Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky „Dusantox a ČOV“ podľa zákona
o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
("Vypúšťanie OV do povrchových vôd")

Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
Obchodné meno
Duslo, a.s.
Právna forma
akciová spoločnosť
Sídlo
Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 927 03
Adresa pre doručovanie pošty
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Štatutárny zástupca a jeho funkcia
Ing. Petr Cingr – predseda predstavenstva
Ing. Petr Bláha – podpredseda predstavenstva
Ing. Roman Protuš– člen predstavenstva
Členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti tým spôsobom, že dvaja členovia predstavenstva,
z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, konajú spoločne.
Splnomocnená kontaktná osoba
Ing. Jozef Mako – vedúci OŽPaOZ
telefónny kontakt: 031/775 4328
e-mail: jozef.mako@duslo.sk
IČO
35 826 487
Kód OKEČ (NACE)
90.01 Odvádzanie a úprava odpadových vôd
NOSE-P
109.07 Fyzikálno-chemické a biologické spracovanie odpadu (iné odpadové hospodárstvo)

Typ žiadosti
Typ žiadosti
zmena už vydaného integrovaného povolenia
- pre prevádzku „Dusantox a ČOV“, časť ČOV boli vydané nasledovné integrované povolenia, ktorými
bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:
1. IP 0 – č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29.10.2007
2. IP Z11-SP – č. 1156-13104/2011/Šim/373190107/Z11-SP zo dňa 29.04.2011 +
+ č. 5778-15640 /2011/Poj/370211506/Z11-SP zo dňa 26.05.2011
3. IP Z16 – č. 154-837/2012/Šim/370211506/Z16 zo dňa 13.01.2012 + 31227/2012 zo dňa 14.06.2012
4. IP SkP-Z11 – č. 101-19819/2012/Šim/373190107/SkP-Z11 zo dňa 16.07.2012 +
+ č. 8815-30164/2012/Poj/370211506/SkP_1-Z11 zo dňa 23.10.2012
5. IP kpx1-Z11 – č. 7586-24837/2012/Šim/370211506/kpx_1-Z11 zo dňa 06.09.2012
6. IP kpx2-Z11 – č. 8245-31580/2012/Poj/370211506/kpx_2-Z11 zo dňa 26.10.2012
7. IP SkP2-Z11 – č. 8787-33613/2012/Poj/370211506/SkP_2-Z11 zo dňa 16.11.2012
8. IP Z29-KR – č. 292-5169/2014/Poj/370211506/Z29-KR zo dňa 17.02.2014
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9. IP Z34 – č. 2395-9993/2016/Jak/370211506/Z34 zo dňa 24.03.2016
10. IP Z38 – č. 5511-26927/2018/Rum/370211506/Z38 zo dňa 08.08.2018
11. IP Z41 – č. 8559-49514/2020/Tit370211506/Z41 zo dňa 14.01.2020
12. IP Z43 – č. 990-3202/2020/Gál/370211506/Z43 zo dňa 03.02.2020
13. IP Z45 – č. 7251-32183/2021/Tit/370211506/Z45 zo dňa 30.08.2021 v znení rozhodnutia č.
10671/27/2021-50180/2021 zo dňa 12.01.2022

Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
1/ povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd podľa § 3 ods. 3 bod 1.2. zákona č.
39/2013 Z.z. o IPKZ v platnom znení

