Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Číslo: 9100-45161/2020/Rum/370211807
Dátum: 04. 01. 2021

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 49/2020/Z
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 ustanovení § 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 ustanovenia
§ 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 v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa
ustanovenia § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole
sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.
A. Kontrola
Typ kontroly:
Podnet:
Výsledok:
Odstúpené:
Komu:

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

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Martina Rumanovská
Telefón:
037 656 06 48
Elektronická adresa:
martina.rumanovska@sizp.sk
Inšpektor:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Ľubica Čásarová
037 656 06 48
lubica.casarova@sizp.sk

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

-

Číslo preukazu: 530

Číslo preukazu: 463

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

Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
35 826 487
04.11.2020
Spôsob: Elektronickou poštou
Ing. Jana Mrlláková Moldová Funkcia: OŽPaOZ
+421 31 775 3340
jana.mrllakova.moldova@duslo.sk
Ing. Juliana Vaššová
Funkcia: odbor obchodovania
s energiami
Mária Kőresová
Funkcia: technický prac. POH
Emil Vrábel
Funkcia: hlavný majster

Spaľovňa odpadov
areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa
370211807
5804-32315/37/2007/Ver/370211807 v znení zmien a doplnení
4.10.2007
25.10.2007
10 000 t.rok-1 pevného a kvapalného odpadu a kalov
5.2. b) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v
spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie
odpadov, ak ide o nebezpečný odpad s kapacitou väčšou ako 10 t
za deň.

E. Časová os
Predchádzajúce kontrolované
obdobie:
24.11.2016  13.11.2018
Posledná kontrola:
13.11.2018  22.1.2019
Kontrolované obdobie:
14.11.2018  11.11.2020
Začatie kontroly:
4.11.2020
Prvé miestne zisťovanie:
11.11.2020
Vypracovanie správy:
4.1.2021
Doručenie správy:
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Počet snímok: -

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-
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G. Zameranie kontroly – opis
Dňa 11. 11. 2020 bola Inšpekciou vykonaná miestna obhliadka prevádzky „Spaľovňa odpadov“
(ďalej len „prevádzka“). Prevádzkovateľ bol pred obhliadkou elektronicky dňa 04. 11. 2020
oboznámený o začatí environmentálnej kontroly, ktorá bola zameraná na dodržiavanie
vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného Slovenskou inšpekciou životného
prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného
povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 5804-32315/37/2007/Ver/370211807 zo dňa 04. 10.
2007, právoplatného dňa 25. 10. 2007, v znení neskorších zmien a doplnení.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase konania miestnej obhliadky bol chod prevádzky „Spaľovňa odpadov“ v riadnom
nepretržitom prevádzkovom režime. Z velínu riadiacej jednotky bolo možné sledovať
prostredníctvom kamerových záznamov ale aj priamo vizuálne proces dopravenia tuhého
odpadu nákladným automobilom, ktorý bol vysypaný priamo do betónového bunkra –
zásobníka na tuhé odpady, ku ktorému je priamy prístup po navážacej rampe. Hydraulický
drapák následne odpad presúval do drviča na následný proces spracovania. Zariadenie spaľovne
odpadov je určené k zhodnocovaniu rôznych pevných a kvapalných spáliteľných odpadov
vznikajúcich pri výrobe v Duslo, a.s. (v chemických výrobniach, čistiarenských kalov,
komunálneho odpadu) a spáliteľných odpadov od cudzích organizácií. Zariadenie spaľovne je
určené aj na prechodné zhromažďovanie jednotlivých druhov odpadov a zabezpečenie ich
plynulého dávkovania do spaľovacích zariadení, z ktorých je v chode aktuálne linka rotačnej
pece s dohorievacou komorou (linka fluidnej pece je t.č. odstavená).
Ku dňu vykonania kontroly a miestnej obhliadky dňa 11. 11. 2020 bol stav prevádzky
a spotreby vstupných surovín nasledovný:
- zemný plyn
4 168 m3
- elektrická energia
7 054 kWh
- filtrovaná voda
150 m3
- demivoda
3 m3
- vyrobená para
66 t
- množstvo spálených odpadov
10 t
Miestna obhliadka bola zameraná na kontrolu objektov v prevádzke, ktoré sa týkali vybraných
kontrolovaných podmienok integrovaného povolenia v oblasti odpadov. Kontrolovaným
objektom boli najmä miesta zhromažďovania odpadov, ktoré vznikajú prevádzkovateľovi
v prevádzke pri prevádzkovaní, údržbe, opravách a stavebnej činnosti.
I.

