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A

Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

6

Názov prevádzkovateľa
Právna forma
Adresa sídla prevádzkovateľa
Poštová adresa
www adresa
Štatutárny zástupca, funkcia
v spoločnosti
Splnomocnená kontaktná osoba

7
8

IČO
Kód OKEČ (NACE), NOSE-P

1
2
3
4
5

B
1

2
3

C
1
2
3

4

5

Duslo, a.s.
akciová spoločnosť
Administratívna budova, ev. č. 1236; 927 03 Šaľa
Adresa prevádzky: Nobelova 34, 836 05 Bratislava
www.duslo.sk
Ing. Petr Bláha
generálny riaditeľ
Ing. Jozef Mako, vedúci OŽP a OZ
Tel.: 031/775 4328; E-mail: jozef.mako@duslo.sk
35 826 487
2466

Typ žiadosti
Zoznam súhlasov a povolení, o
ktoré sa v rámci integrovaného
povolenia žiada
Údaje o spracovateľovi žiadosti
Zoznam prebiehajúcich konaní
o udelenie iných súhlasov
a povolení súvisiacich s danou
prevádzkou

1) Zmena monitorovania kvality podzemných vôd
2) V zmysle § 3 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z.z. –
súhlas na vydanie prevádzkového poriadku
Ing. Daniela Pavlisová, OŽP a OZ,
Tel.: 02/4951 2227; E-mail: daniela.pavlisova@duslo.sk
V súčasnosti iné konania neprebiehajú.

Údaje o prevádzke a jej umiestnení
Čistiareň odpadových vôd
370212306
Elektrárenská č. 10515, 836 05 Bratislava
17 pracovníkov
– vedenie, obsluha prevádzky, údržba (strojnotechnologická,
elektro a kanalizačnej siete)
a Skúšobná prevádzka ČOV začala v r. 1987;
Ukončenie činnosti nie je plánované

Názov prevádzky a variabilný
symbol pridelený SIŽP
Adresa prevádzky
Počet zamestnancov

Dátum
začatia
predpokladaného
ukončenia prevádzky
Povoľovaná
činnosť
podľa Kategória činnosti 6.11. - Nezávisle prevádzkované čistenie
prílohy č. 1 zákona o IPKZ a odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy
súvisiace činnosti
a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje zákon
NR SR č. 39/2013 Z. z.
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6

7
8

Projektovaná kapacita a ročný
fond pracovnej doby, porovnanie
s hodnotou
kapacitného
parametra podľa prílohy č. 1
zákona o IPKZ, projektovaná
a technicky
dosiahnuteľná
kapacita
Spôsob prevádzkovania
Zoznam vykonávaných činností
podľa prílohy č. 1 a 2 zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
Kategorizácie
zdrojov
znečisťovania ovzdušia podľa
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012
Z.z.

Projektovaná kapacita:
500 l/s
Technicky maximálne dosahovaná: 500 l/s
Celkové množstvo OV na vstupe do biologického stupňa:
Qpriem d = 90 m3/hod
Qmax d = 240 m3/hod
Qmax h = 320 m3/hod
Celoročne - 24 hod/deň
Biologická úprava – D 8

Stredný ZZO podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.
Príloha č. 1,
5.3 Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou
čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov
b) centrálne čistiarne odpadových vôd priemyselných
podnikov
10 Stručný popis lokality prevádzky Čistiareň odpadových vôd Duslo, a.s. sa nachádza medzi
ulicami Turbínová a Elektrárenská, v mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto.
Prevádzka je situovaná na pozemkoch vo vlastníctve Duslo,
a.s., okolie predstavuje priemyselnú zónu z väčšej časti
tvorenú skladovými priestormi a malými priemyselnými
prevádzkami.
11 Parcelné
čísla
pozemkov 13662/73; 13662/74; 13662/75; 13662/76; 13662/77;
prevádzky podľa aktuálnych 13662/78; 13662/79; 13662/80; 13663/3; 13663/18;
listov vlastníctva
13663/19; 13663/20; 13663/21; 13663/22; 13663/23;
13663/24; 13663/25; 13663/26
Príloha č.2
9
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Stručný popis prevádzky

Čistenie odpadových vôd pozostáva
hlavných technologických stupňov:

z nasledovných

1. Mechanické predčistenie, úprava pH, akumulácia a
vyrovnanie prítoku a kvality,
2. Stupeň biologicko-chemického čistenia odpadových vôd,
3. Terciárny stupeň dočistenia odpadových vôd
Stručný technologický popis:
1. Mechanické predčistenie, úprava pH, akumulácia a
vyrovnanie prítoku a kvality
Prítok a pôvod odpadovej vody
Fyzikálne chemicky predčistená odpadová voda z výroby
Sulfenaxov priteká spoločne s ostatnými odpadovými
vodami z iných prevádzok a spoločností nachádzajúcich sa
na území Istrochem Reality, a.s. spoločne so splaškovými
vodami a vodami z povrchového odtoku na stredné
automaticky stierané hrablice, po ktorých následne
prechádza do lapača piesku a olejov. V prípade, že prietok
na prítoku odpadovej vody neprekročí úroveň 240 m3/h,
pretečie tento prietok cez tieto objekty hrubého predčistenia
bez akumulácie. Odpadové vody sú na ČOV privádzané
tromi kanalizačnými zberačmi, ktoré sú vyústením jednotnej
kanalizačnej siete na území Istrochem Reality, a. s.
Priesakové vody zo skládky odpadov Budmerice sú
privážané autocisternami a ich obsah sa gravitačne vypúšťa
do objektu lapača piesku a olejov. Priemyselné odpadové
vody pochádzajú predovšetkým z výroby gumárenských
chemikálii (sulfenaxov), špeciálnych chemických výrob
v spoločnosti TAU-CHEM, s.r.o. a zo spoločnosti OSPRA –
INVEST spol., s. r.o zaoberajúcou sa spracovaním použitých
PE fólií na granulát. Ostatná produkcia priemyselnej
odpadovej vody je z hľadiska objemu odpadových vôd
a jeho znečistenia zanedbateľná.
Úprava základnej chemickej reakcie OV
Pritekajúce OV môžu vykazovať zníženú hodnotou pH pod
7. Preto je pH OV kontinuálne merané a následne
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12