Údaje o spracovateľovi žiadosti
prevádzkovateľ

Údaje o prevádzke a jej umiestnení
Názov prevádzky
Dusantox a čistiareň odpadových vôd
Variabilný symbol pridelený SIŽP
370211506
Adresa prevádzky
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti
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.
- Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom
istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.
- ČOV slúži na čistenie odpadových vôd a na zneškodňovanie kvapalných odpadov.
Projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby
- bez zmeny - projektovaná kapacita čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov
od 100 000 EO (FPD: 8760 h/rok)
Porovnanie s hodnotou kapacitného parametra podľa prílohy č. 1
V prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ nie je uvedený kapacitný parameter.
Skutočná a maximálne dosahovaná kapacita
bez zmeny
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Spôsob prevádzkovania
Stála prevádzka nevýrobného ekologického charakteru; zabezpečuje čistenie všetkých odpadových vôd
vznikajúcich v Duslo, a.s., splaškových odpadových vôd z obce Trnovec nad Váhom a od iných pôvodcov
a súčasne zneškodňovanie kvapalných odpadov. Rozdelená je na nasledovné prevádzkové súbory:
- anorganická ČOV – zabezpečuje čistenie anorganických odpadových vôd, vôd z povrchového odtoku a
oplachových vôd z areálu Duslo, a.s.
- biologická ČOV – zabezpečuje čistenie organických odpadových vôd, časti anorganických odpadových
vôd a splaškových odpadových vôd
- ionexová ČOV – zabezpečuje odplynenie čpavkových kondenzátov pritekajúcich z prevádzky "Čpavok
4", ich zmiešavanie s kondenzátmi pritekajúcimi z prevádzky "LAD" a zachytávanie amónneho iónu z
týchto kondenzátov. Amónny ión vo forme eluátu sa vracia späť do výroby kvapalných hnojív.
Stručný popis lokality prevádzky
Prevádzka ČOV sa nachádza na južnom okraji oploteného areálu výrobného podniku Duslo, a.s. Šaľa, v
blízkosti štátnej cesty Trnovec n/V – Nitra, cca 3 km od obce Trnovec nad Váhom a pravého brehu rieky
Váh.
Parcelné čísla pozemkov prevádzky
katastrálne územie Trnovec nad Váhom (register „C“), parc. č.:
1572/2, 1572/4, 1572/5, 1572/6, 1572/7, 1572/8, 1572/9, 1572/10, 1572/11, 1572/12, 1572/13, 1572/14,
1572/16, 1572/18, 1579/2, 1579/6, 1579/94
katastrálne územie Šaľa (register „C“), parc. č.:
5759/3, 5759/5, 5759/8, 5759/9, 5759/10, 5759/11, 5759/13, 5759/20, 5759/21, 5759/23
Stručný popis prevádzky
Odpadové vody z organickej a anorganickej výroby sú čistené v mechanicko-biologickej čistiarni
odpadových vôd. Kondenzáty s vysokým obsahom amoniakálneho znečistenia sú čistené v ionexovej
čistiarni odpadových vôd. Ionexová čistiareň tvorí súčasť čistiarne odpadových vôd ako samostatná
jednotka.
Biologický stupeň čistenia odpadových vôd je rozdelený na oddelené čistenie odpadových vôd:
- z organickej časti výroby, ku ktorým sú primiešavané splaškové odpadové vody z areálu
spoločnosti Duslo a z blízkej obce Trnovec nad Váhom
- z anorganickej časti výroby.
Odpadové vody sú následne miešané a čistené spoločne v druhom stupni čistenia. Technologická
schéma ČOV je v prílohe č. 1.

Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú
alebo vyrábajú
Zoznam základných surovín
Druhy odpadových vôd:
Anorganické odpadové vody
- OV vznikajúce v rôznych prevádzkach spoločnosti
- znečistené sú prevažne anorganickými soľami a čiastočne i ropnými látkami
- odvádzané sú na anorganickú ČOV
Organické odpadové vody
- OV vznikajúce v bloku organických výrob
- vody z výroby PVAC, AGRO, Dusantox 86 (+Irganox) sú zvedené do dielčej prečerpávacej stanice
DPS14, odkiaľ sú čerpané na ČOV
- vody z výroby Dusantox a z umývania železničných cisterien sú na ČOV privedené v
samostatných prúdoch
Splaškové odpadové vody
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-

-

vznikajú v sociálnych zariadeniach, kuchyni a v laboratóriách na celom území Duslo, a.s.
na ČOV sú dopravované potrubím z prečerpávacej stanice splaškových vôd pri PS I, kanalizáciou
z výrobní čpavku a antioxidantu a kanalizáciou z územia čistiarne odpadových vôd a spaľovne
nebezpečných odpadov
do ČOV sú privádzané aj splaškové vody z obce Trnovec nad Váhom

Odpadové vody preberané od iných pôvodcov
- OV z komunálnej alebo priemyselnej činnosti externých firiem, znečistené biologicky
rozložiteľnými organickými látkami
- Zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov kategórie „N“ a „O“ privážaných na ČOV

Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch
emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií
a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí
Zoznam zdrojov znečisťovania vôd
 odpadové vody z IČOV (katexové a pracie)
 anorganické odpadové vody
 odpadové vody z BČOV
Charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, prietoky)
Recipient:
- názov: rieka Váh
- povodie: rieky Váh, č. hydrologického povodia: 4-21-10-057
- riečny kilometer: 53,9 ; k. ú. Trnovec nad Váhom; ľavobrežne
- prietoky:
max. prietok
[l.s-1]
500

priemerný
prietok
[l.s-1]
350

m3.deň-1

m3.rok-1

30 240

11 037 600

Odpadové vody sú do recipientu vypúšťané kontinuálne 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Návrh podmienok povolenia
V zmysle §19 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ v platnom znení Vám ohlasujeme zmenu činnosti
v prevádzke „Dusantox a ČOV“, ktorá sa nevzťahuje na podstatnú zmenu, a to nasledovne:
Žiadame o zmenu znenia bodu 5.1 v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5.
Vypúšťanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku v rozhodnutí č. 23959993/2016/Jak/370211506/Z34 zo dňa 24.03.2016 (právoplatné dňa 15.04.2016) - predĺženie podmienky
pre vypúšťanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku na 6 rokov v súlade s § 21 ods. 4 zákona č.
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) s ponechaním súčasne platných limitných hodnôt tak ako je
to uvedené v rozhodnutí č. 8559-49514/2020/Tit370211506/Z41 zo dňa 14.01.2020, ktorým bol zmenený
bod 2.2 povolenia v časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 2. Limitné hodnoty ukazovateľov
znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách (uvedené v nasledujúcej tabuľke):
Tab.:
Povolené priemerné koncentračné hodnoty (p) a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia
platné od 09.06.2020
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ukazovateľ
RL550
N-NH4+
N-NO3Ncelk.
Pcelk.
FNL
CHSKCr
BSK5 (ATM)
AOX
FN
NEL
PAU
SO42ClNH3
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 *
Cr
Cu
Ni
Zn
anilín
difenylamín
dibutylftalát
pH

limitné hodnoty
[mg.l-1]
18
40
100
5
30
40
300
40
0,2
0,18
1,4
0,01
350
1 500
5
95 % / 30 mg.l-1
100 % / 45 mg.l-1
0,03
0,05
0,05
0,15
0,2
0,5
0,5
0,5
1,5
0,3 2
0,03
0,08
0,85

bilančné hodnoty
[kg.deň-1]
[t.rok-1]
1
85
544,32
198,68
1 209,6
441,5
3 024
1 103,76
151,2
55,19
907,20
331,13
1 209,6
441,5
9 072,00
3 311,20
1 209,6
441,5
6,05
2,21
5,44
1,99
42,34
15,45
0,3024
0,1
10 584,00
3 863,16
45 360,00
16 556,40
151,20
55,19
14,26
5,2
21,38
7,81
0,0143
0,0052
0,0238
0,0087
0,0238
0,0087
0,0713
0,0260
0,0950
0,0347
0,2376
0,0867
0,2376
0,0867
0,2376
0,0867
0,7128
0,2602
0,143.10-6
0,52.10-7
0,91
0,33
2,42
0,88
25,7
9,38
6,0 – 9,0

BAT – AEL
(ročný priemer)
40 mg/l 3
3 mg/l 3
35 mg/l 3
100 mg/l 3
1,0 mg/l 3
25 µg/l 3
50 µg/l 3
50 µg/l 3
300 µg/l 3
-

