Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Číslo: 6781-24880/2021/Rum/370210707
Dátum: 13. 07. 2021

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 28/2021/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. Martin Hrdlovič
037 656 06 46
martin.hrdlovic@sizp.sk

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

-

Číslo preukazu: 530

Číslo preukazu: 391

Funkcia: -

Správa o environmentálnej kontrole č. 28/2021/Z

C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:
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
25.05.2021
Spôsob: Elektronickou poštou
Ing. Jozef Vestenický
Funkcia: vedúci prevádzky
Ing. Jana Mrlláková Moldová Funkcia: OŽPaOZ
+421 31 775 3340; +421 911 783 811
jana.mrllakova.moldova@duslo.sk

Čpavok 2
areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa
370210707
3644-34179/2007/Máň/370210707 v znení zmien a doplnení
22.10.2007
12.11.2007
MOFO činidlo 200 t.rok-1
4.2. a) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú
plyny, a to amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo
fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík,
oxid siričitý, karbonylchlorid – fosgén.

E. Časová os
Predchádzajúce kontrolované
obdobie:
18.8.2015  17.8.2018
Posledná kontrola:
17.8.2018  16.10.2018
Kontrolované obdobie:
18.8.2018  2.6.2021
Začatie kontroly:
2.6.2021
Prvé miestne zisťovanie:
2.6.2021
Vypracovanie správy:
13.7.2021
Doručenie správy:
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
-

Počet snímok: 21

G. Zameranie kontroly – opis
Dňa 02. 06. 2021 bola v rámci bežnej environmentálnej kontroly Inšpekciou vykonaná miestna
obhliadka prevádzky „Čpavok 2“ (ďalej len „prevádzka“). Prevádzkovateľ bol pred obhliadkou
elektronicky dňa 25.05.2021 oboznámený o začatí environmentálnej kontroly, ktorá bola
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zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia týkajúcich sa
odpadového hospodárstva, vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia,
Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného povoľovania a
kontroly rozhodnutím č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22.10.2007, právoplatné
dňa 12.11.2007, v znení neskorších zmien a doplnení. Kontrola bola vykonaná v súčinnosti
s Odborom inšpekcie odpadového hospodárstva, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, v súlade so „Zásadami pre výkon environmentálnych kontrol
vykonávaných spoločne odbormi inšpekcie integrovaného povoľovania a kontroly, odbormi
inšpekcie odpadového hospodárstva, odbormi inšpekcie ochrany ovzdušia a odbormi inšpekcie
ochrany vôd“.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Hlavným programom prevádzky „Čpavok 2“ je výroba – zarábanie MOFO činidla
(močovinoformaldehydové činidlo), ktoré sa v Duslo, a.s. používa na povrchovú úpravu
močoviny v ďalšej prevádzke „Močovina 3“ prevádzkovateľa Duslo, a.s. a ďalej sa na trh
neuvádza. Toho času ide o nevýrobnú prevádzku, v ktorej prebieha len zarábanie a skladovanie
MOFO činidla. Výroba prebieha diskontinuálne, zarába sa cca raz za 3 mesiace (4x do roka).
V čase konania miestnej obhliadky dňa 02.06.2021 zarábanie MOFO činidla neprebiehalo.
Posledné zarábanie MOFO činidla sa realizovalo dňa 19.03.2021, najbližšie zarábanie MOFO
činidla je plánované na deň 09.06.2021. Vstupnými surovinami sú močovina prilovaná pre
technické účely, urotropín a formaldehyd technický.
Miestna obhliadka bola zameraná na kontrolu objektov v prevádzke, ktoré sa týkali vybraných
kontrolovaných podmienok integrovaného povolenia v oblasti odpadov. Kontrolovaným
objektom bol objekt č. 32-43 Výroba MOFO činidla na PÚM (časť „Výroba MOFO činidla“
a časť „Sklad čpavku“).
I.

