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A. Údaje identrnkujúce prevádzkovateFa
A.1. Základné informácie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Názov prevádzkovateI
Právna forma
Druh žiadosti
Adresa sídla prevádzkovatera
Poštová adresa pokiaľsa líši)
Www adresa
Štatutárny 2ástypca—funkcia
-

i

8.

Ičo

9.

Kód OKEČ (NACEL NOSE-P

10.

Výpiszobchodného registra

t
11.

Splnomocnená kontaktná osoba

12

ldentifikácia spracovateľov
predkladanej žiadosti

Duslo, a.s.
Akciová spoločnosť
Žiadosťo_p!ezny Č. 7 IP
Administrativna budova, ev. Č. 1236, 92703 Šaľa
Adresa_prevádzky:_Elektrárenská Č. 10515, 836 05 Bratislava
www.duslo.sk
Ing. Petr Bláha, generálny riaditeľ
35826487
OKEČ: 90002 Odvoda čistenie odpadových vád
Výpis OR okresného súdu
Trnava, oddiel: Sa, vložka
Príloha Č.
Č. 103935
lig.Jozf Mako, vedúci odboru ŽP a OZ
Tel.: 031 7754328; e-mail: iozef.makoduslo.sk
Duslo, a.s.
Ing. Richard Katunskt TLí, OŽP a OZ,
Tel.: 0249513245; E-mail: richard.katunsky@duslo.sk
Ing. Daniela Pavlisová, TÚ, oŽP a OZ,
Tel 02/4951 2227; E-mail: daniela.Qavlisova@duslo.sk
Ing. Voitech Bratko, SBU E, POH/COV BA,
Tel.: 0918254420; E-mail: voitech.bratko@duslo.sk
-

Ji

-

O

A.2. Informácie o povorovanej prevádzke
‘

-

2.

Názov prevádzky podlä platného
integrovaného povolenia a variabilný
symbol pridelený SIŽP
Adresa prevádzky
Počet zamestnancov
(vedenie, obsluha prevádzky, údržba:
elektro, kanalizačnej siete a
strojnotechnologická)
Dátum začatia a predpokladaného
ukončenia prevádzky

čistiareň odpadových vád
370212306

O

Elektrárenská č. 10515, 836 05 Bratislava
Technický pracovník
I 1 zamestnanec
Hlavný majster
1 zamestnanec

1

Robotník

15 zamestnancOv

Skúšobná prevádzka Čóv začala v r. 1987;
Ukončenie Činnosti nieje plánované.
+
+
Kategória Činnosti 6.11. Nezávisle
Kategória činnosti, do ktorej prevádzka
prevádzkované čistenie odpadových vád, na
spadá podIa prílohyč. 1 kzákonu
5.
ktoré sa nevzfahujú osobitné predpisy a ktoré sa
Č. 39/2013 Z.z.
vypúšťajú z prevádzky
Hodnota príslušného rozhodovacieho
Neuvádza sa
parametra v danej kategárii činnosti
500 I/s
Projektovaná kapacita
1 800 m3/hod
Projektovaná kapacita
7.
43 200 m3/deň
Technicky maximálne
500 I/s
dosahovaná kapacita
—
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Ročný fond pracovnej doby (max)
Porovnanie s hodnotou príslušného
rozhodovacieho parametra v danej
kategórii činnosti podia bodu 2.7

Neuvádza sa
Celkové množstvo vód na odtoku z prevádzky
(údaj za rak 2017):
‚ 708275 m3/r
V 1 940,5 m3/d
V 80,85 m3/hod
V 22,45 l/s
V Q, 2401/sec

Prevádzkovaná kapacita

8.

Opnem = 91 m3/hod
Qmax = 240 m3/hod

Celkové množstvo OV
na vstupe do Čov
FPD: 8784 h/r

-

Zoznam vykonávaných činnosti podľa
prilohy Č. 1 a 2 zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch

Biologická úprava

13.

