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Žiadosť o zmenu povolenia pre prevádzku „Dusantox a ČOV“ podľa zákona o Integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
V žiadosti o zmenu povolenia pre prevádzku „Dusantox a ČOV“ podľa zákona o IPKZ žiadame:
- o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Gumárenské chemikálie I.
Antioxidant CD“ (kolaudačné rozhodnutie č. Výst.5603/86 zo dňa 27.3.1987) realizáciou
stavby„Rozšírenie skladovacej kapacity cyklohexylamínu“
- o udelenie súhlasov a povolení uvedených v Zozname súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci
zmeny integrovaného povolenia žiada.
Ostatné údaje ostávajú bez zmeny.
Typ žiadosti: zmena povolenia pre prevádzku „Dusantox a ČOV“ podľa zákona o IPKZ
Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada:
v oblasti ochrany ovzdušia –
- podľa § 3, ods. 3 písm. a) bod 1. zákona č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov:
súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane
zmien
- podľa § 3, ods. 3 písm. a) bod 10. zákona č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov:
určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania
v oblasti povrchových a podzemných vôd
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov:
súhlas na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 8 zákona č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov:
vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov
v oblasti odpadov
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 9 zákona č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov:
vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva – k projektovej dokumentácii
v stavebnom konaní
v oblasti ochrany prírody a krajiny
podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov:
vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia
povolenie stavby
podľa § 3 odst. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov:
na uskutočnenie zmeny stavby „Gumárenské chemikálie I. Antioxidant CD“ (kolaudačné
rozhodnutie č. Výst.5603/86 zo dňa 27.3.1987) realizáciou stavby „Rozšírenie skladovacej
kapacity cyklohexylamínu“
A)
Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
Obchodné meno: Duslo, a.s.
Právna forma: akciová spoločnosť
Sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
Štatutárny zástupca a jeho funkcia:
Ing. Petr Cingr – predseda predstavenstva
Ing. Zbynĕk Průša – podpredseda predstavenstva
Ing. Petr Bláha – podpredseda predstavenstva
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Ing. Kvetoslava Trenčianska – člen predstavenstva
Ing. Roman Protuš – člen predstavenstva
Mgr. Pavel Hanus, MBA – člen predstavenstva
Ing. Jan Stoklasa – člen predstavenstva
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:
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
tel. 031/775 4328
fax: 031/775 3021
E-mail: jozef.mako@duslo.sk
IČO: 35 826 487
B)
Údaje o prevádzke a jej umiestnení
Názov prevádzky: Dusantox a ČOV
Variabilný symbol pridelený SIŽP: 370211506
Povoľovaná priemyselná činnosť kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe
č. 1 zákona o IPKZ –
4.1.b) Výroba organických chemikálií - organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy,
aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery, peroxidy,
epoxidové živice
4.1.d) Výroba organických chemikálií - organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy,
nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty
Číslo platného integrovaného povolenia:
Rozhodnutie č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29.10.2007 zmenené a doplnené
rozhodnutiami:
č. 6218-18076/2008/Šim/370211506 zo dňa 28.05.2008 ( oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č.
2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29.10.2007 )
č. 8241-42028/2008/Goc/370211506/Z4 zo dňa 16.12.2008
č. 1096-17589/2009/Goc/370211506/Z5 zo dňa 28.05.2009
č. 5462-20443/2009/Goc/370211506/Z7 zo dňa 18.06.2009
č. 1498-36863/2009/Goc, Poj/370211506/Z3-SP zo dňa 13.11.2009
č. 1080-33987/2010/Goc, Poj/370211506/Z8-SP zo dňa 22.11.2010
č. 1168-8212/2011/Poj, Goc/370211506/Z10-SP zo dňa 18.03.2011
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 ( oprava zrejmej chyby
v rozhodnutí č. 1156-13104/2011/Šim/373190107/Z11-SP zo dňa 29.04.2011 )
č. 4660-16790/2011/ Poj/370211506/Z12 zo dňa 07.06.2011