Použité podklady
1. Integrované povolenie č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22.10.2007 v znení
neskorších zmien a doplnení
2. Zápis z kontroly č. OIOH: 3/2021 zo dňa 01. 07. 2021
3. Príloha č. 1 – Evidenčný list odpadu (ELO) za rok 2018 (7), 2019 (4), 2020 (1), 2021
(1)
4. Príloha č. 2 – Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (Ohlásenie) za rok 2018,
2019, 2020
5. Príloha č. 3 – Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Šaľa č.j.: A/2010/
00396-2-Or zo dňa 15.04.2010 – súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu
bez predchádzajúceho triedenia v znení zmien a doplnení (posledné č. OU-SA-OSZP2018/007959-2-Or zo dňa 27.11.2018)
6. Príloha č. 4 – vybraná fotodokumentácia č. 1 až 6
7. Príloha č. 5 – fotokópia záznamu z knihy hlásení zmenových majstrov MČ3 zo dňa
27.05.2021, 30.05.2021 – kontrola objektu č. 32-43 Výroba MOFO činidla na PÚM
8. Príloha č. 6 – Zmluva s oprávnenou osobou nakladať s odpadmi – f. EISEN s.r.o., Šaľa,
f. ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky
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J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka II.A.2.1.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Kontrolu objektu č. 32-43 Výroba MOFO činidla na PÚM vykonáva majster na dennej báze
počas rannej zmeny a je zaznamenaná do knihy hlásenia zmenových majstrov MČ3
umiestnenej v kancelárii zmenového majstra v objekte č. 42-15 Výrobňa močoviny. Výkon
kontroly môže byť delegovaný, avšak iba na takú obsluhu, ktorá preukázala primerané
vedomosti z PP pre výrobu činidla PÚM. Záznamy z kontroly boli predložené pri miestnej
obhliadke a fotokópie sú súčasťou spisového materiálu pod prílohou č. 5.
2. Podmienka II.A.3.2.
Nie je možné prekročiť projektovanú kapacitu výroby uvedenú v tomto povolení, v časti I.B.1.,
Charakteristika prevádzky.
Projektovaná kapacita výroby: MOFO činidlo 200 t.rok-1
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Vyrobené množstvá MOFO činidla za kontrolované obdobie po rokoch predstavovali tieto
množstvá:
- rok 2018 (18.08.2018-31.12.2018): 31,42 t
- rok 2019: 31,42 t
- rok 2020: 78,55 t
- rok 2021 (01.01.2021-02.06.2021): 31,42 t
Projektovaná kapacita výroby MOFO činidla za kontrolované obdobie prekročená nebola.
Jedna zarobená šarža MOFO činidla predstavuje podľa informácie zodpovedného pracovníka
množstvo cca 15 t.rok-1. Podmienka II.A.3.2. integrovaného povolenia bola prevádzkovateľom
dodržaná.
3. Podmienka II.D.1.
Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní, opravách a údržbe zariadení v prevádzke môžu vznikať
najmä odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Kat. číslo

Názov odpadu

Kat.

13 01 11

syntetické hydraulické oleje

N

13 02 06

syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

N

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými

N

látkami
15 02 02

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných,

N

handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
16 02 13

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až

N

16 02 12
16 07 09

odpady obsahujúce iné nebezpečné látky

N

17 01 01

betón

O

17 01 02

tehly

O
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17 01 03

škridly a obkladový materiál a keramika

O

17 01 06

zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky

N

obsahujúce nebezpečné látky
17 01 07

zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

O

17 02 01

drevo

O

17 02 02

sklo

O

17 02 03

plasty

O

17 02 04

sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými

N

látkami
17 04 01

meď, bronz, mosadz

O

17 04 02

hliník

O

17 04 03

olovo

O

17 04 04

zinok

O

17 04 05

železo a oceľ

O

17 04 07

zmiešané kovy

O

17 04 09

kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

N

17 04 10

káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky

N

17 04 11

káble iné ako uvedené v 17 04 10

O

17 05 03

zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

N

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

O

17 05 05

výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky

N

17 05 06

výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

O

17 06 03

iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce

N

nebezpečné látky
17 06 04

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

O

17 09 03

iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce

N

nebezpečné látky
17 09 04

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

O

a 17 09 03
20 01 01

papier a lepenka

O

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľovi vznikli v kontrolovanom období (od 18.08.2018 do 02.06.2021) odpady:
k.č.

názov odpadu

Kat.