I

DS

5. Nakladanie s odpadmi
5.3 Čistiarne odpadových vád (ČOV)
s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu
ekvivalentných obyvatel‘ov:
b)centrálne ČO Vp niyselných podnikov
Prevádzkovatel‘neprevádzkuje skládku odpadov
celoroČne -24 hod/deň
Bratislava, Bratislavský kraj, Okres Bratislava III,
Bratislava Nové Mesto
Ódpadových vád Duslo, a.s. sa nachádza
ulicami Turbínová a Elektrárenská,
medzi
v mestskej časti Bratislava Nové Mesto.
Prevádzka je situovaná na pozemkoch vo
vlastnictve Dusla, a.s., okolie predstavuje
priemyselnú zónu zváčšej časti Worenú
skladovými priestormi a malými pniemyselnými

Kategonizácia zdroja znečisfovania
ovzdušia podía prílohyč. 1 vyhlášky
Č. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
11.
J 2.

—

Trieda skládky odpadov
Spósob prevádzkovania
Umiestnenie prevádzky

—

-

14.

15.

Stručný popis lokality prevádzky

Parcelné čísla pozemkov prevádzky
podia aktuálnych listovvlastnĺctva
I

13662/73; 13662/74; 1 3662/75;13662/76;
13662/77; 13662/78; 13662/79; 13662/80;
13663/3; 13663/18; 13663/19; 13663/20;
13663/21; 13663/22; 13663/23; 13663/24;
13663/25;13663/26

A.3. ĎaIšie infarmácie o prevádzke
1.
2.

I

Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
Cezhraničné vplyvy

nie sú
nie sú

AA. Základné informácie o stavebných objektoch a prevádúových sůboroch
Nemení sa.
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B. Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia
B.1. Číslo platného integrovaného rozhodnutia vrátane zmien
Povolenie IPKZ Č. 3394-28012/37/201 3/Kuc/37021 2306/ZS zo dňa 21.10.2013
• Zmena povolen/a IPKZČ 6424-37079/37/2074/Kuc/370272305/ZlKzdňa 78.722074,
• Zmena povolen/a IPKZČ 8061-4880/37/2076/Kuc/370272306/Z2-KRzdňa 72022076,
• Zmena povolen/a IPKZ Č 4572-79845/37/20 76/Ku c/3 702 72306/Z3 Z dila 2206.2076,
• Zmena povolen/a IPKZ Č 8765-35979/37/2076/Faš/370272306/Z4 Zo dňa 1577.2076 vznenf
rozhodnut/a 8765-5259/37/20 77/Fašzo dňa 77022077,
• Zmena povolen/a IPKZ Č 5337-28550/37/20 77/Faš/3702 72306/ZS z dňa 29.09.2077

J

B.2. Druh žiadosti

O

-

.ti prehodnotenia podmienok povolenu
1. pqctĽa
33 ods. 1 písm. O zákona o IPKZ
konanie na p
podmienok povolenia pre prevádzku na zákla
ne záW.
najlepších_dostupných tech
.

zmeny Č. 7 integrovaného povolenia pre prevádzku ‚4stiareň odpadových vóď
záverov
správy o environmentálnej kontrole č. 27/2017/Faš/P za dňa 9.1.2018, ktorá
Po
zameraná na preverenie súladu podmienok integrovaného povolenia so závermi o BAT
L rejnenými rozhodnutím Komisie Č. 2016/902/EÚ Zo dňa 30.05.2ol6ozáverocho najlepšfch
dostupných technikách pre systémy bežného čistenia odpadových
nv a
nak!adania s nimi v sektore chemického priemyslu (d‘alej len „záveryo BAT“).
— Vspráve oenvironmentálnej kontrole inšpekcia konštatuje, že prevádzkovatel‘ je povinn‘
požiadať ovydanle zmeny integrovaného povolenia na zosúladenie monitorovania jednotil
parametrov znečisťovania vöd resp. frekvencie ich monltorovania.
Zmena emisného limitu pri ukazovateli PAU z hodnoty 0,001 mg/l na hodnotu 0,01 m
jčiktiež predmetom žiadosti o zmenu Č. 7 integrovaného povolenia, nevychádza zo
oBAT. Táto úprava sa navrhuje zdóvodu_zosúlqdeniaemisného_limitu s_Nariadením vlády
Slovenskej repub!ik29/2WQ, ktorý
ód
Z vyššie uvedených dóvodov sa podáva táto žiadosť o zmenu č. 7 integrovaného povolenia.
ktore su sucastou tejto ziadosti, supopisane vbodeM
ky zmeny ntegrovaneho
teito žii.sti a súhrnn v prilohe Č.
—

