.02.2020 sme 

uvedený podnet postúpili Inšpekcii životného prostredia v Bratislave, Grősslingova 5, 811 09 

Bratislava, nakoľko v danej veci začala konanie a  dňa 04.02.2020 vykonali kontrolu na 

prevádzke aj za účasti zástupcu Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné 

prostredie. Pri prešetrovaní Vášho podnetu nebolo zistené porušenie zákona č.137/2010 Z.z. 

o ovzduší.  

Na základe našich zistení nebol zdroj znečistenia ovzdušia vzhľadom k vyhlásenému 

mimoriadnemu stavu v Slovenskej republike  v súčasnosti prevádzkovaný.  

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec  

považuje Vašu petíciu týmto oznámením podľa ustanovenia  § 5 ods. 5 zákona o petičnom 

práve  za vybavenú.  

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

                                                                                            Ing. Beáta Adameová 

           vedúca odboru 

  
 

 

 

Na vedomie: 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Grősslingová 5, 811 09 Bratislava 
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