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Žiadosť o zmenu povolenia pre prevádzku
„Čpavok 2“ podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia
Typ žiadosti:
zmena integrovaného povolenia z dôvodu:
 predĺženia platnosti podmienok nakladania s nebezpečnými odpadmi pre prevádzku
„Čpavok 2“ – uvedených v časti II.D.
 zmeny podmienky II.D.11 rozhodnutia č. 3540-13345/2015/Máň, Rum/370210707/Z9 zo dňa
13.05.2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 364434179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22.10.2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení.
Ostatné údaje, ktoré nie sú uvedené v tejto žiadosti o zmenu povolenia pre prevádzku „Čpavok 2“
podľa zákona o IPKZ, ostávajú bez zmeny.
Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada:
v oblasti odpadov: podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 6 zákona č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších
predpisov –
udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy.
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
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
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B)
Údaje o prevádzke a jej umiestnení
Názov prevádzky: „Čpavok 2“
Variabilný symbol pridelený SIŽP: 370210707
Číslo platného integrovaného povolenia:
Rozhodnutie č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22.10.2007 zmenené a doplnené
rozhodnutiami č.:
7042-31475/2009/Raf/370210707/Z2 zo dňa 02.10.2009
1351-33032/2009/Šim/370210707/Z1 zo dňa 15.10.2009
597-1071/2010/Šim/370210707/Z3 zo dňa 17.01.2011
597-3735/2011/Šim/370210707/Z3 zo dňa 08.02.2011( oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č.
597-1071/2010/Šim/370210707/Z3 zo dňa 17.01.2011 )
6401-21359/2012/Šim/370210707/Z5 zo dňa 01.08.2012
3594-26605/2012/Máň, Šim/370210707/Z4-SP-OdSt zo dňa 24.09.2012
6684-31718/2012/Poj/370210707/Z6-OdSt zo dňa 08.11.2012
4816-21549/2014/Jur/370210707/Z7-SP zo dňa 25.07.2014
131-3138/2015/Jak/370210707/Z8-KR zo dňa 03.02.2015
3401,3339-14541/2016/Jak, Čás/370210707/Z10-SP, Z11-SP zo dňa 04.05.2016
Adresa prevádzky: Duslo, a.s.
Úsek výroby anorganika – prevádzka Čpavok 2
Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
Povoľovaná priemyselná činnosť kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe
č. 1 zákona o IPKZ –
4.2 a) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú plyny, a to amoniak, chlór alebo
chlorovodík, fluór alebo flurovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý,
karbonylchlorid-fosgén.
Spôsob prevádzkovania:
MOFO činidlo na PÚM - stála výroba
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
Nakladanie s odpadmi
V prevádzke „Čpavok 2“ nedošlo k zmene podmienok nakladania s nebezpečnými odpadmi.
Z tohto dôvodu Vás žiadame:
- o predĺženie platnosti podmienok nakladania s nebezpečnými odpadmi uvedených v časti II.D.
- o zmenu podmienky II.D.11 rozhodnutia č. 3540-13345/2015/Máň, Rum/370210707/Z9 zo dňa
13.05.2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 364434179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22.10.2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení.
L)
Stručné zhrnutie údajov a informácií na účely zverejnenia
Prevádzkovateľ:
Duslo, a.s., Šaľa
Adresa prevádzkovateľa:
Duslo, a.s.
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Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Názov prevádzky: Čpavok 2
Dôvod zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Čpavok 2“:
- predĺženie platnosti podmienok nakladania s nebezpečnými odpadmi uvedených v časti II.D.
- zmena podmienky II.D.11 rozhodnutia č. 3540-13345/2015/Máň, Rum/370210707/Z9 zo dňa
13.05.2015, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 364434179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22.10.2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení.
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 v odpadovom
hospodárstve
Hlavná 42/12A
927 01 Šaľa
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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:

Dátum: 28.02.2018

Vypísať meno podpisujúceho:
Pozícia v organizácii:

Ing. Jozef Mako

vedúci OŽPaOZ
Pečiatka alebo pečať
podniku:

P)
Prílohy:

Príloha č. 1

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava – oddiel: Sa, vložka číslo:
10393/T
Číslo dožiadania: el-7175/2018/T (ev. číslo záznamu:SP-27-02-2018-000291)

Príloha č. 2

Splnomocnenie na zastupovanie: Ing. Jozef Mako