B3. Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sav rámd zmeny IP žiada podra zákona
Č. 39/2013 Z2. v znení neskorších predpisov
Bez zmien

—

v zmysle platného IP.

BA. Zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie mých súhlasov a povolení
sůvisiacich s danou prevádzkou

L

Dňa 20.12.2017 bola podaná žiadosť o vydanie zmeny Č. 61
/37/2013/Kuc/370212306/ZS zo dňa 21.10.201 3
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LS. Utajované a důverné údaje
Dóvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za
utajovaný / dóverný
Know-how spolocilĎsti
Obchodné záujmy
Bezpečnostné dóvody

Utajovaný / důverný údaj

ir

-

-

C. údaje o prevádzke a jej umiestnení
C.1. Všeobecná charakteristika prevádzky z hradiska technického, výroby
aslužieb
PL

1 .Všeobecná
charakteristika

Opis prevádzky
Duslo, a.s. patri k najvýznamnejšim spoločnostiam chemického priemyslu na
Slovensku. Počas svojej histórie sa vyprofilovalo na výrobcu hnojív európskeho
významu a globálneho dodávatera gumárskych chemikálií. Od roku 2005 je
súčasťou nadnárodného koncernu Agrofert Holding pósobiaceho v chemickom
priemysle, poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnkkom a drevárskom
priemysle, pozemných technológiách, dopravnej technike, obnoviteľných
zdrojoch a médiách.
V roku 2005 Duslo, a.s. získalo akcie spoločnosti lstrochem Bratislava a od
1.1.2006 je lstrochem jeho súčasťou vrátane Čistiarne odpadových vád.
Prevádzka je umiestnená v uzatvorenom areáli ohraničenom ulicami
Elektrárenská a Turbfnová.
V súčasnosti slúži prevádzka na čistenie odpadových vád pritekajúcich do Čov
z prevádzok nachádzajúcich sa na území lstrochem Reality, a.s. (významnými
producentmi priemyselných OV sú Duslo, a.s., TAU-CHEM, s.r.o., OSPRA INVEST
spol., s. r.o. Ostatná produkcia priemyselnej odpadovej vody je z hladiska
objemu odpadových váda jeho znečistenia zanedbateľná).
Odpadové vody sú zjednotlivých objektov odvádzané sústavou kanálov.
Kanalizačný systém je čiastočne delený na chemickú, splaškovú a dažďovú
kanalizáciu. Časť splaškových vád je zaústených do mestskej kanalizácie, časť
odteká do chemickej kanalizácie, cez ktorú sú spolu s chemicky znečistenými
OV odvádzané na čistiareň odpadových vád. Po prečistení sú OV odvádzané do
—

Du

2. Účel
ie
3.Menovitý
výkon

naja.

Nemenisa.
Projektovaná kapacita jednotlivých PS sa nemení.
lnformácie o celkovom množstve vád na odtoku z Čov sú uvedené v bode
A.2.8.
podľa prílohy Č. 1 k
TKategória činnosti 6.11.
Nezávisle prevádzkované
čistenie odpadových vád, na ktoré sa nevzťahujú
zákonu č. 39/2013
Z.z.
osobitné predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky
podl‘a prílohy Č. I
5. Nakladanie s odpadmi
Vyhlášky Č. 41012012
5.3 Čistiarne odpadových vád (ČOV) s projektovanou
Z.z. ktorou sa
kapacitou čistenia podia počtu ekvivalentných
obyvatelov:
vykonávajú niektoré
—

4. Druh
prevádzky
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ustanovenia zákona
ovzduší

b) centrálne

Čov priemyselných podnikov

O

5. Rok
uvedenia
zdroja do
_prevádzky
6. Princ(p
technológie
7. Zoznam
a popis
za riaden í,
ktoré majú
vplyv na
tvorbu ZL

Skúšobná prevádzka

Čov začala v r.