Použité podklady
1. Integrované povolenie č. 5804-32315/37/2007/Ver/370211807 zo dňa 04. 10. 2007
v znení neskorších zmien a doplnení
2. Príloha č. 1 – Evidenčné listy odpadov prevádzkovateľa ako „P – pôvodca odpadu“ za
rok 2018, 2019, 2020
3. Príloha č. 2 – Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa spôsobu činnosti „P
– pôvodca odpadu“ za rok 2018, 2019
4. Príloha č. 3 – Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa spôsobu činnosti „R
– zhodnocovanie odpadu“ za rok 2018, 2019
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5. Príloha č. 4 – Rozhodnutie Okresného úradu Šaľa, Odbor starostlivosti o životné
prostredie č. OU-SA-OSZP-2016/004902-2-Dan zo dňa 12. 07. 2016, súhlas
na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu
6. Príloha č. 5 – Rozhodnutie Okresného úradu Šaľa, Odbor starostlivosti o životné
prostredie č. OU-SA-OSZP-2016/00007328-2-Or zo dňa 15. 11. 2016, súhlas
na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia
7. Príloha č. 6 – Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Šaľa
č. A/2010/00396-2-Or zo dňa 15. 04. 2010 v znení neskorších zmien a doplnení
8. Príloha č. 7 – Evidencia množstva odpadov zneškodňovaných/zhodnocovaných
v spaľovni za rok 2018, 2019, 2020 v členení na jednotlivé kalendárne mesiace
s celkovým ročným sumárom
9. Príloha č. 8 – Evidencia spotreby energie na jednotlivé vstupy
J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka II.D.1.
Nakladanie s s odpadmi, ktoré bude prevádzkovateľ preberať do prevádzky za účelom ich
zneškodnenia spočíva v ich zhromažďované a skladovaní v určených miestach prevádzky
v množstve 10 000 t.rok-1 (5000 t.rok-1 tvoria odpady, ktoré vznikli v prevádzkach
prevádzkovateľa Duslo, a.s. z toho 4000 t.rok-1 tvoria nebezpečné odpady a 1000 t.rok-1 tvoria
ostatné odpady; 5000 t.rok -1 tvoria odpady prijaté od externých pôvodcov, z toho 4000 t.rok-1
tvoria nebezpečné odpady a 1000 t.rok-1 tvoria ostatné odpady). Zoznam a miesta
zhromažďovania odpadov:
- Zoznam tuhých odpadov preberaných do prevádzky spaľovňa a miesta ich
zhromažďovania
- Zoznam kvapalných odpadov preberaných do prevádzky spaľovňa a miesta ich
zhromažďovania
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Nakladanie s odpadmi v množstve a spôsobe ich zhromažďovania a skladovania, tak ako je
určené v podmienke II.D.1. integrovaného povolenia prevádzkovateľ dodržal.
Za rok 2018 tvoril odpad z prevádzok prevádzkovateľa Duslo, a.s. množstvo 2976,93 t, od
externých pôvodcov to činilo množstvo 2137,32 t prijatého odpadu. Za rok 2019 predstavovalo
množstvo odpadu z Duslo, a.s. 2176,9 t, od externých pôvodcov 2132,72 t. Za rok 2020 do
konca mesiaca október predstavovalo množstvo odpadu z Duslo, a.s. 1998,33 t, od externých
pôvodcov to bolo množstvo 1795,25 t prijatého odpadu na zhodnotenie. Mesačné množstvá
odpadov v členení na ostatné odpady a nebezpečné odpady sú uvedené v prílohe č. 5. Celkové
povolené množstvo 10 000 t.rok-1 v jednotlivom členení na množstvá ostatných odpadov
(NNO) a nebezpečných odpadov (NO) prekročené nebolo. Miesto zhromažďovania tuhých
odpadov bolo dodržané v priestoroch PS 123-01 Sklad tuhých odpadov a SO 51-29 Spaľovňa
odpadov, železobetónové otvorené zásobníky na tuhé odpady. Miesto zhromažďovania
kvapalných odpadov bolo dodržané v určených priestoroch PS 123-08 Sklad kvapalných
odpadov a SO 51-34 Sklad kvapalných odpadov T 230 a,b,c, Uskladňovacia nádrž VVO.
Za kontrolované obdobie (od 14.11.2018 do 11.11.2020) prevádzkovateľ prijal a zhodnotil
nasledovné druhy odpadov (evidencia Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa
spôsobu činnosti „R – zhodnocovanie odpadu“, príloha č. 3):
- Zoznam tuhých odpadov preberaných do prevádzky spaľovňa
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Katalógové
číslo
02 01 08
02 01 09
02 03 04
02 06 01
03 01 04