Stručný popis prevádzky

upravované na hodnotu pH 6-9 prídavkom 5 – 10 %
vápennej suspenzie.
Primárna sedimentácia OV
Z jestvujúcej dvojice usadzovacích nádrží funkčne slúži ako
primárna usadzovacia nádrž vždy len jedna z uvedených
nádrží. Na túto primárnu sedimentačnú nádrž priteká
predčisťovaná OV bez následného odľahčovania do úrovne
prietoku 240 m3/h. Pri zvýšení privádzaného objemu
mechanicky predčistených OV nad túto úroveň sa bude plniť
aj druhá usadzovacia nádrž. Úplne mechanicky predčistená
OV po primárnej sedimentácii gravitačne prepadá po obvode
primárnej sedimentačnej nádrže skrz prepadové hrany
s „V“ výrezmi do odtokového zberného žľabu, z ktorého je
prívodným potrubím privádzaná pred dve linky chemickobiologického čistenia procesom kontinuálnej aktivácie.
Primárny, respektíve chemický kal z prípadnej neutralizácie
surovej OV vápennou suspenziou, ktorý sa usadí na dne
usadzovacej a prípadne aj akumulačnej nádrže (druhá
z dvojice usadzovacích nádrží), sa zhrabuje pri otáčaní
zhrabovacích zariadení do centrálnej kalovej priehlbne,
z ktorej sa dostáva hydraulickým pretlakom do dvoch
mokrých čerpacích komôr. Z mokrých komôr je primárny
kal odčerpávaný kalovými ponornými čerpadlami do jednej
z dvojice gravitačných zahusťovacích nádrží. Akumulovaná
odsadená voda z vyrovnávacej akumulačnej nádrže sa po
fáze odkaľovania do jednej z dvoch mokrých kalových
komôr, presmeruje pomocou elektroarmatúr na gravitačné
vypúšťanie do sacieho bazéna čerpacej stanice v závislosti
od merania prietoku na parschalovom žľabe.
2. Stupeň biologicko-chemického čistenia OV
Základom čistenia fyzikálne chemicky predčistených
prevažne priemyselných OV sa uskutočňuje na dvoch
linkách kontinuálneho aktivačného procesu. Okrem účinku
samotného procesu biologického čistenia aktivovaným
kalom v nízko zaťažovanej aktivácii je tento proces
kombinovaný účinkami pridávaných chemických účinných
látok.
Potreba makronutrientov
Do procesu biologického čistenia je možnosť podľa potreby
pridávať chemicky účinné látky: 75 %-ná kyselina
fosforečná, 41 % roztok síranu železitého, 5 – 10 % vápenná
suspenzia, 8 %-ná vodná suspenzia práškového aktívneho
uhlia a roztok polymérneho flokulantu.
Konfigurácia a dispozícia nádrží aktivačného procesu
Dve linky aktivačného procesu sú realizované v dvoch
linkách rekonštruovaných pôvodných neutralizačných
linkách rekonštruovaných pôvodných neutralizačných
nádrží, kde každá linka pozostáva zo sledu troch aktivačných
komôr, sekcií, za ktorými nasleduje čerpacia stanica, ktorá
8/30
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prečerpáva ponornými čerpadlami aktivačnú zmes do
novovybudovaných dosadzovacích nádrží.
Centrálny zdroj vzduchu a regulácia jeho výkonu
Zdroj vzduchu pre systém prevzdušňovania aktivačných
nádrží predstavuje dúchareň troch veľkostne identických
sústrojenstiev rotačných objemových dúchadiel poháňaných
trojfázovými asynchrónnymi motormi na striedavý prúd.
Dosadzovacie nádrže kalu a ich dimenzovanie
Vzhľadom na osadenie jestvujúcich reaktorových nádrží,
zapojených do celkovej linky čistenia OV, je aktivačná zmes
z dvoch liniek aktivačného systému prečerpávaná
čerpadlami do dvoch novovybudovaných dosadzovacích
nádrží kruhového pôdorysu.
Osadením dosadzovacích nádrží nad terénom sa dosiahlo, že
recirkulácia vratného kalu prebieha potrubím vratného kalu
vedeného z mokrých komôr vratného kalu na prítok do
aktivácie gravitačne.
Odvádzanie prebytočného zmesného aktivovaného kalu
Prebytočný aktivovaný kal sa odčerpáva priamo z priehlbne
dosadzovacích nádrží, resp. gravitačne, podľa potreby na
základe pravidelného merania výšky kalu v dosadzovacích
nádržiach. Takýmto spôsobom sa v jednom dni odčerpá
z dna dosadzovacích nádrží pri strednom látkovom
zaťažovaní 20 m3/d o koncentrácii celkových nerozpustných
látok cca 12 kg/m3.
3. Terciárny stupeň dočistenia odpadových vôd
Spôsob privádzania OV na terciárny stupeň čistenia
Chemicko-biologicky vyčistená OV odsadená od
biologického kalu v dosadzovacích nádržiach prepadá pri
hladine skrz prepadové hrany s výrezmi „V“ do zberného
odtokového žľabu. Tieto odtoky vyčistenej vody z oboch
dosadzovacích nádrží prechádzajú na stupeň terciárneho
dočistenia, kde sú podľa potreby aktivované procesy
fyzikálno chemického zrážania, sorpcie, sedimentácie
a filtrácie.
Terciárne dočistenie prioritne biologicky vyčistenej vody sa
realizuje na dvoch identických jednotkách úpravy vody
Aquarius® typ AQ-300B. Prítok OV, vyčistený v procese
aktivácie je privádzaný z dosadzovacích nádrží na jednotky
Aquarius gravitačne. Nominálny výkon každej jednotky je
výrobcom deklarovaný na úrovni 120 m3/h, pričom max.
hydraulický výkon je 160 m3/h.
Použité procesy a reaktorové nádrže terciárneho stupňa
dočistenia
Z hľadiska procesov úpravy kvality privádzanej vody a jej
dočistenia predstavuje každá z identických paralelne
pracujúcich jednotiek zostavu nasledujúcich reaktorových
nádrží. Nádrž pomalého miešania s účinným objemom 59 m3
s dvomi sekciami, každá sekcia je vybavená „pádlovým“
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miešadlom. Do prvej sekcie nádrže je možné samostatnými
dávkovacími súpravami privádzať anorganický koagulant:
41 %-ný roztok síranu železitého a do vstupu do druhej
sekcie 5-10%-ná vápenná suspenzia.
Sporadicky môže vzniknúť prípad, že reakciou síranu
železitého a OV dôjde k zvýšenej tvorbe bubliniek CO2
a jeho akumulovanie na hladine dosadzovacej nádrže.
Akumulovaním kalu na povrchu hladiny dosadzovacej
nádrže sa môže situácia zhoršovať (kal obsahuje veľké
množstvo malých častíc s veľkou plochou, ktoré neustále
dodatočne reagujú so síranom železitým – jemné čiastočky
sú ľahké a následne môžu prenikať aj cez pieskové filtre čo
môže mať za následok zhoršenú kvalitu OV na odtoku do
recipientu). Pridávaním „odpeňovača“ a „odplyňovača“
Antispumin WA 2 do zmiešavacieho objektu (kde nateká
vratný kal a odpadová voda pred nátokom na aktiváciu)
dôjde k postupnému zmenšovaniu hrúbky koláča
nadľahčovaného kalu a potlačeniu tvorby bublín a peny.
Antispumin WA 2 sa dávkuje v množstve 5 – 15 ml/m3 OV.
Pred prvú sekciu (do výstupu z dosadzovacej nádrže)
miešanej reaktorovej nádrže je možné dávkovať podľa
potreby vodnú 8 % suspenziu práškového aktívneho uhlia.
Rozhodujúca časť vznikajúceho chemického kalu sa zachytí
v separačných vostavbách. Na záver prichádza upravovaná
voda na gravitačný filter o pôdorysnej ploche 13 m2 (pre
jednu jednotku). Prefiltrovaná vyčistená voda odteká z
jednotiek Aquarius gravitačne do odtoku vyčistenej vody
a taktiež je ňou možné naplniť cez medzinádrž pri
Aquariusoch navzájom prepojené nádrže pracej vody
s efektívnym objemom akumulácie 2x40 m3. Nádrže pracej
vody je možné napĺňať podľa potreby alternatívne
i z rozvodu technologickej vody.

