SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 7788-25448/2016/Jak/370211506

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 51/2016/Z
Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra,
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný
kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru 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 § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole
sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z.
o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).
A. Kontrola
Typ kontroly:
Podnet:
Výsledok:
Odstúpené:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Nie
§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Nie

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Katarína Jakušová Číslo preukazu: 464
Telefón:
037 656 06 48
Elektronická adresa:
katarina.jakusova@sizp.sk
Inšpektor:
Inšpektor:

Ing. Ľubica Čásarová
Ing. Kristína Titková, PhD.

Číslo preukazu: 463
Číslo preukazu: 428

B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

-

-

Funkcia:
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C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:
D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
Integrované povolenie:
Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:

Duslo, a.s.
Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
35 826 487
24.10.2016
Spôsob: Telefonicky
Ing. Zuzana Gocníková Funkcia: vedúca odd. OPPaIP
031/7752250
zuzana.gocnikova@duslo.sk

Dusantox a ČOV
areál Duslo, a. s., 927 03 Šaľa
370211506
2089-34898/2007/Goc/370211506 v znení neskorších zmien a
doplnení
29.10.2007
15.11.2007
PADA (4-ADFA)
18 000 t.r-1
Dusantox PPD (IPPD + 6PPD)
25 000 t.r-1
Dusantox – 86
1 100 t.r-1
Dusantox L
1 000 t.r-1
MIBK
800 t.r-1
Finalizácia Dusantoxov
28 000 t.r-1
Výroba a regenerácia Pd/C katalyzátora
60 t.r-1
výroba cyklohexylamínu
6 000 t.rok-1

Kategória:
4.1. b) Výroba organických chemikálií, ktorými sú 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, ktorými sú organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny,
amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty.
E. Časová os
Posledná kontrola:
Mimoriadna kontrola:
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:

2.8.2013  28.1.2014
12.8.2014
12.8.2014  27.10.2016
27.10.2016
27.10.2016
16.11.2016
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:

Nie
Nie
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Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Nie
Nie
Nie

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia v časti čistenia
odpadových vôd z výrobného areálu Duslo, a.s. a spôsobu ich vypúšťania a monitorovania
a podávanie hlásení Inšpekcii a Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase konania environmentálnej kontroly bola prevádzka „Dusantox a ČOV“ v činnosti.
Časť prevádzky „Čistiareň odpadových vôd“ (ďalej len „ČOV“) je v nepretržitej prevádzke.
Odpadové vody sú vypúšťané kontinuálne do vodného toku Váh. Pred zaústením vyčistených
odpadových vôd do vodného toku je ich množstvo merané automatickým meracím
zariadením. V dennom protokole ČOV (zo dňa 26.10.2016) boli zaznamenané nasledovné
hodnoty:
otvorený kanál – prietok vody 9178 m3/deň
vstup AOV, OOV a BČOV – prietok vody 8123 m3/deň
vstup IČOV – prietok vody1513 m3/deň
odtok do Váhu – prietok vody 15872 m3/deň
I.