2018

2019

17 01 01

betón

O

x

x

17 01 02

tehly

O

x

17 01 03

škridly a obkladový materiál a keramika

O

x

17 04 05

železo a oceľ

O

x

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

O

v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
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20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako

O

x

O

x

uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 03 01

zmesový komunálny odpad

x

x

x

Odpady vzniknuté pri prevádzkovaní, opravách a údržbe zariadení v prevádzke boli v súlade s
podmienkou II.D.1. integrovaného povolenia a prevádzkovateľom boli tieto aj zaznamenané
a evidované v súlade s evidenčnou a ohlasovacou povinnosťou prevádzkovateľa.
4. Podmienka II.D.3.
Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a Ohlásenie o vzniku odpadu
a nakladaní s ním v elektronickej alebo písomnej podobe päť rokov.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predmetnú podmienku plní, Evidenčné listy odpadu (ďalej len „ELO“)
a Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ďalej len „Ohlásenie“) uchováva
v elektronickej a taktiež v písomnej podobe minimálne po dobu 5 rokov v kancelárii
u zodpovedného pracovníka kontrolovaného prevádzkovateľa. ELO a Ohlásenia za
kontrolované obdobie sú súčasťou spisového materiálu vedené ako príloha č. 1 a príloha č. 2.
5. Podmienka II.D.5.
Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady uvedené v bode II.D.1. na zhodnotenie,
prípadne zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi ak nie je v zákone ustanovené
inak alebo ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám v súlade so všeobecne
záväznými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Pri prevádzkovaní, opravách a údržbe zariadení v prevádzke vznikli prevádzkovateľovi
odpady, ktoré boli odovzdané podľa vedenej evidencie prevádzkovateľom oprávnenej osobe –
zber a zhodnocovanie odpadov pre odpady k. č. 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 04 05, 17 06
04 a 20 01 36 zabezpečila na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom Duslo, a.s.
spoločnosť EISEN s.r.o., Šaľa a zneškodnenie odpadu k. č. 17 09 04 zabezpečila spoločnosť
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky. Zmluvy sú vedené v prílohe č. 6 a sú súčasťou spisu. Obe
spoločnosti sú oprávnené na výkon daných činností:
- spoločnosť EISEN s.r.o., Šaľa – má vydaný súhlas Okresným úradom Šaľa č. OU-SAOSZP-2018/005471-2-Or zo dňa 30.07.2018, s platnosťou do 30.06.2023,
- spoločnosti ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky – má vydané integrované povolenie SIŽP,
č. 3716-31761/2007Raf/373190107 zo dňa 01.10.2007 v znení neskorších zmien
a rozhodnutie č. 8620-44270/2019/Jan/373190119 zo dňa 27.11.2019.
Podmienka II.D.5. integrovaného povolenia bola prevádzkovateľom dodržaná.
6. Podmienka II.D.6.
Prevádzkovateľ je povinný skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad
najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na
dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
(príslušný okresný úrad) len pôvodcovi odpadu.
Zistený stav Dodržaná
Strana 6 z 13