* limitné hodnoty emisií platia pre vypúšťanie odpadových vôd z procesov čistenia spalín a sú vyjadrené hmotnostnou
koncentráciou nefiltrovaných vzoriek
1 jednotka [kg.rok-1] – výroba hnojív
2 jednotka [ng.l-1]
3 hodnoty BAT-AEL pre AOX sa uplatňujú, ak emisie prekročia 100 kg/rok
hodnoty BAT-AEL pre celkový obsah dusíka sa uplatňujú, ak emisie prekročia 2,5 t/rok
hodnoty BAT-AEL pre celkový obsah fosforu sa uplatňujú, ak emisie prekročia 300 kg/rok
hodnoty BAT-AEL pre CHSK5 sa uplatňujú, ak emisie prekročia 10 t/rok
hodnoty BAT-AEL pre celkové nerozpustné látky sa uplatňujú, ak emisie prekročia 3,3 t/rok
hodnoty BAT-AEL pre chróm sa uplatňujú, ak emisie prekročia 2,5 kg/rok
hodnoty BAT-AEL pre meď a nikel sa uplatňujú, ak emisie prekročia 5,0 kg/rok
hodnoty BAT-AEL pre zinok sa uplatňujú, ak emisie prekročia 30 kg/rok
Poznámka: BAT-AEL – úrovne emisií súvisiace s najlepšími dostupnými technikami

Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán,
ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

1. Účastníci konania:
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Prevádzkovateľ a vlastník pozemku:
Duslo, a.s. Šaľa
Adresa:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Kontaktná osoba:
Ing. Jozef Mako, vedúci OŽPaOZ
Telefónny kontakt:
031/775 4328

Obec, v ktorej je povoľovaná prevádzka umiestnená:
Mesto Šaľa
Námestie Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
Obecný Trnovec nad Váhom
č. 587
925 71 Trnovec nad Váhom

Iní účastníci konania:
Slovenský vodohospodársky podnik
Odštepný závod Piešťany
Nábrežie Ivana Krasku 3/834
921 80 Piešťany

2. Dotknuté orgány:
1. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
- štátna vodná správa

Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti o zmenu povolenia všeobecne
zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia
Prevádzkovateľ: Duslo, a.s. Šaľa
Adresa prevádzkovateľa:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
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Typ žiadosti: zmena vydaného integrovaného povolenia
Názov prevádzky: Dusantox a Čistiareň odpadových vôd
Umiestnenie prevádzky: Areál Duslo, a.s. Kraj: Nitriansky, Okres: Šaľa, Katastrálne územie: Šaľa,
Močenok, Trnovec nad Váhom
Povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti:
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.
- Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom
istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.
- ČOV slúži na čistenie odpadových vôd a na zneškodňovanie kvapalných odpadov.
Stručný popis lokality prevádzky
Prevádzka ČOV sa nachádza na južnom okraji oploteného areálu výrobného podniku Duslo, a.s. Šaľa, v
blízkosti štátnej cesty Trnovec n/V – Nitra, cca 3 km od obce Trnovec nad Váhom a pravého brehu rieky
Váh.
Parcelné čísla pozemkov prevádzky
katastrálne územie Trnovec nad Váhom (register „C“), parc. č.:
1572/2, 1572/4, 1572/5, 1572/6, 1572/7, 1572/8, 1572/9, 1572/10, 1572/11, 1572/12, 1572/13, 1572/14,
1572/16, 1572/18, 1579/2, 1579/6, 1579/94
katastrálne územie Šaľa (register „C“), parc. č.:
5759/3, 5759/5, 5759/8, 5759/9, 5759/10, 5759/11, 5759/13, 5759/20, 5759/21, 5759/23
Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
1/ povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd podľa § 3 ods. 3 bod 1.2. zákona č.
39/2013 Z.z. o IPKZ v platnom znení
V zmysle §19 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ v platnom znení Vám ohlasujeme zmenu činnosti
v prevádzke „Dusantox a ČOV“, ktorá sa nevzťahuje na podstatnú zmenu, a to nasledovne:
Žiadame o zmenu znenia bodu 5.1 v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5.
Vypúšťanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku v rozhodnutí č. 23959993/2016/Jak/370211506/Z34 zo dňa 24.03.2016 (právoplatné dňa 15.04.2016) - predĺženie podmienky
pre vypúšťanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku na 6 rokov v súlade s § 21 ods. 4 zákona č.
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) s ponechaním súčasne platných limitných hodnôt tak ako je
to uvedené v rozhodnutí č. 8559-49514/2020/Tit370211506/Z41 zo dňa 14.01.2020, ktorým bol zmenený
bod 2.2 povolenia v časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 2. Limitné hodnoty ukazovateľov
znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách (uvedené v nasledujúcej tabuľke):