Pranie filtrov a čistenie separačných vostavieb
Počas terciárnej úpravy vody koaguláciou prípadne sorpciou
dochádza postupne k zanášaniu separačnej vostavby
a taktiež zanášaniu pórov pieskového filtra. Cyklus prania sa
začína tým, že sa prívodné i odtokové potrubie upravovanej
vody na jednotke terciárnej úpravy uzatvorí a začne fáza
prania filtra a čistenia separačnej vostavby.
Tento proces sa začína operáciou prívodu tlakového vzduchu
do medzidna pod filtračnú vrstvu piesku. Celá vrstva piesku
uvedie do vznosu. Zachytené častice chemického kalu
v separačnej vostavbe i objeme pórov filtračnej vrstvy
piesku sa uvoľnia a dostanú do objemu turbulentne prúdiacej
pracej vody. Po prerušení prania vzduchom s prívodom 657
mN3/h na jednu upravárenskú jednotku nasleduje fáza prania
filtrov a čistenia vostavby spätným preplachom pracej vody.
Pranie filtra spätným preplachovaním pracej vody je možné
realizovať pri prietoku 159 alebo 477 m3/h počas niekoľkých
(5 ÷ 8) minút s využitím pracích čerpadiel. Pri režime prania
sa častice chemického kalu dostanú do pomerne malého
objemu pracej vody, ktorá sa odvádza zo sekcie separačnej
vostavby do samostatnej trasy odvodu pracích vôd.
10/30
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Pracie vody z filtrov a separačných vostavieb sú privádzané
pred čerpaciu stanicu závitovkových čerpadiel a následne na
primárnu sedimentáciu.
Spracovanie kalov
Gravitačné zahusťovanie kalov v zahusťovacej nádrži
Kaly z primárnej sedimentácie spoločne s prebytočným
aktivovaným kalom sa dopravujú do jednej z dvojice
jestvujúcich nádrží gravitačného zahusťovania. Pre potrebu
efektívneho strojne-mechanického odvodňovania gravitačne
zahusteného kalu sa predpokladá dosiahnutá sušina zmesi
kalov minimálne 22 kg/m3.
Príprava a kondiciovanie kalu pred odvodňovaním
Zahustený kal zo zahusťovacej nádrže po kondiciovaní
vhodným polymérnym flokulantom strojne-mechanicky
odvodňuje na dekantačnej odstredivke o objemovom výkone
do 5 m3/h privádzaného gravitačne zahusteného kalu
na hodnotu 25 - 30 % sušiny nerozpustných látok
v závislosti od zloženia kalu.
Odvádzanie fugátu
Fugát,
bezprostredne
odchádzajúci
z dekantačnej
odstredivky prechádza odpeňovacím bubnom a následne je
zaústený do potrubnej trasy, ktorou je odvedený s ostatnými
kalovými vodami pred čerpaciu stanicu závitovkových
čerpadiel.
Čistenie vzduchu
Prekrytie reaktorových nádrží a odvádzanie vzduchu
Za účelom zabránenia úniku aerosolu a zápachotvorných
látok do ovzdušia, sú aktivačné nádrže zakryté
kompozitovými segmentmi.
Vzduch s obsahom aerosolu a zápachotvorných látok je
možné podľa potreby čistiť od zápachotvorných látok na
zálohovanom dezodorizačnom filtri s výkonom 2235 mN3/h.
Monitorovanie
Na prevádzke ČOV sa odoberá 24 h zlievaná vzorka v 1 hod
intervale raz mesačne na prítoku; v bývalom rozdeľovacom
objekte odtoku odpadovej vody z ČOV sa odoberá 24 h
zlievaná vzorka v 1 hod intervale raz týždenne. Ďalej sa
podľa určeného monitorovacieho plánu monitoruje kvalita
podzemnej
vody v areáli
prevádzky a dohodnuté
prevádzkové parametre OV.
Vodivosť sa kontinuálne meria vo vstupujúcej OV,
v rozdeľovacom
objekte
do
aktivačných
liniek
a v rozdeľovacom objekte pre dosadzovacie nádrže. Kyslík
sa meria v aktivačných nádržiach vo všetkých sekciách. pH
sa meria v aktivačných nádržiach A a B sekciach 3,
v rozdeľovacom objekte pre usadzovacie nádrže, na vstupe
do ČOV, v rozdeľovacom objekte pre aktivačné linky a na
odtoku ČOV.
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13 Hodnotenie vplyvu navrhovanej prevádzky na životné prostredie
Hodnotenie vplyvu prevádzky na
Nie
X
Áno
životné prostredie
Cezhraničné vplyvy
Nie
X
Áno
14 Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky
Územné
Číslo
UPA-4792-15424/82 z dňa 01.10.1982
rozhodnutie
rozhodnutia
085-č. OÚR-1275/93 Pb z dňa 12.05.1993
3394-28012/37/2013/Kuc/370212306/ZS zo dňa 21.10.2013
Integrované
Číslo
6424-37019/37/2014/Kuc/370212306/Z1K zo dňa 18.12.2014
rozhodnutie
rozhodnutia
8061-4880/37/2016/Kuc/370212306/Z2-KR zo dňa 12.02.2016
4572-19845/37/2016/Kuc/370212306/Z3 zo dňa 22.06.2016
8165-35979/2016/Faš/37021306/Z4 zo dňa 15.11.2016

Základné informácie
o stavebných objektoch
Základné informácie
o prevádzkových súboroch
15 Zaradenie
do
systému
environmentálneho manažérstva
16

Utajované a dôverné údaje

Bez zmeny.
Bez zmeny.
Prevádzka je zaradená do systému environmentálneho
manažérstva. Prevádzkovateľ je držiteľom certifikátu ISO
14 001:2004 platného do 15.09.2018.
Utajovaný/dôverný údaj Dôvody, pre ktoré je tento údaj
považovaný za utajovaný /
dôverný
Nie sú
Nie sú
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D
1

Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií,
ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú
Zoznam základných surovín