Použité podklady
1. Správa o oprávnenom meraní emisií č. 10/270/2014 zo dňa 13.2.2015, doručená
Inšpekcii dňa 18.2.2016
2. Oznámenie o výsledku meraní a rozborov odpadových vôd za rok 2015 zo dňa
21.1.2016, doručené Inšpekcii dňa 27.1.2016
3. Oznámenie o výsledku meraní a rozborov odpadových vôd za rok 2014 zo dňa
16.1.2015, doručené Inšpekcii dňa 20.1.2016
4. Denný protokol ČOV zo dňa 26.10.2016
5. Pracovný postup – plán merania zdrojov emisií zo dňa 31.8.2016
6. Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Šaľa č. A/2009/0097-2-Ne zo dňa
5.2.2009 o schválení technického výpočtu
7. Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Šaľa č. A/2003/03199 zo dňa
30.10.2003 o schválení technického výpočtu
8. Zaslanie tlačív v zmysle § 26 ods. 1 písm. d) zákona za rok 2015 zo dňa 12.2.2016
(podľa poštovej knihy dňa 13.2.2015)
9. Zaslanie tlačív v zmysle § 26 ods. 1 písm. e) zákona za rok 2014 zo dňa 13.2.2015
(podľa poštovej knihy dňa 15.2.2016)
10. Protokol o skúške č. 107125/2014 zo dňa 28.10.2014
11. Protokol o skúške č. 107126/2014 zo dňa 24.10.2014
12. Protokol o skúške č. 126934/2014 zo dňa 16.12.2014
13. Protokol o skúške č. 126935/2014 zo dňa 16.12.2014
14. Protokol o skúške č. 70377/2015 zo dňa 15.7.2015
15. Protokol o skúške č. 70378/2015 zo dňa 14.7.2015
16. Protokol o skúške č. 83746/2015 zo dňa 19.8.2015
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17. Protokol o skúške č. 83747/2015 zo dňa 17.8.2015
18. Protokol o skúške č. 94189/2015 zo dňa 17.9.2015
19. Protokol o skúške č. 94191/2015 zo dňa 17.9.2015
20. Protokol o skúške č. 110889/2015 zo dňa 22.10.2015
21. Protokol o skúške č. 110890/2015 zo dňa 22.10.2015
22. Protokol o skúške č. 135935/2015 zo dňa 9.12.2015
23. Protokol o skúške č. 135936/2015 zo dňa 9.12.2015
24. Protokol o skúške č. 107125/2015 zo dňa 28.10.2014
25. Protokol o skúške č. 62687/2016 zo dňa 9.6.2016
26. Protokol o skúške č. 62688/2016 zo dňa 9.6.2016
27. Protokol o skúške č. 76659/2016 zo dňa 20.7.2016
28. Protokol o skúške č. 76660/2016 zo dňa 14.7.2016
29. Protokol o skúške č. 88008/2016 zo dňa 12.8.2016
30. Protokol o skúške č. 88009/2016 zo dňa 12.8.2016
31. Protokol o skúške č. 101743/2016 zo dňa 20.9.2016
32. Protokol o skúške č. 101744/2016 zo dňa 19.9.2016
J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka Podmienka II.A.5.5.2
Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku:
tok:
Váh; 4 – 21 – 10 – 057
rkm:
53,90; k. ú. Trnovec nad Váhom; ľavobrežne
spôsob: kontinuálne 24 hod; vypúšťanie odpadových vôd z ČOV do toku
(365 dní) a vôd z povrchového odtoku
Zistený stav
Opis

Dodržaná
Nie

2. Podmienka Podmienka II.A.5.5.3
Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd (priemyselné odpadové vody a
splaškové odpadové vody):
Max. prietok
[ l.s-1 ]

Priemerný prietok
[ l.s-1 ]

m3.deň-1

m3.rok-1

500

350

30 240

11 037 600

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Na základe predloženého vyhodnotenia vypúšťaných odpadových vôd za rok 2015 bolo
z prevádzky vypustených 5 785 147 m3 odpadových vôd za rok, priemerný denný prietok
vypustených odpadových vôd bol 15 849,72 m3 a priemerný prietok vypustených odpadových
vôd bol 183,45 l za sekundu, nameraných merným zariadením na odtoku z odkaliska pred
zaústením do vodného toku.
Na základe predloženého vyhodnotenia vypúšťaných odpadových vôd za rok 2014 bolo z
prevádzky vypustených 5 085 054 m3 odpadových vôd za rok, priemerný denný prietok
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vypustených odpadových vôd bol 13 932 m3 a priemerný prietok vypustených odpadových
vôd bol 161,25 l za sekundu, nameraných merným zariadením na odtoku z odkaliska pred
zaústením do vodného toku.
Odpadové vody zo Spaľovne odpadov v roku 2015 boli vypustené v množstve 8 228 m3 za
rok, pričom priemerný prietok vypúšťaných odpadových vôd bol 39,00 m3 za deň a 0,45 l za
sekundu.
Odpadové vody zo Spaľovne odpadov v roku 2014 boli vypustené v množstve 8 697 m3 za
rok, pričom priemerný prietok vypúšťaných odpadových vôd bol 45,062 m3 za deň a 0,52 l za
sekundu.
3. Podmienka Podmienka II.B.2.2.2
Povolené priemerné koncentračné hodnoty (p) a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia
platné odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia č. 2395-9993/2016/Jak/
370211506/Z34 zo dňa 24. 03. 2016.

Ukazovateľ

Koncentračné hodnoty
[ mg.l-1 ]
priemerné – p

Bilančné hodnoty
[ t.rok-1 ]

maximálne – m

[ kg.deň-1 ]

[ t.rok-1 ]

851

RL550
N – NH4

18

-

544,32

198,68

N – NO3

40

-

1209,6

441,5

Ncelk.

100

-

3024

1103,76

Pcelk.