č. 5726-36123/2011/Goc/370211506/Z13 zo dňa 15.12.2011
č. 555-710/2012/Poj/370211506/Z15-SP zo dňa 13.01.2012
č. 154-837/2012/Šim/370211506/Z16 zo dňa 13.01.2012
č. 4642-14841/2012/Šim/370211506/Z17-SP zo dňa 25.05.2012
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č. 6115-25207/2012/Poj/370211506/Z18 zo dňa 11.09.2012
č. 8179-33847/2012/Goc/370211506/Z19 zo dňa 27.11.2012
č. 726-1724/2013/Poj/370211506/Z20 zo dňa 13.02.2013
č. 543-5709/2013/Poj/370211506/Z21 zo dňa 27.02.2013
č. 3079-14924/2013/Goc/37021150Z23 zo dňa 05.06.2013
č. 3089-26019/2013/Poj/370211506/Z25-SP zo dňa 02.10.2013
č. 4840-29481/2013/Poj/370211506/Z26-KR zo dňa 04.11.2013
č. 3083-32550/2013/Goc/370211506/Z24 zo dňa 25.11.2013
č. 370-1465/2014/Jak/370211506/Z27-KR zo dňa 16.01.2014
č. 292-5169/2014/Poj/370211506/Z29-KR zo dňa 17.02.2014
č. 1005-7214/2014/Jak/370211506/Z28-KR zo dňa 06.03.2014
č. 766-10628/2014/Sza, Jak/370211506/Z30-SP zo dňa 03.04.2014
č. 2-12326/2014/Med/370211506/Z31 zo dňa 22.04.2014
č. 1138-17049/2014/Imr//370211506/Z22-SP zo dňa 11.06.2014
č. 736-2260/2015/Jur/370211506/Z32-SkP zo dňa 27.01.2015
č. 5296-29748/2015/Hli/370211506/Z33-KR zo dňa 14.10.2015
Adresa prevádzky: Duslo, a.s.
prevádzka Dusantox a ČOV
Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
Spôsob prevádzkovania: stála výroba
Zmeny, ktoré vzniknú v prevádzke realizáciou stavby „Rozšírenie skladovacej kapacity
cyklohexylamínu“:
Stručný popis lokality prevádzky:
Stavba bude realizovaná v oplotenom areáli Duslo, a.s., Šaľa.
Parcelné čísla pozemkov:
Umiestnenie stavby –
Areál Duslo, a.s., Šaľa, parcelné čísla 6040/1, 6040/15- katastrálne územie Močenok
Stavebný objekt: 44-05 Hlavný výrobný objekt Dusantoxov
30-08 VNR
Vlastníkom uvedených parciel je Duslo, a.s., Šaľa. Parcely č. 6040/1, 6040/15 sú zapísané v liste
vlastníctva č. 841 v k.ú. Močenok. Prevádzka nesusedí s cudzími pozemkami.
Stručný popis prevádzky:
Názov stavby: Rozšírenie skladovacej kapacity cyklohexylamínu
Charakter stavby: trvalá
Investor stavby: Duslo, a.s., Šaľa
Spracovateľ projektovej dokumentácie: EXPRO s.r.o., PO BOX 12, 927 03 Šaľa
Základné údaje o stavbe
V zmysle „Rozhodnutia MŽP SR vydaného v zisťovacom konaní č. 6170/2016-1.7/ml zo dňa
14.07.2016“ (príloha č. 17) sa stavba „Rozšírenie skladovacej kapacity cyklohexylamínu“ nebude
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Účel stavby:
Stavba druhom svojej prevádzky a svojou funkciou patrí medzi priemyselné stavby s nevýrobným
charakterom. Jej účelom je navýšiť existujúce skladovacie kapacity CHA v Duslo, a.s. Šaľa.
Projektová dokumentácia rieši úpravy na existujúcom technologickom zariadení a úpravy
potrubných trás, resp. nové potrubné trasy potrebné pre prepojenie zásobníkov, existujúcich
čerpadiel a ďalšej technológie.
Súčasťou projektovej dokumentácie je tiež návrh na vybudovanie protipožiarnej steny, ktorá bude
oddeľovať zásobníky od taviacej plochy PADA.
Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory
Prevádzkové súbory:
G.1 Strojnotechnologická časť
Stavebné objekty :
E.1 Stavebné úpravy
G.1 Strojnotechnologická časť
Súčasný stav:
V súčasnosti sa cyklohexylamín skladuje:
- v zásobníku H509 s objemom 160 m3 v Duslo, a.s., Šaľa
- v skladovom zásobníku výrobne Sulfenax s objemom 200 m3 v Istrochem Bratislava (CHA sa
používa na výrobu Sulfenaxu)
Z dôvodu lepšieho plánovania výroby a zlepšenia ekonomiky prevádzky je potrebné rozšírenie
kapacity skladovania cykloheylamínu. Na tento účel sa použijú existujúce, v súčasnosti
nevyužívané zásobníky H121, H122AB, H804 a H309 s objemom 5 x 100 m3, ktoré sú uložené
v havarijnej vani V2 (objekt č. 44-05) a pôvodne sa využívali pre potreby výrobne ADFA.
Projektová dokumentácia rieši úpravy na existujúcom technologickom zariadení a úpravy
potrubných trás, resp. nové potrubné trasy potrebné pre prepojenie zásobníkov, existujúcich
čerpadiel a ďalšej technológie.
Súčasťou projektovej dokumentácie je tiež návrh na vybudovanie protipožiarnej steny, ktorá bude
oddeľovať zásobníky od taviacej plochy PADA.
Návrh riešenia:
Na rozšírenie kapacity skladovania CHA sa použijú v súčasnosti nevyužívané zásobníky H121,
H122AB, H804 a H309. Tieto sú uložené v havarijnej vani V2 v objekte č. 44-05 a pôvodne sa
využívali pre potreby výrobne ADFA.
Kapacita skladovania:
Súčasný stav
Skladovacie miesto
Zásobník H509
Zásobník v Istrochem