Základnými látkami / surovinami sú:
a) Vápno vzdušné biele
b) Flokulant Sokoflok 14 CK
c) Flokulant Sokoflok 55GP
d) Flokulant Praestol 855 BS resp. Flokulant Praestol 852 BC
e) Odpeňovacie činidlo – Repkový olej
f) Kyselina fosforečná
g) Odpeňovač Lukosan P, S
h) Síran železitý
i) Chlorid železitý
j) Aktívne uhlie
k) Peroxid vodíka
2 Zoznam pomocných materiálov a) Motorová nafta
a ďalších
látok,
ktoré
sa b) Technický benzín
v prevádzke používajú
c) Hydraulický olej
d) Prevodový olej PP 90
e) Antispumin WA 2
f) Kyslík
g) Acetylén
3 Zoznam
medziproduktov
a a) odpadová voda po procese čistenia
výrobkov
4 Zoznam energií v prevádzke Pohonné hmoty:
vyrábaných
a používaných Motorová nafta (ročná spotreba: 1500 l)
(vrátane
palív,
médií Energie:
a pohonných hmôt)
El. energia (ročná spotreba: 878800 kW)
Teplo (vodná para – ročná spotreba: 515,5 GJ)
5 Spotreba
vody
(pitnej
a Zásobovanie vodou
technologickej)
V areáli je využívaná:
a) Voda pitná z rozvodu pitnej vody (vodovod BVS, a.s.)
b) Voda priemyselná - získaná z vlastného zdroja Istrochem
Reality, a.s. vo Vlčom hrdle
5.1 Zdroj tech. vody Využitie
Spotreba technologickej a úžitkovej vody v r. 2016
v prevádzke
Vlastný zdroj Technologick Ø (l.s-1) Max
m3.deň-1 m3.rok-1
Merná
%
-1
é účely
(l.s )
spotreba na využitia
jednotku
vo
výrobku
výrobk
10-15
18 560
(jedn.)
u
25 m3/t
0%
Zdroj pitnej vody
Verejný vodovod

Využitie
v prevádzke
Pitné a soc. účely
zamestnancov

Spotreba pitnej vody v r. 2016
-

-

-

203 l

-
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E

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
1

2

3
4

5

6
7

8

Zoznam zariadení a činností Prevádzka ČOV pozostáva z 1 stredného ZZO v rámci
majúcich
vplyv
na ktorého sú:
znečisťovanie ovzdušia
a) Dieselagregát (náhradný zdroj el. energie)
b) Zásobníky vápna do neutralizácie
c) Linka MCHBČOV
Zoznam emisií vypúšťaných do TZL; NOx; CO; SO2; TOC;
ovzdušia
a
spôsob
ich Zásobníky vápna do neutralizácie – kapsové filtre
vypúšťania, resp. zachytávania Linka MCHBČOV – uhlíkové filtre Odor Controll
Zoznam zdrojov znečisťovania Prevádzka Sulfenaxov; spoločnosti sídliace v areáli
odpadových vôd
Istrochem Reality, a.s.;
Zoznam
produkovaných Prevádzka Sulfenaxov; priemyselné OV; 651 481 m3
odpadových vôd a spôsob ich Pracovisko ČOV; priemyselné OV; 18 560 m3
vypúšťania
Produkované OV sú čistené na pracovisku ČOV Duslo, a.s.
Bratislava a po vyčistení vypúšťané do recipientu Dunaj.
Zoznam odpadových vôd s Odpadové vody s obsahom znečisťujúcich látok na
obsahom znečisťujúcich látok pracovisku ČOV nevznikajú.
vypúšťaných
do
verejnej
kanalizácie alebo recipientu
Odpadové vody prichádzajúce Odpadové vody ktoré sú čistené na pracovisku ČOV
od iných pôvodcov
pochádzajú iba z areálu Istrochem Reality, a.s.
Charakteristika
recipientu Dunaj; č. h. povodia: 4-20-01-001; r. km.: 1863,6;
(názov,
povodie,
riečny prietok: 1158 m3/s
kilometer, úroveň znečistenia
v mieste vypúšťania, prietoky) Tab. č.1: Stav znečistenia v r. 2011 (zdroj: SHMÚ, 30.05.2011)

Zoznam
odpadov
Číslo
odpadu
19 08 11
20 01 21

CHSKCr

mg O2/l

15

BSK5

mg O2/l

1,7

NL suš.

mg/l

184

RL žíh.

mg /l

208

NEL

mg/l

0,03

FENOLY

mg/l

0,0006

PAU suma

mg/l

0,000021

AOX

mg/l

0,000016

produkovaných Tab. č.2: Zoznam druhov odpadov a ich množstvá
z pracoviska ČOV za r. 2016:
Zoznam druhov odpadov v r. 2016
Názov druhu
Odpadu
Kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy
odpadových vôd
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

Kategória
odpadu
N
N

Množstvo
(t)
867,43
0,007
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9

Úroveň znečistenia pôdy a Povrchové a podzemné vody
podzemných vôd a možné Smer prúdenia podzemných vôd je od svahov Malých
riziká
Karpát k Dunaju JV až J smerom. Hĺbka hladiny

podzemnej vody je od 0 m (podmáčané územie) až do 5
m a kolíše v závislosti od zrážok, výšky hladiny tokov
Gaštanový hájik, Vajnorský kanál II, Dunaja, zdrže
Hrušov a ročného obdobia.

10

Odpadové vody
Na pracovisku ČOV sú čistené OV z prevádzky Sulfenaxov
a z externých spoločností, ktoré sídlia v areáli Istrochem,
z ktorého sú odvádzané jestvujúcou kanalizačnou sieťou.
Prehľad iných emisií do Zdroje hluku a vibrácií na pracovisku ČOV sú rôzne
životného prostredia (hluk, kompresory, dúchadlá, odstredivka a i.
vibrácie, žiarenie atď.)
Predmetné územie, v ktorom sa nachádza pracovisko ČOV
spadá do kategórie IV. v zmysle vyhlášky MZ SR č.
549/2007 Z.z. Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo
vonkajšom prostredí pre kategóriu IV. sú:
- pre dennú, večernú aj nočnú dobu: LAekv = 70 dB
Technológie, ktoré sú súčasťou pracoviska ČOV a
produkujú hluk do vonkajšieho prostredia, nespôsobujú
prekročenie najvyšších povolených hodnôt pri dodržaní
protihlukových opatrení.
Prevádzka z hľadiska predpokladaných hlukových pomerov
vyhovuje podmienkam vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.
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Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia
v tomto mieste

F

Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia
Mapa lokality a širšie vzťahy
P. č. Názov mapy
1 Mapový list Bratislavy – širšie vzťahy – časť BM 1:10 000
1

Popis
miesta
prevádzky

a

Príl. č.
-

okolia Areál pracoviska ČOV je situovaný v Bratislave, mestská
časť Bratislava Nové Mesto, medzi Turbínovou
a Elektrárenskou ulicou.
Z geomorfologického hľadiska patrí širšie záujmové
územie do sústavy: Alpsko-himalájskej, podsústavy:
Panónska panva, provincie: Západopanónska panva,
subprovincie: Malá dunajská kotlina, oblasti: Podunajská
nížina, celku: Podunajská rovina.
Geologické pomery - areál je budovaný kvartérnymi
sedimentami v podloží, ktorých sa nachádzajú neogénne
sedimenty.