Tab.:
Povolené priemerné koncentračné hodnoty (p) a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia
platné od 09.06.2020
ukazovateľ
RL550
N-NH4+
N-NO3Ncelk.

limitné hodnoty
[mg.l-1]
18
40
100

bilančné hodnoty
[kg.deň-1]
[t.rok-1]
1
85
544,32
198,68
1 209,6
441,5
3 024
1 103,76

BAT – AEL
(ročný priemer)
40 mg/l 3
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Pcelk.
FNL
CHSKCr
BSK5 (ATM)
AOX
FN
NEL
PAU
SO42ClNH3
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 *
Cr
Cu
Ni
Zn
anilín
difenylamín
dibutylftalát
pH

5
30
40
300
40
0,2
0,18
1,4
0,01
350
1 500
5
95 % / 30 mg.l-1
100 % / 45 mg.l-1
0,03
0,05
0,05
0,15
0,2
0,5
0,5
0,5
1,5
0,3 2
0,03
0,08
0,85

151,2
907,20
1 209,6
9 072,00
1 209,6
6,05
5,44
42,34
0,3024
10 584,00
45 360,00
151,20
14,26
21,38
0,0143
0,0238
0,0238
0,0713
0,0950
0,2376
0,2376
0,2376
0,7128
0,143.10-6
0,91
2,42
25,7
6,0 – 9,0

55,19
331,13
441,5
3 311,20
441,5
2,21
1,99
15,45
0,1
3 863,16
16 556,40
55,19
5,2
7,81
0,0052
0,0087
0,0087
0,0260
0,0347
0,0867
0,0867
0,0867
0,2602
0,52.10-7
0,33
0,88
9,38

3 mg/l 3
35 mg/l 3
100 mg/l 3
1,0 mg/l 3
25 µg/l 3
50 µg/l 3
50 µg/l 3
300 µg/l 3
-

* limitné hodnoty emisií platia pre vypúšťanie odpadových vôd z procesov čistenia spalín a sú vyjadrené hmotnostnou
koncentráciou nefiltrovaných vzoriek
1 jednotka [kg.rok-1] – výroba hnojív
2 jednotka [ng.l-1]
3 hodnoty BAT-AEL pre AOX sa uplatňujú, ak emisie prekročia 100 kg/rok
hodnoty BAT-AEL pre celkový obsah dusíka sa uplatňujú, ak emisie prekročia 2,5 t/rok
hodnoty BAT-AEL pre celkový obsah fosforu sa uplatňujú, ak emisie prekročia 300 kg/rok
hodnoty BAT-AEL pre CHSK5 sa uplatňujú, ak emisie prekročia 10 t/rok
hodnoty BAT-AEL pre celkové nerozpustné látky sa uplatňujú, ak emisie prekročia 3,3 t/rok
hodnoty BAT-AEL pre chróm sa uplatňujú, ak emisie prekročia 2,5 kg/rok
hodnoty BAT-AEL pre meď a nikel sa uplatňujú, ak emisie prekročia 5,0 kg/rok
hodnoty BAT-AEL pre zinok sa uplatňujú, ak emisie prekročia 30 kg/rok
Poznámka: BAT-AEL – úrovne emisií súvisiace s najlepšími dostupnými technikami

Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:

Dátum : 01.02.2022
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(zástupca organizácie)
Vypísať meno podpisujúceho:
Pozícia v organizácii:

Ing. Jozef Mako

vedúci Odboru životného prostredia a ochrany zdravia

Pečiatka alebo pečať
podniku:

Prílohy
príloha č. 1 – Technologická schéma ČOV
príloha č. 2 – Hodnoty vypúšťaného znečistenia za rok 2016 - 2021
príloha č. 3 – Stanovisko príslušného správcu vodohospodársky významného toku
príloha č. 4 – Rozhodnutie č. 2395-9993/2016/Jak/370211506/Z34 zo dňa 24.03.2016
príloha č. 5 – Rozhodnutie č. 8559-49514/2020/Tit370211506/Z41 zo dňa 14.01.2020
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