5

-

151,2

55,19

F-

30

-

907,20

331,13

NL

40

-

1209,6

441,5

CHSKCr

300

-

9072,00

3311,20

BSK5 (ATM)

40

-

1209,6

441,5

AOX

0,2

-

6,05

2,21

FN

0,18

-

5,44

1,99

NEL

1,4

-

42,34

15,45

PAU

0,01

-

0,3024

0,1

SO42-

350

-

10584,00

3863,16

Cl-

1500

-

45360,00

16556,40

NH3

5

-

151,2

55,19

NL*

95 % / 30 mg.l-1
100 % / 45 mg.l-1

-

14,26
21,38

5,2
7,81

HG a zl.*

0,03

-

0,0143

0,0052
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Ukazovateľ

Koncentračné hodnoty
[ mg.l-1 ]

Bilančné hodnoty
[ t.rok-1 ]

priemerné – p

maximálne – m

[ kg.deň-1 ]

[ t.rok-1 ]

Cd a zl.*

0,05

-

0,0238

0,0087

Ta a zl.*

0,05

-

0,0238

0,0087

As a zl.*

0,15

-

0,0713

0,0260

Pb a zl.*

0,2

-

0,0950

0,0347

Cr a zl.*

0,5

-

0,2376

0,0867

Cu a zl.*

0,5

-

0,2376

0,0867

Ni a zl.*

0,5

-

0,2376

0,0867

Zn a zl.*

1,5

-

0,7128

0,2602

DIOX a FUR*

0,32

-

0,143.10-6

0,52.10-7

Anilín

predtým neurčené 0,03

-

predtým neurčené

predtým neurčené

0,91

0,33

Difenylamín

predtým neurčené 0,08

-

predtým neurčené

predtým neurčené

Dibutylftalát

predtým neurčené 0,85

-

2,42

0,88

predtým neurčené

predtým neurčené

25,7

9,38

6,0 – 9,0

pH

* limitné hodnoty emisíí platia pre vypúšťanie odpadových vôd z procesov čistenia spalín a sú
vyjadrené hmotnostnou koncentráciou nefiltrovaných vzoriek
1
jednotka [kg.t-1] – výroba hnojív
2
jednotka [ng.l-1]

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Rozbory odpadových vôd vykonané v roku 2015 preukázali dodržanie povolených limitných
hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách vo všetkých stanovených
ukazovateľoch znečistenia.
Rozbory odpadových vôd vykonané v roku 2014 preukázali dodržanie povolených limitných
hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách vo všetkých stanovených
ukazovateľoch znečistenia.
4. Podmienka Podmienka II.I.2.2.1
Miesto odberu vzoriek, čas odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek
a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:
a) Miesto odberu:
a.1) odtok z odkaliska (odpadové koryto Váhu, výpustný objekt NAYADA)
pre ukazovatele RL550, N – NH4, N – NO3, Ncelk, Pcelk, F-, NL, CHSKCr,
BSK5 (ATM), AOX, FN, NEL, PAU, SO42-, Cl-, NH3, pH, anilín,
difenylamín, dibutylftalát,
a.2) odtok z čistiarne odpadových vôd (čistenie odpadových vôd z čistenia
spalín; kontrolná šachta na betónovej ploche pred objektom spaľovne)
Strana 6 z 10

Správa o environmentálnej kontrole č. 51/2016/Z

b)
c)

d)

e)

f)