05 01 03
05 01 06
05 01 09
06 13 02
07 01 10
07 01 12
07 02 13
07 04 11
07 05 13
07 05 14
08 01 15
08 03 12
08 03 14
08 03 17
08 03 18
08 04 09
08 04 10
12 01 12
12 01 14
13 05 01
13 05 02
13 05 08
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 05
15 01 06
15 01 10

Názov odpadu
agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky
agrochemické odpady obsahujúce iné ako uvedené v 02 01 08
látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo
drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné
látky
kaly z dna nádrží
kaly obsahujúce oleje z údržby prevádzok alebo zariadení
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahujúce nebezpečné látky
použité aktívne uhlie okrem 06 07 02
iné filtračné koláče a použité absorbenty
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 07 01 11
odpadový plast
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahujúce nebezpečné látky
tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky
tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13
vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky
kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky
odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky
odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17
odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09
použité vosky a tuky
kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky
tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
kaly z odlučovačov oleja z vody
zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
obaly z papiera a lepenky
obaly z plastov
obaly z dreva
kompozitné obaly
zmiešané obaly
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
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15 02 02

15 02 03
16 01 07
16 07 08
16 07 09
17 02 01
17 02 03
17 02 04
17 03 02
17 09 03
18 01 01
18 01 03
18 01 04

18 01 06
18 01 08
18 01 09
18 02 02
18 02 07
18 02 08
19 02 04
19 02 09
19 08 01
19 08 11
19 09 05
19 12 01
19 12 12
20 01 01
20 01 02
20 01 11
20 01 27
20 01 31
20 01 37

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované
nebezpečnými látkami
absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy
iné ako uvedené v 15 02 02
olejové filtre
odpady obsahujúce olej
odpady obsahujúce iné nebezpečné látky
drevo
plasty
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov
obsahujúce nebezpečné látky
ostré predmety okrem 18 01 03
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, napríklad obväzy, sadrové
odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy a plienky
chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce
nebezpečné látky
cytotoxické a cytostatické liečivá
liečivá iné ako uvedené v 18 01 08
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
cytotoxické a cytostatické liečivá
liečivá iné ako uvedené v 18 02 07
predbežne zmiešaný odpad zložený z odpadov, z ktorých aspoň jeden
odpad je označený ako nebezpečný
tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky
zhrabky z hrablíc
kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných
odpadových vôd
nasýtené alebo použité iontomeničové živice
papier a lepenka
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického
spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
papier a lepenka
sklo
textílie
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
cytotoxické a cytostatické liečivá
drevo obsahujúce nebezpečné látky
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20 01 38
20 01 39
20 03 01