1987. Ukončenie Činnosti nieje plánované.

Nemenĺsa.

Nemení Sa.

O

C2. Mapový list lokalizujúd umiestnenie povorovanej prevádzky v rámci celého
areálu
Nemeni Sa.

C.3. Opis prevádzky a technológie
Nemení sa. Charakteristika bola uvedená v predchádzajúcej žiadosti.

CA. Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v Členení na jednotlivé

prevádzkové súbory
C.4.1. Bloková schéma výrobného procesu
Nemení Sa. Schéma bala uvedená v predchádzajúcej žiadosti.

O

[ CA.2. Materiálová bilancia prevádzky
Nemeni sa. Bilancia bola uvedená v predchádzajúcej žŤadosti.

C.4.3. Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky
Nemení Sa.

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

D.i. Suroviny, pomocné materiMyaďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú
D.1 .1. Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok
Nemení sa. Zoznam bol uvedený v predchádzajúcej žiadostí.
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D.12. Skladovanie
Skladovanie surovin sa nemení. Charakteristika bola uvedená v predchádzajúcej žiadosti.

I

D.1 .3. Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

Póvodné údaje o spotrebe vody na prevádzke sa nemenia. Charakteristíka bola uvedená
v predchádzajúcej žiadosti.

D.1 .4. Voda používaná na pitné a sociálne účely
Původně údaje o spotrebe vody na prevádzke sa nemenia. Charakteristika bola uvedená
v predchádzajúcej žiadosti.

Di Výrobky a medziprodukty, ktdré sav prevádzke vyrábajú
Nemení Sa. Výsledkom procesu čistenia odpadovej vody, je voda zbavená chemického
znečistenia na únosnú mieru, pričom je vypúšťaná do recipientu za dodržania emisných limitov.
Vedrajšim produktom je vzniknutý kal.

DS. Energie v prevádzke používané alebo vyrábané
D3.1. Vstupy energie a palív
Póvodné údaje o spotrebe energii a paliv na prevádzke sa nemenia. Charakteristika bola
uvedená v predchádzajúcej žiadosti.

D3.2. Vlastná výroba energie z palív
Nemení sa. Charakteristika bola uvedená v predchádzajúcej žiadosti.

D3S. Opis všetkých spotrebiČov energií

I

Nemení sa. Charakteristika bola uvedená v predchádzajúcej žiadosti.

I

DSA. Využitie energií
Nemenĺsa. Charakteristika bola uvedená v predchádzajúcej žiadosti.

I

DS.5. Merná spotreba energie
Póvodné údaje o spotrebe energie na prevádzke sa nemenia. Charakteristika bola uvedená
v predchádzajúcej žiadosti.
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E Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje
o predpokladaných množswách a druhoch emisií do jednotlivých
zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií
a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí
E.1. ZneČisťovanie ovzdušia
E.1 .1. Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich Iátok a spásob
zachytávania emisií
Póvadné údaje sa nemenia. Charakteristika bala uvedená v predchádzajúcej žiadosti.

Q

El ZneČisťovanie povrchových v6d

E2.1. Recipienty odpadových vád
Vody po vyčistení sú vypúšťané do recipientu: Dunaj. Charakteristika recipientu (názov,
povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia v mieste vypúšfania, prietoky) bala uvedená
v predchádzajúcej žiadosti a nemení Sa.

E2.2. Produkované odpadové vody
Nemení sa. Charakteristika bala uvedená v predchádzajúcej žiadosti.

E22.1. Zoznam zdrojov odpadových vád
Odpadové vody ktoré sú privádzané chemickou kanalizáciou na pracovisko
z prevádzok nachádzajúcich sav areáli Istrochem Reality, a.s.

Čov, pochádzajú

E.2.2.2. Zoznam ukazovateľov zneČistenia odpadových vád
Nemenĺ sa. Charakteristika bala uvedená v predchádzajúcej žiadosti.