Navrhovaný stav
Kapacita
Skladovacie miesto
3
160 m
Zásobník H121
200 m3
Zásobník H122AB
Zásobník H804
Zásobník H309
SPOLU:
360 m3
SPOLU:
Po realizácii akcie bude skladovacia kapacita: 860 m3.

Kapacita
100 m3
2 x 100 m3
100 m3
100 m3
500 m3

Projektová dokumentácia ďalej rieši tieto úpravy na technologickom zariadení a potrubných
vetvách:
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 realizovať novú trasu vstupu CHA z objektu č. 44-15 do zásobníkov H309, H804, H122AB,
H121
 prepojenie všetkých zásobníkov do spoločnej trasy sania čerpadiel P134AB
 výtlak čerpadiel P134AB prepojiť do existujúcej trasy, ktorá vedie po moste „X6“ do objektu č.
44-15 (trasa zo zásobníka H601)
 pri objekte 44-15 realizovať rozdeľovač, do ktorého sa budú napájať: výtlak čerpadiel P134AB,
nátoková trasa z objektu č. 44-15, vstup do zásobníkov H309, H804, H122AB, H121 a výstup
z rozdeľovača a teda zo zásobníkov H309, H804, H122AB, H121 do zásobníka H509 na FEaS.
 odplyny zo zásobníkov budú odvádzané cez nepriebojnú poistku 6-A1
 pre trvalú inertizáciu zásobníkov dusíka bude tento privedený z potrubného mosta „Y11“. Tento
dusík má tlak 0,55 MPa a bude pred vstupom do zásobníkov zredukovaný na 5 kPa (prietok 1 až
5 Nm3/hod.).
 Dusíkom 0,55 MPa bude možné v prípade potreby prefúknuť trasy sania čerpadiel P134AB
a tiež spoločnú trasu výstupu CHA zo zásobníkov. Ide o novú potrubnú trasu 4-N2-25-tr.11
 dusík 5 kPa bude privedený trasou 5-N2-100-tr.11 a trasou 6-N2-100-tr.11 do zásobníkov H121,
H122A,B, H804 a H309 pre ich inertizáciu
 para P4 bude vetvou 7-P4-25-tr.11 privedená na obohrev existujúcej trasy CHA-50-tr.17.
Pred začatím využívania zásobníkov a čerpadiel na predmetný účel je nutné:
- previesť revíziu zásobníkov H121, H122AB, H804, H309
- vyčistiť vnútorné plochy zásobníkov H121, H122AB, H804, H309
- previesť revíziu čerpadiel.



-



Charakteristika médií:
Cyklohexylamín (CHA)
teplota:
35 – 50 °C
tlak:
atmosférický
Je to bezfarebná kvapalná látka, ostrého zápachu, horľavina, úplne rozpustná vo vode, nevýbušná,
neoxidujúca.
Teplota tuhnutia:
-17°C
Teplota vzplanutia:
28 °C
Teplota varu pri 101,3 kPa:
134,5 °C
CHA je relatívne chemicky stabilná látka. Pôsobením tepla vytvára dráždivé a výbušné zmesi.
Látka je toxická pri požití a pri styku s kožou. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Dusík N2
Dusík sa používa na inertizáciu zásobníkov a prefukovanie potrubných trás.
inertizácia:
p = 5 kPa
t = okolia
prietok = 1 ÷ 5 Nm3/hod.
prefukovanie:
p = 0,45 MPa
t = okolia
Para P4
Používa sa na obohrev potrubných trás.
t = 140 °C
p = 0,28 MPa g
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Zoznam potrubných vetiev VPZ:
Nové potrubné trasy dusíka podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci s technickými zariadeniami plynovými patria k vyhradeným plynovým
zariadeniam:
4-N2-25-TR11
Skupina A, podskupina g:
pracovná látka:
dusík tlakový
prevádzkový pretlak:
0,45 MPa
skúšobný pretlak:
0,54 MPa
prevádzková teplota:
20 °C
svetlosť potrubia:
DN 25
materiál:
11 373.1
V zmysle uvedenej vyhlášky musia byť vykonané tieto prehliadky a skúšky:
- Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie - OPO
- Úradná skúška - OPO
5-N2-100-TR11
Skupina B, podskupina g:
pracovná látka:
dusík tlakový
prevádzkový pretlak:
5 kPa
skúšobný pretlak:
0,2 MPa
prevádzková teplota:
20 °C
svetlosť potrubia:
DN 100
materiál:
11 373.1
V zmysle uvedenej vyhlášky musia byť vykonané tieto prehliadky a skúšky:
- Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie - OPO
- Odborná prehliadka - RT
6-N2-100-TR11
Skupina B, podskupina g:
pracovná látka:
dusík tlakový
prevádzkový pretlak:
5 kPa
skúšobný pretlak:
0,2 MPa
prevádzková teplota:
20 °C
svetlosť potrubia:
DN 100
materiál:
11 373.1
V zmysle uvedenej vyhlášky musia byť vykonané tieto prehliadky a skúšky:
- Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie - OPO
