SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Číslo: 6000-24926/2014/Imr/370211506

Nitra 21. 10. 2014

Správa o mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 34/2014/Z
v prevádzke:
prevádzkovateľa:

„Dusantox a ČOV“ (ďalej len „prevádzka“)
Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
IČO: 35 826 487

vykonanej dňa:

12. 08. 2014 o 0800 hod.

Kontrolu vykonali dňa:

Ing. Ingrid Pojezdalová, poverená vedením odboru
Mgr. Helena Imrichová, PhD., inšpektorka
Ing. Ľubica Čásarová, inšpektorka
Ing. Katarína Jakušová, inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:
Ing. Zuzana Gocníková, vedúca TO OŽPaOZ
Štefan Vrbišťan – technický pracovník prevádzky
odpadového hospodárstva SBU Energetika

Predmetom
správy o mimoriadnej environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa
§ 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia,
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného
povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa
§ 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1
písm. a) 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 zákona NR
SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Dňa 19. 06. 2014 bol Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu
životného prostredia Bratislava, Stálemu pracovisku Nitra, odboru inšpekcie odpadového
hospodárstva emailom doručený podnet od pisateľa, ktorý sa týkal žiadosti o prešetrenie
zákonnosti nakladania s odpadom v troch lokalitách v blízkosti areálu spoločnosti
Duslo, a.s. Šaľa. Pisateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti.
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Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva postúpil dňa 05. 08. 2014 časť podnetu:
Kanál pri JZ plote subjektu Duslo, a.s. podľa údajov uvedených v podnete kanál vyteká zo
subjektu Duslo, a.s. a asi o 500 m sa vracia späť (ďalej len „lokalita 2“). Kanál nie je
izolovaný od pôdy a z toho dôvodu môže podľa názoru pisateľa spôsobovať znečistenie
povrchových vôd a okolitej pôdy (odstúpenie kontroly č. 5960-22745/ 346/2014/Bož) vo
veci otvoreného kanálu vytekajúceho zo subjektu Duslo, a.s.. (ďalej len „Lokalita 2“).
Za účelom preverenia skutočnosti, či vyššie uvedený podnet šetril Okresný úrad
Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, pracovisko Šaľa (ďalej len „OÚ Galanta,
pracovisko Šaľa“) inšpektorka SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, Odbor inšpekcie
odpadového hospodárstva dňa 04. 08. 2014 telefonicky kontaktovala príslušný Okresný
úrad. Následne bolo zistené, že príslušný Okresný úrad už v blízkej minulosti na vyššie
uvedených lokalitách vykonal kontrolu z vlastného podnetu. Počas šetrenia bola
príslušným Okresným úradom zistená skutočnosť, že lokalita 2 je súčasťou prevádzky
„Odkalisko Amerika 1“, ktorá bola povolená rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného
prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, Stáleho pracoviska Nitra,
odborom inšpekcie integrovaného povoľovania a kontroly pod číslom 208934898/2007/Goc zo dňa 29. 10. 2007.
Predmetný kanál je popísaný vo vyššie uvedenom rozhodnutí, ktoré bolo vydané
pre prevádzku „Dusantox a ČOV“.
Vzhľadom ku skutočnosti, že išlo o mimoriadnu udalosť, Inšpektorát vykonal
podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ mimoriadnu environmentálnu kontrolu a miestnu
obhliadku „lokality 2“ dňa 12. 08. 2014.
Dátum vykonania kontroly: 12. 08. 2014 , začiatok: 0800 hod.
O predmete kontroly bol dňa 06. 08. 2014 kontrolovaný subjekt telefonicky
informovaný prostredníctvom Ing. Zuzany Gocníkovej - vedúca TO OŽPaOZ.

V prevádzke boli vykonané nasledovné Environmentálne kontroly:
Dátum vykonania kontroly
11. 11. 2008
17. 08. 2011
26. 08. 2011
28. 01. 2014

Kontrolované obdobie
od 15. 11. 2007 do 10. 11. 2008
od 05. 05. 2011 do 17. 08. 2011
od 15. 11. 2007 do 26. 08. 2011
od 02. 08. 2013 do 28. 01. 2014

Správa
č. 4/08
č. 16/2011
č. 13/2011
č. 03/2014/P

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi
Názov prevádzky: „Dusantox a ČOV“
Kontrolovaná lokalita na základe podnetu: „Lokalita 2“ – Kanál na odvedenie vôd
z povrchového odtoku (dažďových vôd).

Správa o mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 34/2014/Z

Strana 3 z 4

Názov prevádzkovateľa:
Obchodné meno: Duslo, a.s.
Sídlo:
Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
IČO:
35 826 487
Kategória priemyselnej činnosti:
Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu
o IPKZ pod bodom:
4.1.b)
Výroba organických chemikálií – organické zlúčeniny obsahujúce kyslík,
ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, a zmesi
esterov acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice
4.1.d)
Výroba organických chemikálií – organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny,
amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty
ROZSAH KONTROLY
Kontrola podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ bola zameraná na preverenie
skutočností uvádzaných v predmetnom podnete.
II. Kontrolné zistenia
Zistený stav:
Kontrola sa týkala otvoreného kanálu vybudovaného za účelom odvedenia vôd
z povrchového odtoku z celého areálu Duslo, a.s. (vrátane prevádzok, ktoré nepodliehajú
integrovanému povoľovaniu a kontroly). Predmetný kanál bol v minulosti vybudovaný za
účelom odvedenia vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) a tomuto účelu slúži
dodnes. Kanál slúžiaci odvedeniu vôd z povrchového odtoku nemusí byť odizolovaný od
pôdy a nemôže spôsobovať znečistenie povrchových a podzemných vôd. Kanál je zaústený
do hlavnej čerpadlovne anorganickej ČOV. Odtiaľto následne je táto voda spolu
s anorganickými odpadovými vodami kanalizáciou odvádzaná a prečerpávaná už potrubím
na Odkalisko Amerika 1. Inšpektorát skontroloval aj lokalitu Odkalisko Amerika 1
nachádzajúcu sa mimo areálu Duslo, a.s., v katastri obce Trnovec nad Váhom, ktoré slúži
na akumuláciu a regulované vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do rieky Váh.
V rozhodnutí č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29. 10. 2007 vrátane jeho zmien
a doplnení nie sú uvedené konkrétne podmienky pre predmetný kanál ani pre Odkalisko
Amerika 1, preto Inšpektorát nevykonal kontrolu plnenia vybraných podmienok
rozhodnutia, ale vizuálnu kontrolu predmetného kanálu a konštatuje, že v deň obhliadky
nenašiel pritekanie iných vôd ani znečisťujúcich látok do kanála.
III. Záver
Inšpektorát na základe vykonanej mimoriadnej environmentálnej kontroly nezistil žiadne
nedostatky.
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O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto
správy o environmentálnej kontrole č. 34/2014/Z.
Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.
Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 21. 10. 2014.
Podpisy pracovníkov kontroly:
za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:
Ing. Ingrid Pojezdalová, poverená vedením odboru

........................................

Mgr. Helena Imrichová, PhD., inšpektorka

........................................

Ing. Ľubica Čásarová, inšpektorka

........................................

Ing. Katarína Jakušová, inšpektorka

........................................