Zistený stav
Opis

pre ukazovatele NL, Hg a zl., Cd a zl., Ta a zl., As a zl., Pb a zl., Cr a zl.,
Cu a zl., Ni a zl., Zn a zl., DIOX a FUR.
Čas odberu vzoriek: vzorky neodoberať v mimoriadnych situáciách.
Početnosť odberov:
c.1) na odtoku z odkaliska vzorky odoberať 24 x ročne pre stanovenie
ukazovateľov RL550, N – NH4, N – NO3, Ncelk , Pcelk, NL, CHSKCr, BSK5,
NEL, SO42-, Cl-, NH3, F-, pH; 12 x ročne pre stanovenie ukazovateľov
AOX, FN, PAU; 2 x ročne pre stanovenie ukazovateľov anilín,
difenylamín, dibutylftalát,
c.2) na odtoku z čistiarne odpadových vôd (čistenie odpadových vôd
z čistenia spalín) kontinuálne prietok, teplotu, pH; denne NL; 12 x ročne
pre stanovenie ukazovateľov NL, Hg a zl., Cd a zl., Ta a zl., As a zl., Pb
a zl., Cr a zl., Cu a zl., Ni a zl., Zn a zl., min. 2 x ročne DIOX a FUR,
Spôsob odberu:
d.1) hodnotu „p“ na odtoku z odkaliska pre ukazovatele RL550, N – NH4, N –
NO3, Ncelk, Pcelk, F-, NL, CHSKCr, BSK5 (ATM), FN, PAU, SO42-, Cl-,
NH3, anilín, difenylamín, dibutylftalát, zisťovať v 8-hodinovej zlievanej
vzorke, ktorá sa získa zlievaním min. 16 objemovo rovnakých dielčich
vzoriek odoberaných v intervale 30 minút (v prípade vyššieho počtu
vzoriek sa primerane upraví interval odberu),
d.2) hodnotu „p“ na odtoku z odkaliska pre ukazovatele AOX, NEL zisťovať
v bodovej vzorke,
d.3) hodnotu „p“ na odtoku z čistiarne odpadových vôd (čistenie odpadových
vôd z čistenia spalín) pre ukazovatele, Hg a zl., Cd a zl., Ta a zl., As a zl.,
Pb a zl., Cr a zl., Cu a zl., Ni a zl., Zn a zl., DIOX a FUR zisťovať
analýzou 24 – hodinovej reprezentatívnej vzorky, ktorá sa získa
zlievaním min. 12 objemovo rovnakých dielčich vzoriek odoberaných
v intervale 2 hodiny (v prípade vyššieho počtu vzoriek sa primerane
upraví interval odberu),
d.4) hodnotu „p“ na odtoku z čistiarne odpadových vôd (čistenie odpadových
vôd z čistenia spalín) pre ukazovateľ NL zisťovať analýzou bodovej
vzorky (denné odbery).
Spôsob kontroly: odber a rozbory vykonávať len akreditovanými laboratóriami
určenými Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky mimo
ukazovateľov teplota a pH – kontinuálne meranie a NL – denné bodové vzorky
na odtoku z čistiarne odpadových vôd (čistenie odpadových vôd z čistenia
spalín).
Pred prečerpaním odpadových vôd na odkalisko (v mieste, na ktorom nebudú
ovplyvnené inými odpadovými vodami) vykonávať ich odber a následný
rozbor. Početnosť odberov, spôsob odberu, vyhodnocované ukazovatele
a metódy stanovenia vykonávať v súlade s prevádzkovou dokumentáciou.
Odber a rozbory nie je potrebné vykonávať prostredníctvom akreditovaných
laboratórií. Výsledky predložiť Inšpektorátu na vyžiadanie.
Dodržaná
Áno
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Miesto odberu:
Prevádzkovateľ vykonáva odbery odpadových vôd v ukazovateľoch RL550, N – NH4, N –
NO3, Ncelk, Pcelk, F-, NL, CHSKCr, BSK5 (ATM), AOX, FN, NEL, PAU, SO42-, Cl-, NH3, pH,
anilín, difenylamín, dibutylftalát na odtoku z odkaliska.
Prevádzkovateľ vykonáva odbery odpadových vôd v ukazovateľoch NL, Hg a zl., Cd a zl., Ta
a zl., As a zl., Pb a zl., Cr a zl., Cu a zl., Ni a zl., Zn a zl., DIOX a FUR na odtoku z čistiarne
odpadových vôd z čistenia spalín.
Čas odberu vzoriek:
Prevádzkovateľ odoberá vzorky odpadových vôd v bežnom prevádzkovom stave.
Početnosť odberov:
Prevádzkovateľ odobral a vyhodnotil prostredníctvom akreditovaného laboratória 24 vzoriek
za rok v ukazovateľoch RL550, N – NH4, N – NO3, Ncelk , Pcelk, NL, CHSKCr, BSK5, NEL, SO42Cl-, NH3, F-, pH, 12 vzoriek ročne v ukazovateľoch AOX, FN, PAU a 2 vzorky za rok v
ukazovateľoch anilín, difenylamín, dibutylftalát na odtoku z odkaliska.
Prevádzkovateľ odobral a vyhodnotil prostredníctvom akreditovaného laboratória 12 vzoriek
za rok v ukazovateľoch NL, Hg a zl., Cd a zl., Ta a zl., As a zl., Pb a zl., Cr a zl., Cu a zl., Ni
a zl., Zn a zl., 2 vzorky za rok v ukazovateli DIOX a FUR na odtoku z čistiarne odpadových
vôd z čistenia spalín. Prevádzkovateľ kontinuálne sleduje prietok, teplotu, pH na odtoku
z čistiarne odpadových vôd z čistenia spalín a denne vykonáva odbery a rozbory týchto
odpadových vôd v ukazovateli NL.
Spôsob odberu, spôsob kontroly:
Prevádzkovateľ vykonával odbery odpadových vôd v súlade s vydaným integrovaným
povolením prostredníctvom akreditovaného laboratória.
5. Podmienka Podmienka II.I.2.2.2
Spôsob vyhodnotenia rozborov vzoriek vypúšťaných vôd pre účely evidencie a kontroly:
a) priemerný prietok (l.s-1) a množstvo vypúšťaných odpadových vôd (m3.deň-1,
m3.rok-1) vyhodnocovať podľa údajov získaných automatickým meracím
zariadením (odpadové koryto Váhu, výpustný objekt NAYADA; odtok z čistiarne
odpadových vôd z čistenia spalín),
b) vypúšťanie priemyselných odpadových vôd je od nadobudnutia právoplatnosti
povolenia č. 154 - 837/2012/Šim/370211506/Z16 zo dňa 13. 01. 2012 v súlade
s určenými limitnými hodnotami ukazovateľov znečistenia, ak hodnota „p“ a
ukazovateľ pH nie sú prekročené v žiadnej z odobratých vzoriek, mimo
ukazovatele pre ktoré sa vykonáva 24 x ročne odber vzoriek. Pre prípad
vykonávania odberov vzoriek 24 x ročne je prípustný počet nevyhovujúcich
vzoriek 1, pričom povolené koncentračné hodnoty možno prekročiť maximálne do
výšky 1,2 – násobku povolenej koncentračnej hodnoty. V prípade ukazovateľa
NEL výsledok oboch metód stanovení (UV a IČ) nesmie prekročiť limitnú
hodnotu,
c) na posúdenie dodržiavania určených hodnôt ročného bilančného množstva
vypúšťaného znečistenia v odpadových vodách je rozhodujúci súčin úhrnného
množstva vypúšťaných vôd v príslušnom kalendárnom roku a aritmetického
priemeru výsledkov rozborov vzoriek vypúšťaných vôd v tom istom roku,
d) vyhodnotenie meraní prietokov a rozborov vzoriek vypúšťaných odpadových vôd
uvádzať v prevádzkovom denníku.
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Zistený stav
Opis