- Odborná prehliadka - RT
(OPO – oprávnená právnická osoba; RT – revízny technik)
Dodávateľská organizácia je povinná pred uvedením zariadenia do prevádzky vykonať
východiskovú revíziu a vyhotoviť správu o revízii, ktorá je súčasťou dodávky zariadenia.
Zariadenie sa nesmie uviesť do prevádzky, pokiaľ sa neodstránia nedostatky, ktoré znemožňujú
bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a sú uvedené v správe o východiskovej revízii. Pri východiskovej
revízii sa preverí najmä:
- úplnosť a správnosť technickej dokumentácie
- či boli vykonané predpísané skúšky, správnosť a úplnosť dokladov o skúškach
- či zariadenie zodpovedá predpisom a požiadavkám bezpečnosti práce a technických zariadení,
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požiarnej ochrany
- či je zariadenie vybavené predpísanými meracími, kontrolnými a bezpečnostnými zariadeniami
kvalita montážnych prác
- či montážne práce vykonali pracovníci s predpísanou odbornou spôsobilosťou
- kvalita vedenia montážnej dokumentácie.
Materiálové požiadavky
Potrubné prepojenia budú z materiálu tr. 17 a tr. 11. Konštrukčný materiál potrubných trás je
volený s ohľadom na čistotu produktu, pracovný tlak a teplotu. Sú navrhnuté oceľové rúry
bezšvové.
E.1 Stavebné úpravy
Popis konštrukcie
Navrhnuté protipožiarne steny sú z debniacich tvárnic uložených na monolitickom základe.
Podložie základu je potrebné vystlať zhutneným štrkovým lôžkom ukončeným 50 mm hrubou
vrstvou podkladného betónu. Výstuž základu je navrhnutá z ocele R 10 505. Krytie výstuže je
50 mm. Súčasťou základového pásu je aj výstuž, ktorou je protipožiarna stena previazaná
a ukotvená do základu. Tvoria ju zvislé prúty, na ktoré budú navlečené debniace tvárnice.
Debniace tvárnice sú vo zvislom aj vo vodorovnom smere previazané výstužou. Vodorovná výstuž
je ukladaná do žľabu vytvorenom v tvárnici. Prúty sú nadstavované. Styky výstuže je potrebné
striedať. Zvislá výstuž je z dôvodu manipulácie debniacich tvárnic pri murovaní steny delená na
úseky tak, aby mohla byť stykovaná cez výšku dvoch tvárnic. Debniace tvárnice je potrebné
priebežne zalievať betónom. Protipožiarna stena je ukončená múrikovou strieškou.
Pri výkopoch pre základy požiarnych stien je potrebné pracovať tak, aby neboli poškodené
susediace konštrukcie. Rovnako je potrebné prispôsobuť výkopy tak, aby neboli podkopané
existujúce základy. O existujúcich základov je potrebné nové základy oddilatovať. Dilatačnú škáru
hrúbky 20 mm je potrebné vyplniť extrudovaným polystyrénom.
Na betónové konštrukcie použiť betón C25/30 XC2 s použitím struskoportlandského cementu.
Statický výpočet:
Protipožiarna stena č.1
Navrhnutá protipožiarna stena č. 1 je z debniacich tvárnic uložených na monolitickom základe.
Protipožiarna stena je previazaná a ukotvená do základu dlhého 26,75 m. Základ tvorí monolitický
základový pás. Na základ je stena uložená asymetricky. Vo výpočte je uvažované s dĺžkou pásu
1,00 m.
Protipožiarna stena č.2
Navrhnutá protipožiarna stena č.2 je konštrukčne rovnako ako stena č.1 z debniacich tvárnic
uložených na monolitickom základe. Protipožiarna stena je previazaná a ukotvená do základu
dlhého 8,00 m. Základ tvorí monolitický základový pás. Na základ je stena uložená symetricky. Vo
výpočte je uvažované s dĺžkou pásu 1,00 m.
Doprava a manipulácia s materiálom:
Pripojenie navrhovanej stavby na dopravný systém závodu je po existujúcich komunikáciách
a spevnených plochách.
Podzemné inžinierske siete a vonkajšie nadzemné rozvody sú vedené cez výrobný blok 44.
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Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke
používajú alebo vyrábajú
Bez zmeny.
D)
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
Realizáciou úprav, ktoré sú predmetom stavby
cyklohexylamínu“, sa vplyv na životné prostredie nemení.