Správa o environmentálnej kontrole č. 28/2021/Z

Opis
Áno
Podľa predložených ELO za kontrolované obdobie (príloha č. 1) a Ohlásenia za rok 2018, 2019
a 2020 (príloha č. 2) prevádzkovateľ nezhromažďoval všetky vzniknuté odpady dlhšie ako 1
rok od ich vzniku.
- odpady k. č. 17 01 01 vznikol prevádzkovateľovi počas kontrolovaného obdobia dňa
31.01.2019, v uvedený deň ho zároveň prevádzkovateľ odovzdal oprávnenej spoločnosti
EISEN s.r.o., Šaľa,
- odpad k. č. 20 03 01 vznikol prevádzkovateľovi počas kontrolovaného obdobia v dňoch
31.08.2018, 30.09.2018, 30.10.2018, 30.11.2018, 31.12.2018, 31.01.2019, 28.02.2019,
31.03.2019, 30.04.2019, 29.05.2019, 30.06.2019, 31.07.2019, 31.08.2019, 30.09.2019,
30.10.2019, 30.11.2019, 31.12.2019, 31.01.2020, 28.02.2020, 31.03.2020, 30.04.2020,
29.05.2020, 30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 30.09.2020, 30.10.2020, 30.11.2020,
31.12.2020, 29.01.2021, 28.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, v uvedených
dňoch ho zároveň prevádzkovateľ odovzdal oprávnenej spoločnosti DUSLO a.s., Šaľa,
prevádzka spaľovňa nebezpečných odpadov (ďalej len „prevádzka spaľovňa NO“), Šaľa,
- odpady k. č. 17 04 05 vznikol prevádzkovateľovi dňa 30.04.2019, v uvedený deň ho
zároveň prevádzkovateľ odovzdal oprávnenej spoločnosti EISEN s.r.o., Šaľa,
- odpady k. č. 17 06 04 vznikol prevádzkovateľovi dňa 28.06.2019, v uvedený deň ho
zároveň prevádzkovateľ odovzdal oprávnenej spoločnosti DUSLO a.s., Šaľa, prevádzka
spaľovňa NO, Šaľa.
V čase fyzickej obhliadky dňa 02.06.2021 sa v kontrolovanej prevádzke nachádzali nasledovné
odpady:
- k. č. 17 04 05 – železo a oceľ, v množstve cca 30 kg (odhad prevádzkovateľa)
zhromaždený v kovovej nádobe uloženej na betónovej ploche na vyhradenom mieste
v areáli kontrolovanej prevádzky (fotografia č. 1 a 2 tvorí prílohu č. 4). Zástupca
prevádzkovateľa pri fyzickej obhliadke dňa 02.06.2021 uviedol, že predmetný odpad
vznikol dňa 01.06.2021 pri výmene potrubia pri tlakovej skúške zásobníka,
- k. č. 20 03 01 – komunálny odpad v množstve cca 5 kg (odhad inšpekcie) zhromaždený
v kovovom uzatvorenom kontajneri určenom na spoločné zhromažďovanie odpadov
k. č. 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 06, 15 02 03, 17 02 01, 17 02 03 a 20 03 01
(fotografia č. 3 a 4 tvorí prílohu č. 4), na ktoré má vydaný nižšie uvedený súhlas
na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia
(príloha č. 3). Zástupca prevádzkovateľa pri fyzickej obhliadke dňa 02.06.2021 uviedol,
že predmetný odpad prevádzkovateľovi vzniká priebežne a zároveň je aj priebežne
odovzdávaný oprávnenému subjektu.
Taktiež sa v čase fyzickej obhliadky v sklade olejov v prevádzke nachádzalo 7 prázdnych sudov
od oleja a 2 prázdne sudu od nafty, ktoré boli označené štítkom „prázdny sud“ a „prázdny obal
nafta“ (fotografia č. 5 a 6 tvorí prílohu č. 4). Zástupca prevádzkovateľa pri fyzickej obhliadke
dňa 02.06.2021 uviedol, že sa nejedná o odpad, ale uvedené sudy využívajú pracovníci údržby
na prečerpávanie oleja pri prípadnej oprave technologického zariadenia a na skladovanie PHM.
Podľa vyjadrenia zodpovedného pracovníka kontrolovanej prevádzky, odpad k.č. 15 01 10
v prevádzke môže vzniknúť pri opravách a údržbách technologickej linky, zároveň uviedol, že
počas kontrolovaného obdobia nevznikol, pretože v prevádzke počas kontrolovaného obdobia
boli vykonané len pravidelné revízie guľových zásobníkov (GZ), ktoré sa vykonávajú každé
dva roky. Revízie guľových zásobníkov boli vykonané v dňoch:
- GZ3: 28.09. – 22.12.2018 – brúsenie a meranie zvarov,
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GZ2: 03.03. – 01.06.2019 – brúsenie a meranie zvarov a prasklín,
GZ4: 18.07. – 04.10.2019 – brúsenie a meranie zvarov,
GZ3: 04.03. – 22.06.2020 – brúsenie zvarov, vizuálna prehliadka, umývanie tlakom
vody, tlaková skúška,
- GZ1: 05.08. – 29.10.2020 – brúsenie a meranie zvarov,
- GZ2: 09.03. – 03.06.2021 – tlaková skúška.
Podmienka II.D.6. integrovaného povolenia bola prevádzkovateľom dodržaná.
-