drevo iné ako uvedené v 20 01 37
plasty
zmesový komunálny odpad

O
O
O

Odpad k.č. 19 02 04 (N) bol prebraný do prevádzky na základe vydaného súhlasu Okresného
úradu Šaľa, ktorý tvorí prílohu č. 4 a odpad k.č. 20 01 02 (O) bol prebraný do prevádzky na
základe vydaného súhlasu Okresného úradu Šaľa, ktorý tvorí prílohu č. 5.
- Zoznam kvapalných odpadov preberaných do prevádzky spaľovňa
Katalógové
číslo
07 01 03
07 01 04
07 01 07
07 01 08
07 02 04
07 03 04
07 05 03
07 05 04
07 07 04
07 07 08
08 01 11
08 01 12
13 07 02
13 07 03
13 08 02
14 06 02
14 06 03
16 01 13
16 01 14
16 01 15
16 03 05
16 03 06
16 05 06
16 05 08
16 05 09
18 01 07
19 02 08

Názov odpadu
organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné
lúhy
iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
halogénové destilačné zvyšky a reakčné splodiny
iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné
lúhy
iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky
odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
benzín
iné palivá vrátane zmesí
iné emulzie
iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
brzdové kvapaliny
nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14
organické odpady obsahujúce nebezpečné látky
organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05
laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo
obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií
vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok
alebo obsahujúce nebezpečné látky
vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05
08
chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06
kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky

Kategória
odpadu
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
O
N
N
N
N
N
N
N
O
N
O
N
N
O
O
N

V spaľovni odpadov bolo za kontrolované obdobie (od 14.11.2018 do 11.11.2020) prevzatých
odpadov za účelom ich zhodnotenia v celkovom sumáre:
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Za rok 2018 celkom 5114,25 t odpadu; z toho za kontrolované obdobie mesiacov
november a december to činilo množstvo 802,34 t odpadu.
- Za rok 2019 celkom 4309,62 t odpadu.
- Za rok 2020 do mesiaca október celkom 3793,58 t odpadu.
Podmienka II.D.1. integrovaného povolenia bola prevádzkovateľom dodržaná.
-

2. Podmienka II.D.2.
Prevádzkovateľovi v prevádzke pri prevádzkovaní, údržbe, opravách a stavebnej činnosti
vzniknú odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v množstve 5000 t.rok-1 (2000 t.rok-1 tvoria nebezpečné
odpady; 3000 t.rok-1 tvoria ostatné odpady). Zoznam a miesta zhromažďovania odpadov:
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľovi za kontrolované obdobie (od 14.11.2018 do 11.11.2020) vznikli ako
pôvodcovi odpadu nasledovné druhy odpadov:
Kat. číslo

Názov odpadu

Kat.