2

Klimatické
podmienky
kvalita ovzdušia

Hydrogeologické pomery - z hydrogeologickoštruktúrneho
hľadiska
predstavuje
územie
typ
hydrogeologického kolektora vrstvového typu.
a Klimatické pomery - z hľadiska klimatickogeografických
typov patrí predmetné územie i jeho okolie do typu krajiny
s nížinnou klímou s miernou inverziou teplôt, suchou až
mierne suchou, subtypu teplého so sumou teplôt 10 C a
viac 3 000 – 3 200, teplotou v januári –1 až –4 C, teplotou
v júli 20,5 až 19,5 C, amplitúdou 22 až 24 C, ročnými
zrážkami 530 – 650 mm.
Orografické podmienky územia podmieňujú častú a
pomerne významnú veternosť. Za najveternejšie obdobie
možno označiť jar a leto, naopak najpokojnejším obdobím
je zima.

3

Kvalita ovzdušia – hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia
v Bratislave má chemický priemysel, energetika a
automobilová doprava. Významným druhotným zdrojom
znečistenia ovzdušia v meste je sekundárna prašnosť, ktorej
úroveň závisí od meteorologických činiteľov, zemných a
poľnohospodárskych prác a charakteru povrchu.
Charakteristika
stavu Vodohospodársky
významné
vodné
toky
–
životného prostredia v danej najvýznamnejšie vodohospodárske vodné toky sú Dunaj,
lokalite
Malý Dunaj a Morava.
Kvalita povrchových vôd - sa na území mesta Bratislava
hodnotí na troch hlavných tokoch územia – na toku Dunaj,
Malý Dunaj, Morava. Povrchové vody Dunaja
v záujmovom území (Dunaj – Bratislava, profily – stred,
L.B., P.B., rkm 1 869) sú dlhodobo zaradené do V. triedy
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kvality.
Kvalita podzemných vôd - v rámci pozorovacej siete
SHMÚ na systematické sledovanie kvality podzemných
vôd národného monitorovacieho programu spadá širšie
záujmové územie do sledovanej oblasti „Bratislava a Malé
Karpaty “.
4

5

Chránené a citlivé oblasti, V Bratislave a jej okolí sa nachádza 29 maloplošných
ochranné pásma
chránených území. Predmetné územie sa nachádza mimo

maloplošných chránených území a nie je v kontakte
ani s ich ochranným pásmom.
Staré záťaže na území Na území ČOV boli v minulosti situované kalové
prevádzky a v jej okolí a polia, kde sa odvodňovali kaly pred ich vývozom na
plánované nápravné opatrenia
skládku odpadov.
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G
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie
a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné,
na obmedzenie emisií.
Emisie do ovzdušia
1

2

3

4

5

6

7

8

Stručný popis technológie a jej
kritických miest z hľadiska jej
možných vplyvov na
životné prostredie

Zásobníky vápna do neutralizácie - vzduch sa využíva na
čerenie vápna v zásobníkoch a na pneumatickú dopravu vápna
z automobilových cisterien do zásobníkov vápna. Každý
zásobník je vybavený kapslovým – rukávovým filtrom na
zachytávanie jemných častíc vápna - TZL z odvzdušnenia
zásobníkov.
Linka MCHBČOV – znečisťujúcou látkou je TOC.
Dieselagregát – používa sa ako záložný zdroj el. energie.
Používané
technológie
a Technológie na predchádzanie, resp. zachytávanie emisií ZL sú
techniky na predchádzanie vzhľadom na ich množstvo, charakter a najmä účinnosť
vzniku emisií a obmedzenie zachytávania predovšetkým TZL – postačujúce.
emisií
Navrhované technológie a V súčasnosti sa neuvažuje nad zmenou druhov alebo typov
techniky na predchádzanie odlučovacích zariadení.
vzniku emisií a obmedzenie
emisií
Nakladanie so zachytenými Emisie ZL sú predovšetkým plynného charakteru a zmena
emisiami alebo produkovaným nakladania s nimi sa nepredpokladá.
zostatkovým znečistením
Emisie do vôd
Stručný popis technológie a jej Odpadové vody produkované výrobou Sulfenaxov a inými
kritických miest z hľadiska jej prevádzkami v areáli Istrochem Reality, a.s. sú odvádzané
možných vplyvov na
chemickou kanalizáciou na pracovisko ČOV na Elektrárenskej
životné prostredie
ul. Stručný popis je uvedený v kapitole C12.
Používané
technológie
a Technológie používané na úpravu odpadových vôd a zníženie
techniky na predchádzanie ZL emitovaných do vôd sú uvedené v kapitole C12.
vzniku emisií a obmedzenie
emisií
Navrhované technológie a Nad zmenami v charaktere čistenia OV sa v súčasnosti
techniky na predchádzanie neuvažuje.
vzniku emisií a obmedzenie
emisií
Nakladanie so zachytenými Zneškodnenie
odpadov je
zabezpečené
oprávnenou
emisiami alebo produkovaným organizáciou.
zostatkovým znečistením
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H

1

Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení
na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie
odpadov vznikajúcich v prevádzke
Používané
opatrenia
na
predchádzanie
vzniku
odpadov, na zhodnocovanie
alebo zneškodňovanie
odpadov

Pri prevádzke nevznikajú nové odpadové vody. Prevádzka
BČOV zníži organické znečistenie OV. Pôvodné znečistenie
OV sa znižuje predúpravou OV na prevádzke Výroby
Sulfanaxov. Predpoklad účinnosti: zníženie CHSK do max
76 %, BSK5 do max 97,5 %,
Odpady
Na pracovisku ČOV vznikajú odpady súvisiace s prevádzkou.
So vzniknutými odpadmi sa nakladá v zmysle zákona
o odpadoch. Vznikajúce odpady sú zhromažďované podľa
druhov. Čo sa týka surovín, tu je udržiavaná správna regulácia
zásob surovín a pomocných látok, pravidelná údržba
technologických zariadení.
Očakávané prínosy: minimalizácia nepoužiteľnosti surovín
alebo pomocných látok, teda minimalizácia vzniku odpadov
a predchádzanie havarijným stavom.

2

Ovzdušie
Sú inštalované odlučovacie zariadenia.
Navrhované opatrenia na Vody/Odpady/Ovzdušie
predchádzanie
vzniku Zavedené opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov,
odpadov, na zhodnocovanie zhodnocovanie alebo ich zneškodňovanie sú postačujúce. Nad
alebo zneškodňovanie
zmenami sa neuvažuje.
odpadov
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Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení
a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do
životného prostredia

I

1

Používaný systém opatrení
a technických zariadení na
monitorovanie
prevádzky
a emisií
do
životného
prostredia

Ovzdušie
Emisie ZL sú monitorované v rozsahu určenom vyhláškou
MŽP SR č. 411/2012 Z.z.
Na základe rozhodnutia OÚ BA č. OU-BA-OSZP3-2015/
092274/HRJ/III z dňa 05.11.2015 sa na predmetnom zdroji
emisné limity neuplatňujú z nasledovných dôvodov:
Dieselagregát – ide o zariadenie slúžiace ako náhradný zdroj
elektrickej energie – EL sa neuplatňujú.
Linka MCHBČOV – na OÚ BA bol predložený a schválený
technický výpočet.
Zásobníky vápna do neutralizácie – uplatňuje sa § 6 ods. 1
písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.
Vody
Tab. č.3: Odpadové vody sú monitorované nasledovne:
(akreditované laboratórium)
CHSKCr
BSK5
NEL
RL550
Chloridy
NL105
Fenoly
AOX
pH
PAU
Ncelk. / Pcelk.
N-NH4
Benztiazol
Di (2-etylhexyl)
ftalát (DEHP)
Fenoxyoctové
kyseliny MCPA
Chloroform
Ekotoxicita
4-metyl-2,6-diterc- butyl fenol