7. Podmienka II.D.7.
Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného
odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave 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 odber vzoriek a analýzu
jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou, s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti
a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku
alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.
Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
Prevádzkovateľovi počas kontrolovaného obdobia nevznikli nové druhy nebezpečných
odpadov, vzhľadom na to nebolo z jeho strany potrebné zabezpečiť na účely určenia
nebezpečných vlastností vzniknutých nebezpečných odpadov analýzu ich vlastností a zloženia.
Podmienku II.D.7. integrovaného povolenia preto nie je možné vyhodnotiť.
8. Podmienka II.D.9.
Odpady k. č. 13 01 11 a 13 02 06, vznikajúce v prevádzke pri výmenách olejových náplní, je
povolené v prevádzke zhromažďovať v miestach vzniku a následne v nádrži pre odpadový olej
poz. č. 81-2013 v objekte č. 31-05 (sklad čpavku). Odpad k. č. 15 01 10, vznikajúci v prevádzke
pri znečistení obalov, je povolené v prevádzke zhromažďovať v miestach vzniku a následne v
kontajneri na spáliteľný odpad na odkladacej ploche v objekte č. 31-05. Odpady k. č. 17 01 06,
17 05 03, 17 05 05, 17 06 03 a 17 09 03 vznikajúce v prevádzke pri opravách a pri stavebnej
činnosti, je povolené zhromažďovať v kontajneroch v mieste realizácie opráv alebo stavieb.
Odpady k. č. 16 02 13 a 20 01 21, vznikajúce v prevádzke pri výmenách v osvetlení, musia byť
bezprostredne po vzniku z prevádzky odobraté osobou, oprávnenou nakladať s odpadmi podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Odpad k. č. 13 01 11 - N - sa v čase obhliadky v kontrolovanej prevádzke nenachádzal. Podľa
vyjadrenia zodpovedného pracovníka, uvedený odpad v prevádzke nevzniká.
Odpad k. č. 13 02 06 - N - sa v čase obhliadky v prevádzke nenachádzal. Podľa vyjadrenia
zodpovedného pracovníka, uvedený odpad v prevádzke môže vzniknúť pri opravách
a údržbách kompresorov, zároveň uviedol, že počas kontrolovaného obdobia neboli vykonané
žiadne opravy kompresorov a odpad nevznikol. Taktiež sa vyjadril, že v prípade ak odpad
vznikne, bude zhromaždený v nádrži pre odpadový olej v sklade oleja nachádzajúcom sa v
objekte č. 31-05 (sklad čpavku).
Odpad k. č. 15 01 10 - N - sa v čase obhliadky v prevádzke nenachádzal. Podľa vyjadrenia
zodpovedného pracovníka, uvedený odpad v prevádzke môže vzniknúť pri opravách
Strana 8 z 13