„Rozšírenie

skladovacej

kapacity

Zoznam produkovaných odpadov:
Odpady vznikajúce pri realizácii stavbyKatalógové
Druh odpadu
Kategória
číslo
odpadu
15 01 10
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
N
kontaminované nebezpečnými látkami
17 04 05
Železo a oceľ
O
20 03 01
17 01 06

Zmesový komunálny odpad
Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce
nebezpečné látky

O
N

Množstvo
odpadu
5 kg

Zhodnotenie/
zneškodnenie odpadov
spaľovňa Duslo, a.s.

cca
100 kg
20 kg
65 m3

recyklácia oprávnenou
zmluvnou organizáciou
spaľovňa Duslo, a.s.
skládka vyhovujúceho
typu

Prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.):
Realizácia stavby neovplyvní súčasnú situáciu prevádzky z hľadiska zdrojov hluku a vibrácií.
E)
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste
Bez zmeny.
F)
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na
predchádzanie emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií
Bez zmeny.
G)
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku
odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke
Bez zmeny.
H)
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení
na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia
Bez zmeny.
I)
Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
Príloha č. 8: Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
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J)
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na
hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich
prípadných následkov
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov –
pripravované alebo uvažované zmeny a zlepšenia voči súčasnému stavu:
Základné ochranné opatrenia
- Vyhradené zariadenia smie obsluhovať len pracovník starší ako 18 rokov, ktorý spĺňa požiadavky
Vyhlášky č.508/2009 Z.z. a vlastní protokol o zaškolení.
- Pracovníci obsluhujúci zariadenie musia byť zaškolení pre obsluhu a musia byť dôkladne
oboznámení s bezpečnostnými predpismi. Základné školenie vykoná dodávateľ v rámci funkčnej
skúšky. Predpokladom bezporuchovej a bezpečnej činnosti zariadenia je dôsledné dodržiavanie
návodov na obsluhu a údržbu.
- Stroje a zariadenia musia byť konštruované tak, aby bezpečne vyhovovali daným prevádzkovým
podmienkam.
- Opravy elektroinštalácie, okrem výmeny poistiek a žiaroviek, môže vykonávať len pracovník
s elektrotechnickou kvalifikáciou a to iba vtedy, keď je zariadenie zaistené tak, že sa zároveň
nepracuje v stroji alebo na ňom.
- Všetky rotujúce časti strojov a súčasti s vratným pohybom musia byť opatrené bezpečnostnými
krytmi.
- Opravy a údržba stroja môžu byť vykonávané len v bezpečnom kľudovom stave stroja.
- Práce pod zdvihnutým nákladom môžu byť vykonávané iba po mechanickom zabezpečení
nákladu a zabezpečenom kľudovom stave stroja.
- V prípade potreby je prevádzkovateľ povinný zriadiť k čisteniu násypiek pracovnú plošinu
s pevným prístupom a ochranným zábradlím.
- Ak nameraná hlučnosť stroja presahuje 85 dB(A), je treba v jeho blízkosti mať nasadené chrániče
sluchu.
- Uzemnenie zariadení musí byť vykonané ochranným vodičom a montážne skupiny musia byť
vodivo pospájané.
- Voľné prívody elektrického prúdu (káble) musia byť zaistené závesnými očkami
a pripevnené.
- Jednotlivé časti strojov nesmú byť používané na iné účely, než na aké sú určené.
- Pracovníci sú povinní dôsledne používať vhodné osobné ochranné pracovné pomôcky ako sú :
ochranný odev, obuv, ochranné okuliare, chrániče sluchu, ochranné rukavice, ale aj dýchací
prístroj, resp. maska.
- Pracovníci obsluhujúci a kontrolujúci zariadenie musia dôsledne dodržiavať prevádzkový
poriadok, ktorý musí byť aktualizovaný na základe najnovších
skúseností.
Kontrolu
jeho
dodržiavania zabezpečujú trvale zodpovední vedúci. Pravidelné školenia pracovníkov musia byť
vykonávané preukázateľne (zápis do Zápisníka bezpečnosti práce u každého školeného
pracovníka).
Počas bežnej prevádzky, pri ustálenom chode zariadení, pri dôslednom dodržiavaní
bezpečnostných predpisov je riziko ohrozenia pracovníkov obsluhy zariadenia minimálne.
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať vyhodnocovaniu vzniknutých neobvyklých
prevádzkových stavov ako sú napr. poruchy, odstávky, nábehy.
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Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového
integrovaného povolenia:
Z dôvodu realizácie stavby „Rozšírenie skladovacej kapacity cyklohexylamínu“ bude vydaná
zmena integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude povolenie na uskutočnenie tejto stavby.
K)
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného
znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho
z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do
uspokojivého stavu
Bez zmeny.
L)
Stručné zhrnutie údajov a informácií na účely zverejnenia
Prevádzkovateľ:
Duslo, a.s., Šaľa
Adresa prevádzkovateľa:
Duslo, a.s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Názov prevádzky: Dusantox a ČOV
Názov stavby: Rozšírenie skladovacej kapacity cyklohexylamínu
Umiestnenie stavby:
Areál Duslo, a.s., Šaľa, parcelné čísla 6040/1, 6040/15- katastrálne územie Močenok
Stavebný objekt: 44-05 Hlavný výrobný objekt Dusantoxov
30-08 VNR
Vlastníkom uvedených parciel je Duslo, a.s., Šaľa. Parcely č. 6040/1, 6040/15 sú zapísané v liste
vlastníctva č. 841 v k.ú. Močenok. Prevádzka nesusedí s cudzími pozemkami.
Kraj: Nitriansky
Okres: Šaľa
Katastrálne územie: Močenok
Meno, priezvisko ( názov ) a adresa ( sídlo ) projektanta:
Ing. Božena Liozinová
EXPRO s.r.o., PO BOX 12, 927 03 Šaľa
Ing. Vojtech Winter
EXPRO s.r.o., PO BOX 12, 927 03 Šaľa
Ing. Peter Šoka
EXPRO s.r.o., PO BOX 12, 927 03 Šaľa
Doručenie pošty na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh – vedúci OIV, Duslo,
a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa (plná moc – viď. príloha č. 23 k žiadosti
o zmenu integrovaného povolenia)
Základné údaje o stavbe:
Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory
Prevádzkové súbory:
G.1 Strojnotechnologická časť
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Stavebné objekty :
E.1 Stavebné úpravy
G.1 Strojnotechnologická časť
Súčasný stav:
V súčasnosti sa cyklohexylamín skladuje:
- v zásobníku H509 s objemom 160 m3 v Duslo, a.s., Šaľa
- v skladovom zásobníku výrobne Sulfenax s objemom 200 m3 v Istrochem Bratislava (CHA sa
používa na výrobu Sulfenaxu)
Z dôvodu lepšieho plánovania výroby a zlepšenia ekonomiky prevádzky je potrebné rozšírenie
kapacity skladovania cykloheylamínu. Na tento účel sa použijú existujúce, v súčasnosti
nevyužívané zásobníky H121, H122AB, H804 a H309 s objemom 5 x 100 m3, ktoré sú uložené
v havarijnej vani V2 (objekt č. 44-05) a pôvodne sa využívali pre potreby výrobne ADFA.
Projektová dokumentácia rieši úpravy na existujúcom technologickom zariadení a úpravy
potrubných trás, resp. nové potrubné trasy potrebné pre prepojenie zásobníkov, existujúcich
čerpadiel a ďalšej technológie.
Súčasťou projektovej dokumentácie je tiež návrh na vybudovanie protipožiarnej steny, ktorá bude
oddeľovať zásobníky od taviacej plochy PADA.
Návrh riešenia:
Na rozšírenie kapacity skladovania CHA sa použijú v súčasnosti nevyužívané zásobníky H121,
H122AB, H804 a H309. Tieto sú uložené v havarijnej vani V2 v objekte č. 44-05 a pôvodne sa
využívali pre potreby výrobne ADFA.
Kapacita skladovania:
Súčasný stav
Skladovacie miesto
Zásobník H509
Zásobník v Istrochem