STN ISO 6060, STN ISO 15705
STN EN 1899-1,2
STN 830520-27
STN 75 7373
STN ISO 9297
STN EN 872
STN ISO 6439
STN EN ISO 9562
STN ISO 10523
STN En ISO 17993
STN EN 25663 / STN EN ISO 6878
STN ISO 7150-1, STN ISO 5664
STN ISO 11423-1
ORG.M.018 vychádza z EPA8060-61
ČSN EN ISO 15913
ČSN EN ISO 10301
STN 83 8303; STN EN ISO 6341
ORG.M.018 vychádza z EPA8060-61

Tab. č.4: Monitorovanie podzemnej vody:
(Oddelenie centrálnych laboratórií, Duslo, a.s.):
CHSKCr
RL105/RL550
AOX
NEL
Chloridy
N-NH4+

STN ISO 6060, STN ISO 15705
STN 75 7373
STN EN ISO 9562
STN 83 0540-4
STN ISO 9297
STN ISO 7150-1

Ďalej sú používané nasledovné prístroje:
1. spektrofotometer:
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HACH Odyssea DR 2500 vzťahované na kalibračnú krivku.
2. Analyzátor LTX 2000 – stanovenie AOX, rozsah merania
0,1-200 µg Cl-, reprodukovateľnosť  2%
3. pH sonda
4. Ultrazvukový prietokomer Badger meter
5. Vodivostná sonda Hach Lange
6. Kyslíková sonda Hach Lange
Kalibrácie v zmysle metrologických predpisov.
Opravy v certifikovaných spoločnostiach.
Miesto vykonania analýz / laboratórium
V súčasnosti analýzy vypúšťaných odpadových vôd vykonáva
oprávnená spoločnosť Eurofins/Bel Novamann, s.r.o. Analýzy
podzemných vôd vykonáva Oddelenie centrálnych laboratórií
Duslo, a.s.
Autorizácia / akreditácia k meraniu
V zmysle platnej legislatívy.
Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
Údaje spracováva OŽPaOZ, Duslo, a.s. a oddelenie centrálne
laboratórií, Duslo, a.s.
a sú umiestnené na intranete
spoločnosti.
2

Pripravovaný systém opatrení
a technických zariadení na
monitorovanie
prevádzky
a emisií
do
životného
prostredia

Monitorovanie podzemných vôd
Na základe Záverečnej správy – Monitoring podzemných vôd
v okolí prevádzky ČOV spoločnosti Duslo, a.s., pracovisko
Bratislava, ktorú vypracovala spoločnosť SENSOR, spol. s.r.o.
v mesiaci január 2017, navrhujeme zmenu v monitorovaní
podzemných vôd a to nasledovne:
- odber vzoriek zo sondy č. 21 (voda v tomto vrte nemá
dostatočnú hĺbku – vodný stĺpec je cca 30 cm) nahradiť
jestvujúcim vrtom NV-1, ktorý je situovaný v zmysle
prúdenia podzemných vôd nad prevádzkou ČOV a je
použiteľný ako referenčný objekt. Podzemná voda v tomto
vrte má el. vodivosť cca 80 mS/m (bez zonálnosti kvality
vody). Ako indikačný vrt sa využije vrt NV-2, ktorý je
situovaný pod objektom prevádzky, pričom podzemné vody
v tomto vrte majú el. vodivosť cca 160 mS/M (bez
zonálnosti).
Navrhujeme zmenu monitorovaných ukazovateľov zo
súčasných: CHSKCr, RLsuš, RLžíh, Cl, NH4+, NEL, AOX na
nasledovné ukazovatele: pH, el. vodivosť, CHSKCr, Cl, NH4+,
AOX.
Miesto vykonania analýz / laboratórium
Analýzy podzemných vôd vykonáva Oddelenie centrálnych
laboratórií Duslo, a.s. Po zmene integrovaného povolenia bude
analýzy podzemných vôd vykonávať oprávnená spoločnosť.
Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
Po zmene integrovaného povolenia bude údaje spracovávať
OŽPaOZ a budú zaznamenaná na intranete spoločnosti.
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Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

J

Porovnanie komplexných parametrov povoľovanej prevádzky s parametrami najlepšej dostupnej
techniky
p. č.
Komplexné parametre pre najlepšiu
Porovnanie parametrov
Návrh na
povoľovanej prevádzky
dostupnú techniku s uvedením ich
dosiahnutie
zdroja
s parametrami BAT
parametrov
BAT
Pri porovnaní posudzovanej technológie ČOV boli použité odporúčania obsiahnuté v
referenčnom dokumente (BREF) „Čistenie odpadových vôd a odpadových plynov v chemickom
priemysle“, vydaný Európskou komisiou (február 2002). Pri porovnaní monitorovania boli
použité relevantné odporúčania obsiahnuté v referenčnom dokumente (BREF) „Referenčný
dokument o obecných princípoch monitorovania“, vydaný Európskou komisiou (júl 2003).
Technologické alebo technické riešenie

1

Porovnanie prevádzky ČOV s najlepšou dostupnou technikou (BAT) bolo
uvedené v predchádzajúcej žiadosti.
- Lapač piesku a olejov, odstraňovanie nerozpustných látok .
- Odpadové vody vo významnom množstve ťažké kovy neobsahujú.
- Neutralizácia odpadových vôd, sedimentácia a spracovanie kalu. Z porovnania
technologických parametrov rýchlosť toku v lapači piesku a olejov - súlad s
BAT.
- Technológia prevádzky ČOV pracovisko Bratislava - súlad s BAT.
Parametre spotreby surovín; vody; energie

Bez návrhu/
Súlad s BAT

2

Boli uvedené v predchádzajúcej žiadosti.

Bez návrhu/
Súlad s BAT

Ďalšie parametre
3

- Eliminácia nadmerného hydraulického alebo toxického zaťaženia.
- Čistenie zrážkovej vody z kontaminovaných plôch.
- Použitie koagulácie alebo flokulácie pri čistení OV.
- Zneškodnenie kalu.
- Environmentálny manažment.
- Monitorovanie.
- Bezpečnostné a havarijné nástroje.