10 01 05

tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika

O

13 02 06

syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

N

15 02 02

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných,

N

handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
16 11 06

výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené
v 16 11 05

O

17 02 02

sklo

O

17 04 05

železo a oceľ

O

17 06 04

izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03

O

17 09 04

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09

O

03
19 01 05

filtračný koláč z čistenia plynov

N

19 01 07

tuhý odpad z čistenia plynov

N

19 01 12

popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11

O

19 09 01

tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

O

19 09 02

kaly z čírenia vody

O

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

Odpad k.č. 20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (N) vznikol
prevádzkovateľovi len v roku 2019 pri výmene chladničky a mrazničky. Na uvedený druh
odpadu má prevádzkovateľ vydaný súhlas Okresného úradu Šaľa na zhromažďovanie
nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ktorý tvorí prílohu č. 4.
Prevádzkovateľovi okrem zoznamu odpadov uvedených v integrovanom povolení vznikli
počas kontrolovaného obdobia pri prevádzkovaní, údržbe, opravách a stavebnej činnosti aj
ostatné odpady kategórie 17 (vznikli v roku 2018, 2019 aj 2020) a 19 (vznikli len v roku 2018).
Uvedené ostatné odpady kategórie 17 a 19 má prevádzkovateľ uvedené v evidenčných listoch
odpadu (ELO), ktoré tvoria prílohu č. 1 a boli odovzdané na ďalšie zhodnotenie, resp.
zneškodnenie oprávnenej osobe. Stanovené množstvo odpadu 5000 t.rok-1 (2000 t.rok-1 tvoria
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NO; 3000 t.rok-1 tvoria NNO) prekročené nebolo, čo je preukázané z predložených ELO.
Podmienka II.D.2. integrovaného povolenia bola prevádzkovateľom dodržaná.
3. Podmienka II.D.7.
Prevádzkovateľ je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu, ako aj
pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu,
zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s
ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov odpadového hospodárstva.
Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
Prevádzkovateľovi počas kontrolovaného obdobia nevznikli nové druhy nebezpečných
odpadov, preto nebolo z jeho strany potrebné zabezpečiť na účely určenia nebezpečných
vlastností vzniknutých nebezpečných odpadov analýzu ich vlastností a zloženia.
4. Podmienka II.D.9.
Prevádzkovateľ, ako pôvodca a držiteľ odpadu je povinný:
a)
zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,
b)
zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich
pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c)
zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
d)
nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť
identifikačným listom nebezpečného odpadu,
e)
zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené,
boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi,
ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik
požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým
vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
f)
viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá,
a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie
inšpekcii, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového
hospodárstva.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Časť podmienky II.D.9.a)
Odpady skontrolované počas miestnej obhliadky boli prevádzkovateľom zaradené podľa