Navrhovaný stav
Skladovacie miesto
Zásobník H121
Zásobník H122AB
Zásobník H804
Zásobník H309
SPOLU:
360 m3
SPOLU:
Po realizácii akcie bude skladovacia kapacita: 860 m3.
Kapacita
160 m3
200 m3

Kapacita
100 m3
2 x 100 m3
100 m3
100 m3
500 m3

Projektová dokumentácia ďalej rieši tieto úpravy na technologickom zariadení a potrubných
vetvách:
 realizovať novú trasu vstupu CHA z objektu č. 44-15 do zásobníkov H309, H804, H122AB,
H121
 prepojenie všetkých zásobníkov do spoločnej trasy sania čerpadiel P134AB
 výtlak čerpadiel P134AB prepojiť do existujúcej trasy, ktorá vedie po moste „X6“ do objektu č.
44-15 (trasa zo zásobníka H601)
 pri objekte 44-15 realizovať rozdeľovač, do ktorého sa budú napájať: výtlak čerpadiel P134AB,
nátoková trasa z objektu č. 44-15, vstup do zásobníkov H309, H804, H122AB, H121 a výstup
z rozdeľovača a teda zo zásobníkov H309, H804, H122AB, H121 do zásobníka H509 na FEaS.
 odplyny zo zásobníkov budú odvádzané cez nepriebojnú poistku 6-A1
 pre trvalú inertizáciu zásobníkov dusíka bude tento privedený z potrubného mosta „Y11“. Tento
dusík má tlak 0,55 MPa a bude pred vstupom do zásobníkov zredukovaný na 5 kPa (prietok 1 až
5 Nm3/hod.).
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 Dusíkom 0,55 MPa bude možné v prípade potreby prefúknuť trasy sania čerpadiel P134AB
a tiež spoločnú trasu výstupu CHA zo zásobníkov. Ide o novú potrubnú trasu 4-N2-25-tr.11
 dusík 5 kPa bude privedený trasou 5-N2-100-tr.11 a trasou 6-N2-100-tr.11 do zásobníkov H121,
H122A,B, H804 a H309 pre ich inertizáciu
 para P4 bude vetvou 7-P4-25-tr.11 privedená na obohrev existujúcej trasy CHA-50-tr.17.
Pred začatím využívania zásobníkov a čerpadiel na predmetný účel je nutné:
- previesť revíziu zásobníkov H121, H122AB, H804, H309
- vyčistiť vnútorné plochy zásobníkov H121, H122AB, H804, H309
- previesť revíziu čerpadiel.
Zoznam potrubných vetiev VPZ:
Nové potrubné trasy dusíka podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci s technickými zariadeniami plynovými patria k vyhradeným plynovým
zariadeniam:
4-N2-25-TR11
Skupina A, podskupina g:
pracovná látka:
dusík tlakový
prevádzkový pretlak:
0,45 MPa
skúšobný pretlak:
0,54 MPa
prevádzková teplota:
20 °C
svetlosť potrubia:
DN 25
materiál:
11 373.1
V zmysle uvedenej vyhlášky musia byť vykonané tieto prehliadky a skúšky:
- Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie - OPO
- Úradná skúška - OPO
5-N2-100-TR11
Skupina B, podskupina g:
pracovná látka:
dusík tlakový
prevádzkový pretlak:
5 kPa
skúšobný pretlak:
0,2 MPa
prevádzková teplota:
20 °C
svetlosť potrubia:
DN 100
materiál:
11 373.1
V zmysle uvedenej vyhlášky musia byť vykonané tieto prehliadky a skúšky:
- Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie - OPO
- Odborná prehliadka - RT
6-N2-100-TR11
Skupina B, podskupina g:
pracovná látka:
dusík tlakový
prevádzkový pretlak:
5 kPa
skúšobný pretlak:
0,2 MPa
prevádzková teplota:
20 °C
svetlosť potrubia:
DN 100
materiál:
11 373.1
V zmysle uvedenej vyhlášky musia byť vykonané tieto prehliadky a skúšky:
- Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie - OPO
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- Odborná prehliadka - RT
(OPO – oprávnená právnická osoba; RT – revízny technik)
E.1 Stavebné úpravy
Popis konštrukcie
Navrhnuté protipožiarne steny sú z debniacich tvárnic uložených na monolitickom základe.
Podložie základu je potrebné vystlať zhutneným štrkovým lôžkom ukončeným 50 mm hrubou
vrstvou podkladného betónu. Výstuž základu je navrhnutá z ocele R 10 505. Krytie výstuže je
50 mm. Súčasťou základového pásu je aj výstuž, ktorou je protipožiarna stena previazaná
a ukotvená do základu. Tvoria ju zvislé prúty, na ktoré budú navlečené debniace tvárnice.
Debniace tvárnice sú vo zvislom aj vo vodorovnom smere previazané výstužou. Vodorovná výstuž
je ukladaná do žľabu vytvorenom v tvárnici. Prúty sú nadstavované. Styky výstuže je potrebné
striedať. Zvislá výstuž je z dôvodu manipulácie debniacich tvárnic pri murovaní steny delená na
úseky tak, aby mohla byť stykovaná cez výšku dvoch tvárnic. Debniace tvárnice je potrebné
priebežne zalievať betónom. Protipožiarna stena je ukončená múrikovou strieškou.
Pri výkopoch pre základy požiarnych stien je potrebné pracovať tak, aby neboli poškodené
susediace konštrukcie. Rovnako je potrebné prispôsobuť výkopy tak, aby neboli podkopané
existujúce základy. O existujúcich základov je potrebné nové základy oddilatovať. Dilatačnú škáru
hrúbky 20 mm je potrebné vyplniť extrudovaným polystyrénom.
Na betónové konštrukcie použiť betón C25/30 XC2 s použitím struskoportlandského cementu.
Statický výpočet:
Protipožiarna stena č.1
Navrhnutá protipožiarna stena č. 1 je z debniacich tvárnic uložených na monolitickom základe.
Protipožiarna stena je previazaná a ukotvená do základu dlhého 26,75 m. Základ tvorí monolitický
základový pás. Na základ je stena uložená asymetricky. Vo výpočte je uvažované s dĺžkou pásu
1,00 m.
Protipožiarna stena č.2
Navrhnutá protipožiarna stena č.2 je konštrukčne rovnako ako stena č.1 z debniacich tvárnic
uložených na monolitickom základe. Protipožiarna stena je previazaná a ukotvená do základu
dlhého 8,00 m. Základ tvorí monolitický základový pás. Na základ je stena uložená symetricky. Vo
výpočte je uvažované s dĺžkou pásu 1,00 m.
Ochrana životného prostredia
Realizáciou úprav, ktoré sú predmetom stavby
cyklohexylamínu“, sa vplyv na životné prostredie nemení.