Bez návrhu/
Súlad s BAT
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K

1

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 úsporu
a zlepšenie využitia
surovín vrátane
vody, pomocných
materiálov a ďalších
látok

2

Opatrenia na
hospodárske využitie
energie

3

Opatrenia na
predchádzanie
haváriám a
obmedzovanie ich
prípadných
následkov –
pripravované alebo
uvažované
zmeny a zlepšenia
voči
súčasnému stavu

4

5

6

Opatrenia na
vylúčenie rizík
znečistenia životného
prostredia a
ohrozovania zdravia
ľudí po skončení
činnosti prevádzky
Vecný a časový plán
zmien, ktoré
vyvolávajú alebo
môžu vyvolať
vydanie nového IP
Zoznam ďalších
významných
dokladov
vzťahujúcich sa na
ochranu ŽP
(environmentálna
politika)

a) Využívanie retenčnej schopnosti jestvujúcich vyrovnávajúcich nádrží
na elimináciu vplyvu výkyvov prietoku a v hodnote ukazovateľoch
znečistenia odpadových vôd.
Odôvodnenie - elimináciou vplyvu výkyvov pH využitím retenčnej
schopnosti jestvujúcich nádrži v súlade s navrhnutou technológiou sa
dosiahne optimalizácia spotreby surovín a následne aj energie.
Obmedzenie spotreby surovín a pomocných materiálov
Manipulácia so surovinami a pomocnými materiálmi používanými na
pracovisku ČOV je časovo aj prakticky synchronizovaná. Tým sa
zamedzí zbytočne veľkým zásobám surovín a zároveň sa tým zníži riziko
mimoriadnej udalosti počas manipulácie a skladovania surovín.
Pravidelná kontrola a údržba elektrických zariadení a ich udržiavanie v
dobrom technickom stave.
1) Vypracovanie a pravidelná aktualizácia havarijného plánu.

2) Pravidelná kontrola strojnotechnologických zariadení, tesností spojov
povrchových rúr, všetkých ventilov a plôch, kde môže dôjsť k
znečisteniu nebezpečnými látkami.
3) Atesty o nepriepustnosti všetkých skladovacích, záchytných
a havarijných nádrží a príslušných rozvodov.
4) Automatické riadenie technologických procesov. Automatické
riadenie technologických procesov minimalizuje riziko výskytu
nepredvídaných okolností alebo havarijných stavov.
6) Osoby nakladajúce s chemickými látkami majú trvale k dispozícii
platné bezpečnostné listy všetkých používaných chemických látok a sú
pravidelne preškoľované.
1) V priebehu najbližších rokov Duslo, a.s. neplánuje ukončiť činnosť
pracoviska ČOV
2) V prípade ukončenia činnosti pracoviska ČOV spoločnosť Duslo, a.s.:
- odstaví prevádzku podľa prevádzkových predpisov,
- odstráni odpad a chemikálie prítomné v prevádzke,
- riadne zneškodní použité suroviny a zvyšky chemikálií,
- zneškodní alebo/a rozoberie jestvujúce zariadenia.
Nepredpokladáme.

Spoločnosť má vypracovanú environmentálnu politiku (Politiku SIM).
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L

Návrh podmienok povolenia
Návrh opatrení a inštalácie technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
Jedná sa o jestvujúcu prevádzku. Všetky inštalované technické zariadenia zodpovedajú
environmentálnym a bezpečnostným štandardom.
1) A/bod 1.13 – Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa inšpekciou schváleného
prevádzkového poriadku číslo: SBUE 226 6348 006 -3.
2) A/ bod 1.14 – Vzhľadom na neaktuálnosť tohto bodu žiadame o jeho zrušenie.

1

3) A/bod 4.1- Navrhujeme preformulovať nasledovne: Prevádzkovateľ môže pre
potreby pracoviska ČOV používať pitnú vodu dodávanú iba z verejnej vodovodnej
siete.
4) A/bod 4.2 - Navrhujeme preformulovať nasledovne: Dodávku pitnej vody z verejnej
vodovodnej siete môže pre potreby pracoviska ČOV zabezpečovať prostredníctvom
vlastných rozvodných sietí aj iný subjekt, ako správca verejnej vodovodnej siete,
oprávnený na túto činnosť.
Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne
Zmeny, ktoré sú predmetom tejto žiadosti sa netýkajú zmien charakteru a množstva emitovaných
znečisťujúcich látok do ovzdušia, vôd ani zvýšenie produkcie odpadov.
Ovzdušie
Bez zmien – v zmysle vydaného IP.

2

Vody
1) B/bod 2.1 – v bode 3/b) - miesto odberu vzoriek - podzemná voda nahradiť sondu č. 21 vrtmi
NV-1 a NV-2.
Odpady
1) B/ bod 3.1 - Vzhľadom k tomu, že prevádzka ČOV má vydaný platný súhlas na
zhromažďovanie nebezpečných odpadov žiadame o zrušenie tejto podmienky povolenia.
2) B/ bod 3.2 – nahradiť znením: Pri zhromažďovaní a preprave nebezpečných odpadov
prevádzkovateľ postupuje v súlade s platnými predpismi odpadového hospodárstva.
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

3
V zmysle vydaného IP.
Opatrenie na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie
4
V zmysle vydaného IP.
Podmienky hospodárenia s energiami
5
V zmysle vydaného IP.
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov
6

7

1) F – V kapitole nahradiť slovné spojenie „nebezpečných látok“ za „znečisťujúcich látok“.
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu
znečisťovania
V zmysle vydaného IP.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

8
Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.
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Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a
poskytovať do informačného systému

9

1) I/bod 2.2.1 - Žiadame o zmenu monitorovaných ukazovateľov podzemných vôd v tabuľke
č. 6 zo súčasných: CHSKCr, RLsuš, RLžíh, Cl, NH4+, NEL, AOX na nasledovné ukazovatele:
pH; el. vodivosť, CHSKCr, Cl, NH4+, AOX v zmysle záverov Záverečnej správy
z monitoringu podzemných vôd.
2) I/bod 2.2.2 b) - Zmeniť miesto odberu vzoriek podzemných vôd na namiesto sondy č. 21 na
vrty NV-1 a NV2.
3) I/bod 7.3 – Vzhľadom na duplicitu bodu 7.3 s bodmi 7.1 a 7.8 žiadame o jeho zrušenie.
Požiadavky na prevádzku

10

11

V zmysle vydaného IP.
Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania
miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu
V zmysle vydaného IP.
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M

Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až L)
všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