Katalógu odpadov v súlade s predloženými evidenčnými listami odpadov za rok 2020 a s ich
popisom.
Časť podmienky II.D.9.b)
Prevádzkovateľ zhromažďoval v čase miestnej obhliadky odpady, ktoré mu vznikajú ako
pôvodcovi, vytriedené podľa druhov v súlade s podmienkou integrovaného povolenia.
Zhromažďovanie ostatných odpadov a nebezpečných odpadov, skontrolovaných počas
miestnej obhliadky, bolo zabezpečené z mysle podmienky integrovaného povolenia. A to
odpad k.č. 10 01 05 – tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika
(O) v kontajneri pod odstredivkou; odpad k.č. 19 01 12 – popol a škvara iné ako uvedené v 19
01 11 (O) v prenosnom kontajneri pod mokrým vynášačom; odpad k.č. 19 01 05 – filtračný
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koláč z čistenia plynov (N) a k.č. 19 01 07 – tuhý odpad z čistenia plynov (N) v samostatných
zabezpečených označených kontajneroch na nebezpečný odpad; nebezpečné odpady k.č. 13 02
06 – syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje v zbernej nádrži oleja v sklade kvapalných
odpadov a k.č. 15 02 02 – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
sa náplň filtra po výmene bez preskladnenia spáli v rotačnej peci na spaľovni odpadov. Podobne
sa aj odpad k.č. 20 03 01 – zmesový komunálny odpad (O) zhromažďuje priamo
v železobetónovom otvorenom zásobníku na tuhé odpady.
Vo vzťahu k činnosti prevádzky „Spaľovňa odpadov“ má prevádzkovateľ udelený súhlas na
zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia č.j.: OU-SAOSZP-2016/00007328-2-Or zo dňa 15. 11. 2016, vydaný Obvodným úradom životného
prostredia Šaľa a ďalej rozhodnutím č.j.: A/2010/00396-2-Or zo dňa 15.04.2010 v znení
ďalších zmien a doplnení (rozhodnutia tvoria prílohu č. 5 a 6).
Kontrolovaný subjekt má všetky vzniknuté odpady zabezpečené pred znehodnotením,
a odcudzením, pretože sa odpady nachádzajú v stráženom a zabezpečenom areáli
prevádzkovateľa Duslo, a.s.
Časť podmienky II.D.9.c)
Prevádzkovateľ zhromažďoval vzniknuté nebezpečné odpady oddelene podľa ich druhov, resp.
v súlade so súhlasom na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu vydaným
Okresným úradom Šaľa, ktorý tvorí prílohu č. 4. Časť podmienky bola prevádzkovateľom
dodržaná.
Časť podmienky II.D.9.d)
Prevádzkovateľ mal v čase miestnej obhliadky všetky nebezpečné odpady, ako aj miesta ich
zhromažďovania označené Identifikačným listom nebezpečného odpadu. Podmienka je v tejto
časti dodržaná.
Časť podmienky II.D.9.e)
Nebezpečné odpady sa nachádzali v zabezpečených nádobách a sudoch, odlíšené opisom
a zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií
v odpadoch v zmysle predmetnej podmienky integrovaného povolenia. Časť podmienky je
dodržaná.
Časť podmienky II.D.9.f)
Prevádzkovateľ počas celého kontrolovaného obdobia viedol evidenciu na tlačive ELO
a tlačive Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa kódu činnosti (P) za pôvodcu
odpadu, aj podľa kódu činnosti (R) zhodnocovanie odpadu (príloha č. 1, 2 a 3).
V súlade s časťou podmienky ohlasovať ustanovené údaje z evidencie na tlačive Ohlásenie
o vzniku odpadu a nakladaní s ním (príloha č. 2 a 3), prevádzkovateľ počas kontrolovaného
obdobia doručil Inšpekcii predmetné ohlásenia v nasledovných termínoch:
- za rok 2018 ohlásenie zo dňa 05.02.2019, doručené dňa 13.02.2019,
- za rok 2019 ohlásenie zo dňa 31.01.2020, doručené dňa 03.02.2020.
Doručenie predmetných ohlásení bolo potvrdené pečiatkou Inšpekcie.
Podmienka II.D.9. integrovaného povolenia bola vo všetkých častiach prevádzkovateľom
dodržaná.

