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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) a stavby „Zapojenie
zásobníkov H 609 A,B,D a vyprázdňovanie Big Bagov (kolaudačné rozhodnutie č. S/2005/2068-3
zo dňa 08.06.2009) realizáciou stavby„Úprava plniacich a stáčacích miest“ – časť: prevádzka
Dusantox a ČOV
- 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 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) a stavby „Zapojenie zásobníkov H 609 A,B,D
a vyprázdňovanie Big Bagov (kolaudačné rozhodnutie č. S/2005/2068-3 zo dňa 08.06.2009)
realizáciou stavby„Úprava plniacich a stáčacích miest“ – časť: prevádzka Dusantox a ČOV
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
č. 2395-9993/2016/Jak/370211506/Z34 zo dňa 24.03.2016
č. 6409-33130/2016/Jak/370211506/Z35-SP zo dňa 20.10.2016
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 „Úprava plniacich a stáčacích miest“:
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, 6040/467- katastrálne územie Močenok
Stavebný objekt: SO 34-72
SO 44-05
Vlastníkom uvedených parciel je Duslo, a.s., Šaľa. Parcely č. 6040/1, 6040/467 sú zapísané v liste
vlastníctva č. 841 v k.ú. Močenok. Prevádzka nesusedí s cudzími pozemkami.
Stručný popis prevádzky:
Názov stavby: Úprava plniacich a stáčacích miest
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 vyjadrenia OÚ Šaľa-odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP2016/008381-2 zo dňa 20.12.2016 (príloha č. 15) nie je stavba „Úprava plniacich a stáčacích
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miest“ predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Účel stavby:
Zvýšenie bezpečnosti inštaláciou horizontálneho istiaceho systému pre jednu osobu.
Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:
Prevádzkové súbory:
14 – Prevádzka Dusantox, Stáčanie kontajnera AO
26 – Prevádzka FEaS, Plnenie IPOL do autocisterien
Stavebné objekty :
SO 34-72
SO 44-05
14 – Prevádzka Dusantox, Stáčanie kontajnera AO
Predmet projektovej dokumentácie:
V prevádzke Dusantox a ČOV – časť: Dusantox, SO 44-05 je potrebné pri stáčaní kontajnera AO
navrhnúť z dôvodu zvýšenia bezpečnosti horizontálny istiaci systém pre jednu osobu. Pôvodná
konštrukcia istiaceho systému sa demontuje. Projektová dokumentácia rieši statické posúdenie
oceľovej konštrukcie ako aj existujúcej železobetónovej steny, na ktorú sa navrhovaná konštrukcia
upevní. Použitým materiálom je oceľ pevnostnej triedy S235.
Popis existujúcej konštrukcie:
Stáčacie miesto kontajnera AO je zo severozápadnej a juhozápadnej strany ohraničené
železobetónovou stenou výšky 4,58 m. Hrúbka steny je 300 mm. ± 0,000 je uvažované dno
záchytnej vane. Na mieste sa nachádza existujúce istiace zariadenie, ktoré sa demontuje. Je
potrebné posúdiť aj železobetónovú stenu, na ktorú sa navrhovaná oceľová konštrukcia istiaceho
systému upevní. Predpokladá sa minimálna výstuž železobetónovej steny 4Ø20/m´. Navrhuje sa
horizontálny istiaci systém pre jednu osobu.