Dodržaná
Nie

6. Podmienka Podmienka II.I.6.6.1
Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie
určené v povolení a vo vykonávacom predpise k zákonu o IPKZ a každoročne ich za
predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára do informačného systému. Údaje
sa oznamujú Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave na tlačivách, ktoré
MŽP SR uverejňuje vo svojom vestníku a na svojej internetovej stránke. Tieto údaje je
prevádzkovateľ povinný uchovávať najmenej päť rokov.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
7. Podmienka Podmienka II.I.6.6.2
Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii všetky správy o oprávnených meraniach.
Správa sa predkladá bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii dňa 18.2.2015 (podané na prepravu Slovenskou poštou
dňa 17.2.2015) Správu z oprávneného merania emisií č. 10/270/2014 zo dňa 13.2.2015.
8. Podmienka Podmienka II.I.6.6.3
Prevádzkovateľ je povinný uchovávať správy o periodickom meraní najmenej z dvoch
posledných meraní.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
9. Podmienka Podmienka II.I.6.6.4
Prevádzkovateľ je povinný uchovávať najmenej päť rokov schválený technický výpočet
údajov o dodržaní určených emisných limitov.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
10. Podmienka Podmienka II.I.6.6.6
Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii do 31. januára nasledujúceho roka výsledky
meraní a rozborov odpadových vôd.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. II.A.5.5.2
2. II.A.5.5.3
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3. II.B.2.2.2
4. II.I.2.2.1
5. II.I.2.2.2
6. II.I.6.6.1
7. II.I.6.6.2
8. II.I.6.6.3
9. II.I.6.6.4
10. II.I.6.6.6
M. Záver – celkové zhodnotenie
Environmentálnou kontrolou bolo preukázané, že prevádzka „Dusantox a ČOV“
prevádzková v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Katarína Jakušová

Číslo preukazu: 464

................................................................
Ing. Ľubica Čásarová

Číslo preukazu: 463

................................................................
Ing. Kristína Titková, PhD.

Číslo preukazu: 428

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