5. Podmienka II.D.10.
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Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu, Sprievodný list nebezpečného
odpadu, Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade a Ohlásenie o vzniku odpadu
a nakladaní s ním v písomnej forme päť rokov (ako pôvodca a ako držiteľ).
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predmetnú podmienku plní, uchováva ELO, Sprievodné listy NO, Ohlásenie
o prepravovanom NO a Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v elektronickej a taktiež
v písomnej podobe minimálne po dobu 5 rokov u povereného pracovníka prevádzkovateľa.
6. Podmienka II.D.13.
Podmienky nakladania s nebezpečnými odpadmi, uvedenými v bode II.D.1., II.D.2. tohto
povolenia, sa udeľujú na 5 rokov od dátumu právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 617730224/2017/Kro/370211807/Z14 zo dňa 29. 09. 2017. Platnosť tohto súhlasu Inšpekcia predĺži,
a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú
rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto
termínu doručí Inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasu.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Počas kontrolovaného obdobia nenastali nové skutočnosti, ktoré by viedli k zmene podmienok
nakladania s nebezpečnými odpadmi uvedenými v rozhodnutí zmeny Z14 integrovaného
povolenia. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi pre prevádzku „Spaľovňa odpadov“
je platný do termínu 17. 10. 2022.
7. Podmienka II.D.16.
Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkový denník v súlade s platnou legislatívou na úseku
odpadového hospodárstva.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzka spaľovne je riadená Velínom elektronicky. Prevádzkový denník je vedený
elektronicky a zároveň písomne formou denných záznamov. Záznamy sú vedené v jednotlivých
„knihách“: kniha majstrov, kniha odovzdávania zmien – čerpacia stanica, kniha odovzdávania
zmien – obsluha kotlov, kniha odovzdávania zmien – pomocný kurič. Počas miestnej obhliadky
prevádzky bolo Inšpekcii poskytnuté nahliadnutie do vedenej evidencie. V evidencii sú
zaznamenané denné vykonané úkony počas celej nepretržitej zmeny (2 x 12 hod.). Podmienka
II.D.16. integrovaného povolenia bola prevádzkovateľom dodržaná.
8. Podmienka II.D.17.
Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov - Spaľovňa
odpadov Duslo, a.s. (registračné číslo: ÚE POH 226 6344 002-7, vypracovaný
dňa 06. 03. 2019, schválený 08. 03. 2019) uvedený v konaní v odseku q) je udelený na obdobie
5 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 3715-16931/2019/Čás/ 370211807/Z17 zo dňa
07. 05. 2019. Platnosť Inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v
prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak prevádzkovateľ
najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu doručí Inšpekcii žiadosť o predĺženie
súhlasu.
Zistený stav Dodržaná
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Opis
Áno
Podobne ako v predchádzajúcej kontrolovanej podmienke II.D.13. integrovaného povolenia
(IP) nenastali ani v podmienke II.D.17. IP nové skutočnosti, ktoré by viedli k zmene podmienok
prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov uvedených v rozhodnutí zmeny Z17
integrovaného povolenia. Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zhodnocovanie odpadov - Spaľovňa odpadov Duslo, a.s. je platný do termínu
23.
05. 2024.
9. Podmienka II.H.3.
V celom areáli prevádzky je prevádzkovateľ povinný udržiavať poriadok a čistotu.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Areál prevádzky bol v zmysle podmienky udržiavaný a čistý.
10. Podmienka II.I.5.2.
Prevádzkovateľ bude pravidelne sledovať, evidovať a vyhodnocovať meranie spotreby energie
(1 x mesačne) a bude efektívne využívať energie v prevádzke.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Evidovanie a meranie spotreby energie je dôležitým faktorom činnosti prevádzky. Medzi
základné vstupy patrí meranie zemného plynu, elektrickej energie, filtrovanej vody, demivody,
vyrobenej pary a množstvo spálených odpadov. Sumárny prehľad za kontrolované obdobie
rokov 2018, 2019 a 2020 je uvedený v prílohe č. 8, v ktorom ju uvedená spotreba menovaných
vstupov v základných jednotkách. Podmienka je vyhodnotená za dodržanú.
11. Podmienka II.I.7.1.
Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu prehľadným spôsobom umožňujúcim
kontrolu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Všetky podstatné ukazovatele prevádzky sú evidované a vedené prostredníctvom
elektronického Velínu. Priebežne sú zaznamenávané všetky operácie a úkony súvisiace
s chodom prevádzky spaľovne. Údaje týkajúce sa evidencie odpadov sú vedené v samostatnej
časti elektronickej a písomnej evidencie, ktorá bola predložená ku kontrole. Vedenie
prevádzkovej evidencie je vyhodnotené vo vzťahu ku kontrolovanej podmienke za dodržané.
12. Časť podmienky II.I.7.4.
Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne do 28. februára
nasledujúceho roku Inšpekcii Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci
kalendárny rok.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním prevádzkovateľ zasiela Inšpekcii v stanovenom
termíne. Za rok 2018 bolo tlačivo Inšpekcii doručené dňa 13. 02. 2019 a za rok 2019 dňa 03.
02. 2020. Vo vzťahu k Inšpekcii je podmienka dodržaná.
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K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. II.D.1.
2. II.D.2.
3. II.D.9.
4. II.D.10.
5. II.D.13.
6. II.D.16.
7. II.D.17.
8. II.H.3.
9. II.I.5.2.
10. II.I.7.1.
11. II.I.7.4.
Nedodržané
1. Nie je možné vyhodnotiť
1. II.D.7.
M. Záver – celkové zhodnotenie
SIŽP na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje
podľa ustanovenia § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní
činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.
O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy
o environmentálnej kontrole č. 49/2020/Z.
N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Martina Rumanovská

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

Zdôvodnenie nepodpisovania:
Vzhľadom na aktuálny zlý vývoj pandémie a nové celoštátne opatrenia prijaté na zamedzenie
šírenia akútneho respiračného syndrómu spôsobeného koronavírusom 2019-nCoV, nebolo
možné zabezpečiť podpis ďalšieho inšpektora orgánu štátneho dozoru vzhľadom k dodržaniu
stanovenej lehoty.
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