Stavebno-konštrukčné riešenie::
Istiaci systém má nosný prvok prierezu HEA 100, ktorý je vložený medzi dva nosníky prierezu
HEA 120 v osovej vzdialenosti 3,5 m. Stužený je prvkami L30/4. Do železobetónovej steny sa
kotví pomocou dvojice U 100 a závitových tyčí M20 pevnostnej triedy 8.8. Navrhovaná výška
zvarov je 6 mm.Výška spodnej hrany nosného prvku, po ktorom sa vozík bude pohybovať, je vo
výške 4,7 m.
Statický výpočet:
Projektová dokumentácia a statický výpočet boli spracované na základe projektových podkladov
a zamerania skutkového stavu. Výpočty boli vykonané v súlade s platnými normami v oblasti
zaťaženia stavebných konštrukcií. Navrhovaná konštrukcia ako aj existujúca železobetónová stena
vyhovuje podľa platných noriem.
26 – Prevádzka FEaS, Plnenie IPOL do autocisterien
Predmet projektovej dokumentácie:
Pri objekte SO 34-72 prebieha plnenie IPOL do autocisterien. Plnenie prebieha z plošiny, ktorá
v súčasnej dobe nie je vybavená istiacim zariadením. Doplnením oceľovej konštrukcie
a dodatočným zavetrením sa vytvoria podmienky na inštaláciu istiaceho systému. Požaduje sa
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horizontálny istiaci systém pre jedného pracovníka. Projektová dokumentácia rieši statické
posúdenie oceľovej konštrukcie.
Popis existujúcej konštrukcie:
Oceľová konštrukcia s rozmermi 4,91m x 6,75m, výšky +3,69m pozostáva zo štyroch stĺpov,
nosníkov prierezu UPE240 a priečnikov prierezu UPE120. Pochôdzna časť plošiny je vytvorená
preložením nosníkov UPE120 cez tri priečniky. Výstup na plošinu je pomocou rebríka.
Konštrukcia nie je zavetrená, je spájaná skrutkovými spojmi. Uloženie stĺpov je kĺbové. Záchytná
jímka so šírkou 4,02m je v najnižšom bode -0,4m hlboká.
Stavebno-konštrukčné riešenie:
V súčasnej dobe sa na konštrukcii nenachádza žiadne istiace zariadenie. Doplnením oceľovej
konštrukcie sa umožní inštalácia horizontálneho istiaceho systému. Z dôvodu zaistenia pohybu
obsluhy bez prekážok sa stredný priečnik pôvodnej konštrukcie odstráni. Nahradí sa rámom, na
ktorý sa nosník pochôdznej plošiny zavesí. Navrhovaná výška zvarov je 6 mm.
Istiaci systém-vozík sa uloží na nosný prvok HEA120. Výška spodnej hrany nosného prvku, po
ktorom sa vozík bude pohybovať, je vo výške +6,440m.
Statický výpočet:
Projektová dokumentácia a statický výpočet boli spracované na základe projektových podkladov
a zamerania skutkového stavu. Výpočty boli vykonané v súlade s platnými normami v oblasti
zaťaženia stavebných konštrukcií. Navrhovaná konštrukcia vyhovuje podľa platných noriem.
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
14 – Prevádzka Dusantox, Stáčanie kontajnera AO
Pri realizácii stavebných úprav nevzniknú žiadne odpady.
26 – Prevádzka FEaS, Plnenie IPOL do autocisterien
Realizáciou úprav, ktoré sú predmetom tejto časti stavby „Úprava plniacich a stáčacích miest“ sa
vplyv na životné prostredie nemení.
Odpady vznikajúce pri realizácii tejto časti stavby:
Katalógové
číslo
17 04 05
Železo a oceľ