Správa o environmentálnej kontrole č. 28/2021/Z

a údržbách technologickej linky a kompresorov, zároveň uviedol, že počas kontrolovaného
obdobia takéto opravy a údržba neboli vykonané a uvedený odpad nevznikol. Taktiež sa
vyjadril, že v prípade ak odpad vznikne, bude zhromaždený v kontajneri na spáliteľný odpad
na odkladacej ploche v objekte v objekte č. 31-05 (sklad čpavku).
Odpad k. č. 17 01 06 - N - sa v čase obhliadky v prevádzke nenachádzal. Podľa vyjadrenia
zodpovedného pracovníka, uvedený odpad v prevádzke môže vzniknúť pri rekonštrukcii
a stavebných úpravách objektov prevádzky, zároveň uviedol, že počas kontrolovaného obdobia
nevznikol. Taktiež sa vyjadril, že v prípade ak odpad vznikne, bude zhromaždený
v kontajneroch v mieste realizácie opráv alebo stavieb.
Odpad k. č. 17 05 03 - N - sa v čase obhliadky v prevádzke nenachádzal. Podľa vyjadrenia
zodpovedného pracovníka, uvedený odpad v prevádzke môže vzniknúť pri rekonštrukcii
a stavebných úpravách objektov prevádzky, zároveň uviedol, že počas kontrolovaného obdobia
nevznikol. Taktiež sa vyjadril, že v prípade ak odpad vznikne, bude zhromaždený
v kontajneroch v mieste realizácie opráv alebo stavieb.
Odpad k. č. 17 05 05 - N - sa v čase obhliadky v prevádzke nenachádzal. Podľa vyjadrenia
zodpovedného pracovníka, uvedený odpad v prevádzke môže vzniknúť pri rekonštrukcii
a stavebných úpravách objektov prevádzky, zároveň uviedol, že počas kontrolovaného obdobia
nevznikol. Taktiež sa vyjadril, že v prípade ak odpad vznikne, bude zhromaždený
v kontajneroch v mieste realizácie opráv alebo stavieb.
Odpad k. č. 17 06 03 - N - sa v čase obhliadky v prevádzke nenachádzal. Podľa vyjadrenia
zodpovedného pracovníka, uvedený odpad v prevádzke môže vzniknúť pri rekonštrukcii
technologickej linky a objektov prevádzky, zároveň uviedol, že počas kontrolovaného obdobia
nevznikol. Taktiež sa vyjadril, že v prípade ak odpad vznikne, bude zhromaždený
v kontajneroch v mieste realizácie opráv alebo stavieb.
Odpad k. č. 17 09 03 - N - sa v čase obhliadky v prevádzke nenachádzal. Podľa vyjadrenia
zodpovedného pracovníka, uvedený odpad v prevádzke môže vzniknúť pri rekonštrukcii
a údržbe objektov prevádzky, zároveň uviedol, že počas kontrolovaného obdobia nevznikol.
Taktiež sa vyjadril, že v prípade ak odpad vznikne, bude zhromaždený v kontajneroch v mieste
realizácie opráv alebo stavieb.
Odpad k. č. 16 02 13 - N - sa v čase obhliadky v prevádzke nenachádzal. Podľa vyjadrenia
zodpovedného pracovníka, uvedený odpad môže vzniknúť pri vyradení elektrických zariadení
technologickej linky prevádzky, zároveň uviedol, že počas kontrolovaného obdobia nevznikol.
Taktiež sa vyjadril, že v prípade jeho vzniku budú bezprostredne po vzniku z prevádzky
odobraté pracovníkmi údržby a následne odovzdané oprávnenej spoločnosti.
Odpad k. č. 20 01 21 - N - sa v čase obhliadky v prevádzke nenachádzal. Podľa vyjadrenia
zodpovedného pracovníka, uvedený odpad môže vzniknúť pri výmene svetelných žiariviek,
zároveň uviedol, že počas kontrolovaného obdobia nevznikol. Taktiež sa vyjadril, že v prípade
jeho vzniku budú bezprostredne po vzniku z prevádzky odobraté pracovníkmi údržby
a následne odovzdané oprávnenej spoločnosti.
Podmienka II.D.9. integrovaného povolenia bola prevádzkovateľom dodržaná.
9. Časť podmienky II.D.10.
Prevádzkovateľ môže zmiešavať odpady uvedené v bode II.D.1. tohto povolenia len v súlade
so súhlasom na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia,
udeleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
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Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Pri kontrole prevádzkovateľ predložil rozhodnutie č. j.: A/2010/00396-2-Or zo dňa 15.04.2010
v znení jeho zmien vydaný Obvodným úradom životného prostredia Šaľa, udelený podľa § 7
ods. 1 písm. j) zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z.“) v súlade s jeho dodatkami
na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia (príloha č. 3).
Platnosť súhlasu bola udelená do 31.03.2013. Uvedené rozhodnutie v znení jeho zmien sa podľa