I E.2.3.

Odpadové vody preberané od mých pávodcov

Nie sú. Priesakové vady za skládky nebezpečných odpadav Budmerice, ktaré sa na
prevádzke zneškodňujú, sú kategorizované ako nebezpečný odpad.

rE2.23. Zoznam miest vypúšťania odpadových věd do povrchových vád
Prevádzka odvádza vyČistené odpadové vody kanálom chemických odpadových vbd do
Du naja.

E.2A. Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém
Nemení sa. Charakteristika bala uvedená v predchádzajúcej žiadasti.
12/22
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E.2.5. Odpadové vody s obsahom prioritných látok vypúšťaných do verejnej
kanalizácie alebo recipientu
Na pracovisku nevznikajú odpadové vody s obsahom prioritných Iátok.

I

E.3. Znečisťovanie půdy a podzemných věd
Nemení Sa. V prevádzke sú možné nasledovné riziká znečistenia pády a podzemných vád:
a) riziko havarijného úniku znečisťujúcich Iátok (suroviny používané vo výrobe) pri
technologickej havárii, havárii potrubia, netesnosti nádrží.
b) riziko náhodného úniku prepravovaných Iátok, resp. i ropných Iátok pri havárii.

.

EÁ. Nakladanie a mé zaobchádzanie $ odpadmi

ĺE.4.1. Zdroje a množstvá produkovaných odpadov
Prevádzka má vydaný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pávodcu
rozhodnutím č. OÚ-BA-OSZP3-201 6/63369-1/DAD/IiI zo dňa 11.10.2016.

E.4.2. Odpady a ich množstvá preberané od mých držiteľov
Pávodné údaje o odpadoch sa nemenia. Charakteristika bola uvedená v predchádzajúcej
žiadosti.

E.4.3. Mlesto zhromažďovanla nebezpečných odpadov
Pávodné údaje o odpadoch sa nemenia. Charakteristika bola uvedená v predchádzajúcej
žiadosti.

E5. Zdroje hluku a vibrácií
Nemení Sa. Charakteristika bola uvedená v predchádzajúcej žiadosti.

F. Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia
v tomto mieste
F.1. Grafické znázomenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia
Nemení sa. Grafické znázornenie bob uvedená v predchádzajúcej žiadosti.

F.2. Charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite
Nemení sa. Charakteristika boba uvedená v predchádzajúcej žiadosti.

F.2.1. Hydrogeologické pomery okolia prevádzky
13/22
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Nemeni Sa. Charakteristika bola uvedená v predchádzajúcej žiadosti.

F.22. Klimatické podmienky
Nemení sa. Charakteristika bala uvedená v predchádzajúcej žiadasti.

I F.2.3.

J

Kvalita owdušia

Nemení sa, Charakteristika bala uvedená v predchádzajúcej žiadosti.

F.2A. Kvalita vád
Nemení sa. Charakteristika bala uvedená v predchádzajúcej žiadosti.

I F25.

Chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma

‘,I

Nemeni sa. Charakteristika bala uvedená v predchádzajúcej žiadosti.

F.3. Staré zMaže na území prevádzky a v jej okolí a realizované a plánované
nápravné opatrenia
Na území Čov boli v minulosti situované kalové polia, kde sa odvodňovali kaly pred ich
vývazom na skládku odpadav.

G. Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie
a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné,
na obmedzenie emisií
G.1. Emisie do ovzdušia

ji

Nemen( sa. Charakteristika bala uvedená v predchádzajúcej žiadasti.

G2. Emisie do vád
Nemení sa. Charakteristika bala uvedená

V

predchádzajúcej žiadasti.

H. Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení
na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie
odpadov wnikajúcich v prevádzke
H.1. Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie
alebo zneškodňovanie odpadov
Nemení sa. Opatrenia bali uvedené v predchádzajúcej žiadosti.
14/22
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H.2. Navrhované opatrenia na predchádzanie
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

vzniku

odpadov,

na

Zavedené opatrenia na predchádzanie vzniku odpadav, zhodnocovanie alebo ich
zneškodňovanie sú postačujúce. Nad zmenami sa neuvažuje.