Druh odpadu

Kategória
odpadu
O

Množstvo
odpadu
cca
70 kg

Zhodnotenie/
zneškodnenie odpadov
recyklácia oprávnenou
zmluvnou organizáciou

Pri prevádzke stavby nebude vznikať žiadny technologický odpad.
E)
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste
Bez zmeny.
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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. 7: Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
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:
Pri zhotovovaní stavebných prác je potrebné rešpektovať ustanovenia Vyhlášky č. 147/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti na výkon niektorých pracovných činností.
Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového
integrovaného povolenia:
Z dôvodu realizácie stavby „Úprava plniacich a stáčacích miest“ 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
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927 03 Šaľa
Názov prevádzky: Dusantox a ČOV
Názov stavby: Úprava plniacich a stáčacích miest
Umiestnenie stavby:
Areál Duslo, a.s., Šaľa, parcelné čísla 6040/1, 6040/467- katastrálne územie Močenok
Stavebný objekt: SO 34-72
SO 44-05
Vlastníkom uvedených parciel je Duslo, a.s., Šaľa. Parcely č. 6040/1, 6040/467 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. Vojtech Winter
EXPRO s.r.o., PO BOX 12, 927 03 Šaľa
Základné údaje o stavbe:
Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:
Prevádzkové súbory:
14 – Prevádzka Dusantox, Stáčanie kontajnera AO
26 – Prevádzka FEaS, Plnenie IPOL do autocisterien
Stavebné objekty :
SO 34-72
SO 44-05
14 – Prevádzka Dusantox, Stáčanie kontajnera AO
Predmet projektovej dokumentácie:
V prevádzke Dusantox a ČOV – časť: Dusantox, SO 44-05 je potrebné pri stáčaní kontajnera AO
navrhnúť z dôvodu zvýšenia bezpečnosti horizontálny istiaci systém pre jednu osobu. Pôvodná
konštrukcia istiaceho systému sa demontuje. Projektová dokumentácia rieši statické posúdenie
oceľovej konštrukcie ako aj existujúcej železobetónovej steny, na ktorú sa navrhovaná konštrukcia
upevní. Použitým materiálom je oceľ pevnostnej triedy S235.
Popis existujúcej konštrukcie:
Stáčacie miesto kontajnera AO je zo severozápadnej a juhozápadnej strany ohraničené
železobetónovou stenou výšky 4,58 m. Hrúbka steny je 300 mm. ± 0,000 je uvažované dno
záchytnej vane. Na mieste sa nachádza existujúce istiace zariadenie, ktoré sa demontuje. Je
potrebné posúdiť aj železobetónovú stenu, na ktorú sa navrhovaná oceľová konštrukcia istiaceho
systému upevní. Predpokladá sa minimálna výstuž železobetónovej steny 4Ø20/m´. Navrhuje sa
horizontálny istiaci systém pre jednu osobu.
Stavebno-konštrukčné riešenie::
Istiaci systém má nosný prvok prierezu HEA 100, ktorý je vložený medzi dva nosníky prierezu
HEA 120 v osovej vzdialenosti 3,5 m. Stužený je prvkami L30/4. Do železobetónovej steny sa
kotví pomocou dvojice U 100 a závitových tyčí M20 pevnostnej triedy 8.8. Navrhovaná výška
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zvarov je 6 mm.Výška spodnej hrany nosného prvku, po ktorom sa vozík bude pohybovať, je vo
výške 4,7 m.
Statický výpočet:
Projektová dokumentácia a statický výpočet boli spracované na základe projektových podkladov
a zamerania skutkového stavu. Výpočty boli vykonané v súlade s platnými normami v oblasti
zaťaženia stavebných konštrukcií. Navrhovaná konštrukcia ako aj existujúca železobetónová stena
vyhovuje podľa platných noriem.
26 – Prevádzka FEaS, Plnenie IPOL do autocisterien
Predmet projektovej dokumentácie
Pri objekte SO 34-72 prebieha plnenie IPOL do autocisterien. Plnenie prebieha z plošiny, ktorá
v súčasnej dobe nie je vybavená istiacim zariadením. Doplnením oceľovej konštrukcie
a dodatočným zavetrením sa vytvoria podmienky na inštaláciu istiaceho systému. Požaduje sa
horizontálny istiaci systém pre jedného pracovníka. Projektová dokumentácia rieši statické
posúdenie oceľovej konštrukcie.
Popis existujúcej konštrukcie:
Oceľová konštrukcia s rozmermi 4,91m x 6,75m, výšky +3,69m pozostáva zo štyroch stĺpov,
nosníkov prierezu UPE240 a priečnikov prierezu UPE120. Pochôdzna časť plošiny je vytvorená
preložením nosníkov UPE120 cez tri priečniky. Výstup na plošinu je pomocou rebríka.
Konštrukcia nie je zavetrená, je spájaná skrutkovými spojmi. Uloženie stĺpov je kĺbové. Záchytná
jímka so šírkou 4,02m je v najnižšom bode -0,4m hlboká.
Stavebno-konštrukčné riešenie:
V súčasnej dobe sa na konštrukcii nenachádza žiadne istiace zariadenie. Doplnením oceľovej
konštrukcie sa umožní inštalácia horizontálneho istiaceho systému. Z dôvodu zaistenia pohybu
obsluhy bez prekážok sa stredný priečnik pôvodnej konštrukcie odstráni. Nahradí sa rámom, na
ktorý sa nosník pochôdznej plošiny zavesí. Navrhovaná výška zvarov je 6 mm.
Istiaci systém-vozík sa uloží na nosný prvok HEA120. Výška spodnej hrany nosného prvku, po
ktorom sa vozík bude pohybovať, je vo výške +6,440m.
Statický výpočet:
Projektová dokumentácia a statický výpočet boli spracované na základe projektových podkladov
a zamerania skutkového stavu. Výpočty boli vykonané v súlade s platnými normami v oblasti
zaťaženia stavebných konštrukcií. Navrhovaná konštrukcia vyhovuje podľa platných noriem.
Ochrana životného prostredia:
14 – Prevádzka Dusantox, Stáčanie kontajnera AO
Pri realizácii stavebných úprav nevzniknú žiadne odpady.
26 – Prevádzka FEaS, Plnenie IPOL do autocisterien
Realizáciou úprav, ktoré sú predmetom tejto časti stavby „Úprava plniacich a stáčacích miest“ sa
vplyv na životné prostredie nemení.
Odpady vznikajúce pri realizácii tejto časti stavby:
Katalógové
Druh odpadu
číslo
17 04 05
Železo a oceľ