§ 135 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) považuje za rozhodnutie vydané
podľa tohto zákona a zostáva v platnosti. Rozhodnutím č. j. OU-SA-OSZP-2018/007959-2-Or
zo dňa 27.11.2018 bola predĺžená platnosť rozhodnutia č. j.: A/2010/00396-2-Or v znení jeho
zmien do 31.03.2024.
Inšpekcia v súvislosti s vyššie uvedeným rozhodnutím poukazuje na § 135f zákona o odpadoch,
že podľa prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 platnosť rozhodnutia
vydaného pred 1. januárom 2021 nie je možné predlžovať.
Podľa daného súhlasu môže subjekt Duslo, a.s., Šaľa spoločne zhromažďovať nasledovné tuhé
spáliteľné odpady k. č.: 08 01 11, 08 04 09, 08 04 10, 15 01 10, 15 02 02, 15 02 03, 16 01 07,
17 02 01, 17 02 03, 17 02 04, 18 01 01, 18 01 04, 19 02 04, 19 02 09, 20 03 01, 20 01 37, 03
01 05, 06 13 02, 07 01 08, 07 01 10, 12 01 12, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01
06, 15 01 09, 16 07 08, 16 07 09, 17 03 01, 17 03 02, 19 02 03, 19 08 01, 19 09 05, 19 12 04,
20 01 01, 20 01 03, 20 01 38, 20 01 39.
Taktiež môže podľa predmetného rozhodnutia zhromažďovať spolu odpadové oleje
zhodnocované v externých zariadeniach k. č. 12 01 10, 12 01 19, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 13,
13 02 05, 13 02 06, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 02 08.
Ďalej môže podľa predmetného rozhodnutia zhromažďovať spolu nebezpečné odpady
zneškodňované na skládke nebezpečného odpadu: k. č. 07 01 10, 16 03 03, 16 05 07, 16 08 07,
16 11 05, 17 01 06, 17 02 04, 17 05 03, 17 05 05, 17 06 03, 17 09 03, 16 08 02, 17 05 07.
Taktiež môže podľa predmetného rozhodnutia zhromažďovať spolu odpady zneškodňované na
skládke nie nebezpečného odpadu: k. č. 10 01 05, 15 02 03, 16 03 04, 17 01 01, 17 01 07, 17
05 04, 17 05 06, 17 06 04, 17 09 04, 17 02 03, 19 01 19, 19 12 04, 19 12 09, 10 01 02, 10 11
12, 16 08 03, 16 11 06, 17 01 02, 17 01 03, 17 02 02, 17 05 08, 19 01 12, 19 08 02, 20 02 02,
20 02 03, 20 03 03.
V čase fyzickej obhliadky Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného
prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, odbor inšpekcie odpadového hospodárstva (ďalej
len „SIŽP OIOH“) nezistil u kontrolovaného prevádzkovateľa zmiešavanie odpadov v rozpore
s vyššie uvedeným súhlasom na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu
bez predchádzajúceho triedenia. Prevádzkovateľ pri fyzickej obhliadke zhromažďoval
oddelene odpad k. č. 17 04 05 v kovovej nádobe uloženej na betónovej ploche na vyhradenom
mieste v areáli prevádzky „Čpavok 2“ a taktiež zhromažďoval oddelene odpad k. č. 20 03 01
v kovovom uzatvorenom kontajneri určenom na spoločné zhromažďovanie odpadov k. č. 15 01
01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 06, 15 02 03, 17 02 01, 17 02 03 a 20 03 01.
Kontrolovaná časť podmienky II.D.10. integrovaného povolenia bola prevádzkovateľom
dodržaná.
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10. Podmienka II.D.11.
Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy uvedený v konaniach
v bode AD) v časti „Inšpekcia súčasne v integrovanom povolení“ sa udeľuje na 5 rokov od
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 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 zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude
žiadosť o predĺženie súhlasu.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy má prevádzkovateľ platný
podľa rozhodnutia poslednej zmeny integrovaného povolenia (Z13) odo dňa jeho
právoplatnosti 29.05.2018 na obdobie 5 rokov, t.j. do termínu 29.05.2023.
11. Podmienka II.D.12.
Prevádzkovateľ má povolené prepravovať prostredníctvom automobilovej dopravy v územnom
obvode okresu Šaľa (Nitriansky kraj), nebezpečné odpady uvedené v bode č. II.D.1. tohto
povolenia, v množstve 10 t odpadov/rok za účelom odovzdania na zhodnotenie prípadne
zneškodnenie osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov odpadového hospodárstva.
Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