Čistiareň odpadových vôd Duslo, a.s. (ďalej len ČOV) sa nachádza medzi ulicami Turbínová
a Elektrárenská, v mestskej časti Bratislava Nové Mesto.
Na pracovisku ČOV dochádza k čisteniu OV z vnútro areálovej chemickej kanalizácie Istrochem
Reality, a.s. odkiaľ sú OV vedené na ČOV.
Pre Čistiareň odpadových vôd boli vydané nasledovné integrované povolenia:
3394-28012/37/2013/Kuc/370212306/ZS zo dňa 21.10.2013;
6424-37019/37/2014/Kuc/ 370212306/Z1K zo dňa 18.12.2014;
8061-4880/37/2016/Kuc/370212306/Z2-KR zo dňa 12.02.2016;
4572-19845/37/2016/Kuc/370212306/Z3 zo dňa 22.06.2016,
8165-35979/37/2016/Faš/370212306/Z4 zo dňa 15.11.2016.
Dôvodom žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia je zmena monitorovania podzemných
vôd, na základe Záverečnej správy – Monitoring podzemných vôd v okolí prevádzky ČOV spoločnosti
Duslo, a.s., pracovisko Bratislava, ktorú vypracovala spoločnosť SENSOR, spol. s.r.o. v januári 2017
žiadame o zmenu v monitorovaní podzemných vôd, a to nasledovne:
- odber vzoriek zo sondy č. 21 nahradiť jestvujúcim vrtom NV-1, ktorý je situovaný v zmysle prúdenia
podzemných vôd nad prevádzkou ČOV a vrtom NV-2, ktorý je situovaný pod objektom prevádzky.
Zároveň žiadame o zmenu monitorovaných ukazovateľov podzemných vôd, navrhujeme zmenu
monitorovaných ukazovateľov zo súčasných: CHSKCr, RLsuš, RLžíh., Cl, NH4+, NEL, AOX na nasledovné
ukazovatele: pH, el. vodivosť, CHSKCr, Cl, NH4+; AOX.
Predmetom tejto žiadosti je aj schválenie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia na
zneškodňovanie odpadov pre prevádzku „Čistiareň odpadových vôd“.
Z dôvodu neaktuálnosti údajov uvedených v integrovanom povolení, žiadame o zmenu bodu:
- I/A/3 na Prevádzka je zaradená do systému environmentálneho manažérstva. Prevádzkovateľ je
držiteľom certifikátu ISO 14 001:2004 platného do 15.09.2018.
- I/B/2.6 časť prítok a pôvod odpadovej vody na: fyzikálne chemicky predčistená odpadová voda
z výroby Sulfenaxov priteká spoločne s ostatnými odpadovými vodami z iných prevádzok
a spoločností nachádzajúcich sa na území Istrochem Reality, a.s. spoločne so splaškovými
vodami a vodami z povrchového odtoku na stredné automaticky stierané hrablice, po ktorých
následne prechádza do lapača piesku a olejov. V prípade, že prietok na prítoku odpadovej vody
neprekročí úroveň 240 m3/h, pretečie tento prietok cez tieto objekty hrubého predčistenia bez
akumulácie. Odpadové vody sú na ČOV privádzané tromi kanalizačnými zberačmi, ktoré sú
vyústením jednotnej kanalizačnej siete na území Istrochem Reality, a. s. Priesakové vody zo
skládky odpadov Budmerice sú privážané autocisternami a ich obsah sa gravitačne vypúšťa do
objektu lapača piesku a olejov. Priemyselné odpadové vody pochádzajú predovšetkým z výroby
gumárenských chemikálii (sulfenaxov), špeciálnych chemických výrob v spoločnosti TAUCHEM, s.r.o. a zo spoločnosti OSPRA – INVEST spol., s. r.o zaoberajúcou sa spracovaním
použitých PE fólií na granulát. Ostatná produkcia priemyselnej odpadovej vody je z hľadiska
objemu odpadových vôd a jeho znečistenia zanedbateľná.
- II/A/1.14 – Prevádzkovateľ je povinný zapracovať zmeny vyplývajúce zo zmeny integrovaného
povolenia č. 2 do prevádzkového poriadku a tento do 2 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o zmene č. 2 integrovaného povolenia predložiť inšpekcii na schválenie so súčasným
podaním žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude konanie podľa § 3 ods.
3 písm. c) bod. 4 zákona o IPKZ. Vzhľadom na neaktuálnosť tohto bodu žiadame o jeho zrušenie.
- II/A/4.1- Pôvodný text „Prevádzkovateľ môže odoberať pitnú vodu z verejnej vodovodnej siete
pre potreby prevádzky iba na základe uzatvorenej hospodárskej zmluvy o odbere vody so
správcom verejnej vodovodnej siete.“ navrhujeme preformulovať nasledovne: „Prevádzkovateľ
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-

-

-

-

môže pre potreby pracoviska ČOV používať pitnú vodu dodávanú iba z verejnej vodovodnej
siete.“
II/A/4.2 – Pôvodný text „Každú zmenu zmluvy o odbere vody je prevádzkovateľ povinný
predložiť inšpekcii do 15 dní od nadobudnutia jej platnosti.“ navrhujeme preformulovať
nasledovne: „Dodávku pitnej vody z verejnej vodovodnej siete môže pre potreby pracoviska
ČOV zabezpečovať prostredníctvom vlastných rozvodných sietí aj iný subjekt, ako správca
verejnej vodovodnej siete, oprávnený na túto činnosť.“
II/B/3.1 - Vzhľadom k tomu, že prevádzka ČOV má vydaný platný súhlas na zhromažďovanie
nebezpečných odpadov žiadame o zrušenie tejto podmienky povolenia – súhlas na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi.
II/B/3.2 – Pôvodný text „Pri skladovaní, zhromažďovaní a preprave nebezpečných odpadov
prevádzkovateľ postupuje v súlade s platnými predpismi odpadového hospodárstva vrátane
vypracovania opatrení pre prípad havárie“ nahradiť znením: „Pri zhromažďovaní a preprave
nebezpečných odpadov prevádzkovateľ postupuje v súlade s platnými predpismi odpadového
hospodárstva.“
II/F – Vzhľadom na novelu zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) žiadame o nahradenie
slovného spojenia „nebezpečných látok“ na „znečisťujúcich látok“.
II/I/7 - Vzhľadom na duplicitu bodu 7.3 s bodmi 7.1 a 7.8 žiadame o jeho zrušenie.

Z hľadiska zdrojov znečisťovania ovzdušia (ZZO):
Bez zmeny, nevznikne nový ZZO.
Z hľadiska ochrany zdravia:
Z hľadiska ochrany zdravia nenastali zmeny oproti súčasnému stavu.
Z hľadiska odpadového hospodárstva:
Bez zmeny.
Z hľadiska ochrany vôd:
Zmena nemá vplyv na produkované množstvo ani charakter vyčistených odpadových vôd.
Predmetom zmeny je zmena monitoringu podzemných vôd v zmysle záverov Záverečnej správy Monitoring podzemných vôd v okolí prevádzky ČOV spoločnosti Duslo, a.s., pracovisko Bratislava.
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N

P. č.
1
2
3
4

Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi,
prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo
nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv
Účastníci konania a dotknuté orgány
Duslo, a.s.
Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, odd. životného prostredia a mestskej zelene
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
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O

Prehlásenie a podpis

Týmto prehlasujem, že Duslo a.s., vypracoval žiadosť o vydanie zmeny integrovaného
povolenia. Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:
(zástupca organizácie)

Meno podpisujúceho:

Pozícia v organizácii:

Dátum: 02.05.2017

Ing. Jozef Mako
Vedúci odboru životného prostredia a ochrany zdravia
poverený zastupovaním spoločnosti
Pečiatka podniku:
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Prílohy k žiadosti

P

Údaje s označením „utajované a dôverné“

1.
P. č.
-

Názov a hodnota utajovaných údajov
-

Ďalšie doklady

2.
P. č.
1
2
3

Názov a hodnota utajovaných údajov
Výpis z obchodného registra vl. č. 10393/T z dňa 02.05.2017
Výpis z katastra nehnuteľností: list vlastníctva č. 5247 z dňa 02.05.2017
Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre prevádzku „Čistiareň odpadových
vôd“
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