Kategória
odpadu
O

Množstvo odpadu Zhodnotenie/ zneškodnenie odpadov
cca
70 kg

recyklácia oprávnenou zmluvnou
organizáciou
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Pri prevádzke stavby nebude vznikať žiadny technologický odpad.
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) a stavby „Zapojenie
zásobníkov H 609 A,B,D a vyprázdňovanie Big Bagov (kolaudačné rozhodnutie č. S/2005/2068-3
zo dňa 08.06.2009) realizáciou stavby„Úprava plniacich a stáčacích miest“ – časť: prevádzka
Dusantox a ČOV.
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:
Skúšobná prevádzka sa neuvažuje.
Po realizácii stavby bude podaný Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude
povolené užívanie stavby „Úprava plniacich a stáčacích miest“.
Iné zmeny v prevádzke:
V prevádzke „Dusantox a ČOV“ – časť Dusantox bude v mesiaci január 2017 ukončená realizácia
akcie: „Plniaca rampa DFA, CHA, DCHA do autocisterien,“ ku ktorej vydala SIŽP stanovisko č.
3985-11054/Jak/370211506,370211606/Ohl zo dňa 05.04.2016.
Cieľom tejto akcie bolo plnenie autocisterien taveninou CHA (cyklohexylamín), DCHA
(dicyklohexylamín) pomocou plniacich ramien.
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
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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:

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

– štátna správa odpadového hospodárstva
– štátna vodná správa
– štátna správa ochrany prírody a krajiny
– štátna správa manažmentu environmentálnych rizík

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: 12.01.2017

Vypísať meno podpisujúceho:
Pozícia v organizácii:

Ing. Jozef Mako

vedúci OŽPaOZ
Pečiatka alebo pečať
podniku:
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P)
Prílohová časť
A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava k dátumu 11.11.2016,
číslo dožiadania: el-61700/2016/T
Splnomocnenie na zastupovanie: Ing. Jozef Mako
B) Údaje o prevádzke a jej umiestnení
Situácia stavby: Úprava plniacich a stáčacích miest
Generel Dusla, a.s., Šaľa (s vyznačením realizácie stavby: Úprava plniacich
a stáčacích miest)
Výpis z katastra nehnuteľností – k.ú. Močenok
Výpis z listu vlastníctva č. 841 – čiastočný
Kópia katastrálnej mapy – k.ú. Močenok
Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
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) a stavby „Zapojenie zásobníkov H 609 A,B,D
a vyprázdňovanie Big Bagov“ (kolaudačné rozhodnutie č. S/2005/2068-3 zo
dňa 08.06.2009) realizáciou stavby„Úprava plniacich a stáčacích miest“ –
časť: prevádzka Dusantox a ČOV
Kolaudačné rozhodnutie č. Výst. 5603/86 zo dňa 27.3.1987, ktorým sa
povoľuje užívanie stavby „Gumárenské chemikálie I. Antioxidant CD“
Kolaudačné rozhodnutie č. S/2005/2068-3 zo dňa 08.06.2009, ktorým sa
povoľuje užívanie stavby „Zapojenie zásobníkov H 609 A,B,D
a vyprázdňovanie Big Bagov“
Prehlásenie o podzemných rozvodných sieťach č. 2200000/6169 zo dňa
14.12.2016
Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., č. 7088/4/2016 zo dňa
07.12.2016
Dôvod nevydania stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Nitre
Záväzné stanovisko obce podľa § 120 a § 140b stavebného zákona č.
548/2016/SÚ/3510 zo dňa 12.12.2016
Záväzné stanovisko obce k PD „Úprava plniacich a stáčacích miest“ podľa §
4 ods. 3 písm.d) zákona č. 369/1990 Zb. – č. 3518/2016 zo dňa 29.11.2016
Stanovisko Okresného úradu Šaľa – odbor krízového riadenia k PD „Úprava
plniacich a stáčacích miest“ č. OU-SA-OKR-2016/008221-2 zo dňa
8.12.2016
Vyjadrenie OÚ Šaľa č. OU-SA-2016/008381-2 zo dňa 20.12.2016
Projekt: Úprava plniacich a stáčacích miest
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

1
2

3
4
údaje
utajované
a dôverné

5
6
7

8/A

8/B
8/C

9
10
11
12
13
14

15
16
*
17
v el. forme
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Rozhodnutie – súhlas k 5. Vydaniu Bezpečnostnej správy č. OU-SA-OSZP2015/001228-14 zo dňa 14.04.2015

*
18
v el. forme

Prehlásenie k bezpečnostnej správe – z dôvodu realizácie stavby: Úprava
plniacich a stáčacích miest
Zoznam použitých skratiek a značiek

19
20

*

Príloha č. 17 –
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.
*

Príloha č. 18 –
Rozhodnutie č. OU-SA-OSZP-2015/001228-14 zo dňa 14.04.2015 – súhlas k piatemu vydaniu
Bezpečnostnej správy spoločnosti Duslo, a.s., Šaľa:
Bolo prílohou č. 22 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.