„Rozšírenie

skladovacej

kapacity

Zoznam produkovaných odpadov:
Odpady vznikajúce pri realizácii stavby Katalógové
Druh odpadu
Kategória
číslo
odpadu
15 01 10
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
N
kontaminované nebezpečnými látkami
17 04 05
Železo a oceľ
O
20 03 01
17 01 06

Zmesový komunálny odpad
Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce
nebezpečné látky

O
N

Množstvo
odpadu
5 kg

Zhodnotenie/
zneškodnenie odpadov
spaľovňa Duslo, a.s.

cca
100 kg
20 kg
65 m3

recyklácia oprávnenou
zmluvnou organizáciou
spaľovňa Duslo, a.s.
skládka vyhovujúceho
typu
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Prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.):
Realizácia stavby neovplyvní súčasnú situáciu prevádzky z hľadiska zdrojov hluku a vibrácií.
Ochrana prírody a krajiny:
Územie, na ktorom sa uvažuje s novou výstavbou, nespadá do územia chráneného zákonom
o ochrane prírody a krajiny a teda realizáciou stavby nebudú dotknuté žiadne kategórie chránených
území.
Dôvod zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Dusantox a ČOV“:
vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Gumárenské chemikálie I.
Antioxidant CD“ (kolaudačné rozhodnutie č. Výst.5603/86 zo dňa 27.3.1987) realizáciou stavby
„Rozšírenie skladovacej kapacity cyklohexylamínu.“
M)
Návrh podmienok povolenia
Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
v prevádzke:
Bez zmeny
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník:
viď. kapitola I
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov:
viď. kapitola J
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke:
Po ukončení stavebných a montážnych prác budú vykonané individuálne a komplexné skúšky.
Doba trvania a podmienky ich vykonávania budú predmetom dohody medzi investorom
a dodávateľom stavby. Po ich ukončení odovzdá zhotoviteľ konečnému užívateľovi fyzický stav.
Na zariadeniach, ktoré sú považované za vyhradené technické zariadenia v zmysle Vyhlášky č.
508/2009 Z.z., budú vykonané východiskové revízie.
Skúšobná prevádzka sa neuvažuje.
Po realizácii stavby bude podaný Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude
povolené užívanie stavby „Rozšírenie skladovacej kapacity cyklohexylamínu“.
Postupné uvádzanie častí stavby do prevádzky nie je požadované.
Iné zmeny v prevádzke:
V prevádzke Dusantox a ČOV – časť Dusantox boli zrealizované tieto akcie:
Úprava chladenia metanolu na výrobni Dusantoxov
K realizácii akcie vydala SIŽP stanovisko č. 2579-62911/2014/Sza/370211506/Ohl zo dňa
25.02.2014. Akcia sa realizovala na parcelách č. 6040/1, 6040/14 – k.ú. Močenok.
Cieľ tejto akcie: úprava chladiaceho okruhu metanolu na výrobni Dusantoxov za účelom
zefektívnenia celého systému.
Výmena chladiacich jednotiek K 705 A, B, C
K realizácii akcie vydala SIŽP stanovisko č. 6007-23450/2014/Jur/370211506/Ohl zo dňa
13.08.2014. Akcia sa realizovala na parcele č. 6040/19 (objekt č. 44-09) – k.ú. Močenok.
Cieľ tejto akcie: výmena chladiacich kompresorov K705 A,B,C - boli nahradené dvoma blokovými
chladiacimi jednotkami JDK, v ktorých je ako chladivo používaný chladiaci plyn R407c. Chladiaci
výkon sa výmenou zvýšil z 3x150 kW na 2x300 kW.
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Poľný horák – rekonštrukcia
K realizácii akcie vydala SIŽP stanovisko č. 6793-28283/2014/Jak/370211506, 370211606/Ohl zo
dňa 06.10.2014. Akcia sa realizovala na parcele č. 1579/2 – k.ú. Trnovec nad Váhom
Cieľom tejto akcie bola rekonštrukcia poľného horáka, ktorá spočívala vo výmene fyzicky
a morálne opotrebovaných častí horáka za časti nové.
N)
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý
orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv
Prevádzkovateľ, 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
Adresy účastníkov konania:
Obec Močenok

Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Adresy dotknutých orgánov:
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné
prostredie:
– štátna správa odpadového hospodárstva
– štátna vodná správa

Hlavná 42/12 A ( sídlo úradu )
Hlavná 2/1 ( adresa na doručovanie
pošty )
927 01 Šaľa

– štátna správa ochrany prírody a krajiny
– štátna správa ochrany ovzdušia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia
a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania

Námestie Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava
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O)
Prehlásenie:
Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu povolenia.
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.
Podpísaný:
(zástupca organizácie)

Dátum: 01.08.2016

Vypísať meno podpisujúceho:
Pozícia v organizácii:

Ing. Jozef Mako

vedúci OŽPaOZ
Pečiatka alebo pečať
podniku:

P)
Prílohová časť
A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava k dátumu 26.04.2016,
číslo dožiadania: el-34657/2016/T
Splnomocnenie na zastupovanie: Ing. Jozef Mako

B) Údaje o prevádzke a jej umiestnení
Situácia stavby: Rozšírenie skladovacej kapacity cyklohexylamínu
Generel Dusla, a.s., Šaľa (s vyznačením realizácie stavby: Rozšírenie
skladovacej kapacity cyklohexylamínu)
Výpis z katastra nehnuteľností – k.ú. Močenok
Výpis z listu vlastníctva č. 841 – čiastočný
Kópia katastrálnej mapy – k.ú. Močenok
Technická charakteristika zariadení
Strojnotechnologická schéma

1
2

3
4
údaje
utajované
a dôverné

5/A
5/B
6
7

Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

8

Ďalšie prílohy
Žiadosť o stavebné povolenie na uskutočnenie zmeny stavby „Gumárenské
chemikálie I. Antioxidant CD“ (kolaudačné rozhodnutie č. Výst.5603/86 zo
dňa 27.3.1987) realizáciou stavby „Rozšírenie skladovacej kapacity

9
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cyklohexylamínu“
Kolaudačné rozhodnutie č. Výst. 5603/86 zo dňa 27.3.1987, ktorým sa
povoľuje užívanie stavby „Gumárenské chemikálie I. Antioxidant CD“
Prehlásenie o podzemných rozvodných sieťach č. 2200000/3212 zo dňa
14.06.2016
Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., č. 2276/4/2016 zo dňa
19.04.2016
Odborné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Nitre č. ORHZ–NR1-489/2016 zo dňa 16.05.2016
Záväzné stanovisko obce podľa § 120 a § 140b stavebného zákona č.
10/2016/SÚ/1056 zo dňa 18.04.2016
Záväzné stanovisko obce k PD „Rozšírenie skladovacej kapacity
cyklohexylamínu“ podľa § 4 ods. 3 písm.d) zákona č. 369/1990 Zb. – č.
1011/2016 zo dňa 14.04.2016
Stanovisko Okresného úradu Šaľa – odbor krízového riadenia k PD
„Rozšírenie skladovacej kapacity cyklohexylamínu“ č.
OU-SA-OKR-2016/003480-2 zo dňa 20.04.2016
Rozhodnutie MŽP SR č. 6170/2016-1.7/ml zo dňa 14.07.2016
Projekt: Rozšírenie skladovacej kapacity cyklohexylamínu
Bezpečnostná správa vypracovaná podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov – 5. vydanie
Rozhodnutie – súhlas k 5. Vydaniu Bezpečnostnej správy č. OU-SA-OSZP2015/001228-14 zo dňa 14.04.2015
Prehlásenie k bezpečnostnej správe – z dôvodu realizácie stavby: Rozšírenie
skladovacej kapacity cyklohexylamínu
Zoznam použitých skratiek a značiek
Plná moc

10
11
12
13
14
15

16

17
18
*
19
v el. forme

20
21
22
23

*

Príloha č. 19 ( v el. forme ) –
Bezpečnostná správa vypracovaná podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných
havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 5. vydanie:
V elektronickej forme bola prílohou č. 20 k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku
„Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III“ podľa zákona o IPKZ zo dňa 22.04.2015, ktorá bola zaslaná
SIŽP v liste č. OŽPaOZ/2001/2015 zo dňa 22.04.2015.