Počas kontrolovaného obdobia nebezpečné odpady prevádzkovateľovi v prevádzke nevznikli,
a teda ani nevykonával ich prepravu za účelom ich odovzdania na zhodnotenie prípadne
zneškodnenie. Podľa vyjadrenia zodpovedného pracovníka, v prevádzke môžu vzniknúť
nebezpečné odpady pri opravách a údržbách technologickej linky, zároveň ale uviedol, že počas
kontrolovaného obdobia nebezpečný odpad nevznikol, pretože v kontrolovanej prevádzke
počas kontrolovaného obdobia boli vykonané len pravidelné revízie guľových zásobníkov,
ktoré sa vykonávajú každé dva roky. Všetky revízie, kontroly, opravy, resp. výmeny súčastí
technologických zariadení uskutočňuje Odbor údržby a všetky odpady, ktoré pri týchto prácach
vzniknú, Odbor údržby berie a zhromažďuje v zmysle vnútorných predpisov prevádzkovateľa
a v zmysle legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva. Vzhľadom k uvedenému podmienku
II.D.12. integrovaného povolenia nie je možné vyhodnotiť.
12. Podmienka II.F.2. a II.F.3.
II.F.2. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii vzniknuté havárie a iné
mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný únik emisií.
II.F.3. Všetky vzniknuté mimoriadne stavy a havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej
evidencii a o každej udalosti musí byť spísaný záznam.
Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
Podľa vyjadrenia zodpovedného pracovníka prevádzky za kontrolované obdobie žiadna
mimoriadna udalosť alebo havária nevznikla, pričom kontrola prevádzky je vykonávaná na
dennej báze tak, ako je uvedené v kontrolovanej podmienke II.A.2.1. integrovaného povolenia.
Splnenie podmienok II.F.2. a II.F.3. integrovaného povolenia preto nie je možné vyhodnotiť.
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13. Podmienka II.F.4.
Všetky úkony spojené s údržbou a opravou technologického zariadenia prevádzky musia byť
zaznamenávané do prevádzkového denníka.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Zariadenie prevádzky pre časť „Výroba MOFO činidla“ je v chode iba počas zarábania novej
šarže činidla, tým pádom sa bežná údržba zariadení vykonáva operatívne raz za mesiac.
Protokoly alebo záznamy z bežnej údržby sa podľa vyjadrenia zodpovedného zamestnanca
nevystavujú.
Za časť „Sklad čpavku“ sa každé 2 roky vykonáva revízia guľových zásobníkov. Dátumy
vykonania revízií jednotlivých guľových zásobníkov GZ1 až GZ4 sú nasledovné:
- GZ3: 28.09. – 22.12.2018
- GZ2: 03.03. – 01.06.2019
- GZ4: 18.07. – 04.10.2019
- GZ3: 04.03. – 22.06.2020
- GZ1: 05.08. – 29.10.2020
- GZ2: 09.03. – 03.06.2021
Záznamy o vykonaných revíziách sú zaznamenané zároveň v prevádzkovej dokumentácii,
z ktorej boli údaje prevádzkovateľom poskytnuté. Podmienka II.F.4. bola prevádzkovateľom
dodržaná.
14. Podmienka II.I.6.4.
Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať Ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka
príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a Inšpekcii.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním prevádzkovateľ zaslal príslušnému okresnému
úradu – Okresný úrad Šaľa a Inšpekcii v stanovenom termíne. Za rok 2018 bolo tlačivo
Inšpekcii doručené dňa 13.02.2019, za rok 2019 dňa 03.02.2019 a za rok 2020 dňa 01.02.2021.
Podmienka II.I.6.4. integrovaného povolenia bola prevádzkovateľom dodržaná.
K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. II.A.2.1.
2. II.A.3.2.
3. II.D.1.
4. II.D.3.
5. II.D.5.
6. II.D.6.
7. II.D.9.
8. II.D.10.
9. II.D.11.
10. II.F.4.
Strana 12 z 13

Správa o environmentálnej kontrole č. 28/2021/Z

11. II.I.6.4.
Nedodržané
1. Nie je možné vyhodnotiť
1. II.D.7.
2. II.D.12.
3. II.F.2. a II.F.3.
M. Záver – celkové zhodnotenie
SIŽP na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje
podľa § 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. 28/2021/Z.
N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Martina Rumanovská
................................................................

Ing. Martin Hrdlovič
................................................................
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