I.

Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení
a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do
životného prostredia

1.1. Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie
prevádzky a emisií do životného prostredia
Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do
životného prostredia bol uvedený v predchádzajúcej žiadosti a nemeni Sa.

12. Pripravovaný systém opatrení a technických nriadení na monitorovanie
prevádzky a emisií do životného prostredia
Nepripravujú sa nové opatrenia na zlepšenie systému monitorovania. Opatrenia, ktoré sú
prijaté, sú postačujúce.

J.

Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
zbor po7ovnanÉ pr‘vdz

nr

K Opis a charakteristika dalších pripravovaných opatrení v prevádzke,
najmä opatrení na hospodáme využívanie energií, na predchádzanie
haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov
1(1. Qpatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných
materiálov a dalších Iátok
Nemení sa. Opatrenia bali uvedené v predchádzajúcej žiadosti.

1(2. Qpatrenia na hospodárne využitie energie
Nemení sa. Opatrenia bali uvedené v predchádzajúcej žiadasti.

1(3. Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných
následkov
pripravované alebo uvažované zmeny a zlepšenia voČi
súČasnému stavu
—

1)

Vypracovanie a pravidelná aktuaíizácia havarijného plánu.
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Pravidelná kontrola strojnotechnologických zariadení, tesnosti spojov povrchových rúr,
všetkých ventilov a plóch, kde móže dájsť k znečisteniu znečisťujúcimi látkami.
Atesty o nepriepustnosti všetkých skladovacích, záchytných a havarijných nádrží a príslušných
rozvodov.
Automatické riadenie technologických procesov. Automatické riadenie technologických
procesov minimalizuje riziko výskytu nepredvidaných okolností aiebo havarných stavov.
Osoby nakladajúce 50 znečisťujúcimi chemickými látkami budú mať trvale k dispozicii platné
všetkých používaných znečisťujúcich látok a budú pravidelne
preškolované.

1(4. Opatrenia na vylúčenie rizik znečistenia životného prostredia a ohrozovania

zdravia ľudí po skončení Činnosti prevádzky
V priebehu najbližších rokov Duslo, a.s. neplánuje ukončiť činnosť pracoviska Čov. v prípade
ukončenia činnosti prevádzky spoločnosť Duslo, a.s.:
1) odstaví prevádzku podIa prevádzkových predpisov,
2) odstráni odpad a chemikálie pritomné v prevádzke,
3) riadne zneškodni použité suroviny a zvyšky chemikálii,
4) zneškodní alebo/a rozoberie jestvujúce zariadenia.

O

1(5. Opatrenia systému environmentálneho manažmentu
Nemeni sa. Opatrenia boji uvedené v predchádzajúcej žiadosti.

1(6. Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolávajú alebo můžu vyvolať vydanie
novéholP
Nepredpokladáme.

1(7. Zoznam ďalšfch významných dokladov vzťahujúdch sa na ochranu ŽP
Spoločnosť má vypracovanú environmentálnu politiku (Politiku SlM).

L. Opis dalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak
boll vypracované a ktoré prevádzkovateľakceptuje
K predkladanej zmene nie sú vypracované žiadne d‘aišie alternativy.

I M.

Návrh podmienok povolenia

• M.1. Charakteristika a Opis prevádzky
1.

—
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e

jJ ‚J

Výstupom z prevádzky je vycistena odpadc
)vac; objckt odtokuknálórndoDunaja.

Voda je odvad- n

M2. Stavebné objekty a prevádzkové súbory
Bez zmien v zmysle platného IP.
—

Návrh opatrení a inštaláde nových technických zariadení na ochranu
ovzdušia, vody a půdy v prevádzke

M3.

Bez zmien v zmysle platného IR
—

M.4. Určenie emisných Iimitov a zdóvodnenie ich úrovne

.

I

4,

Odpady, Ovzdušie, Hluk, Vibrácie
Bez zmien

—

v zmysle platného IP.

Vody
iTaburku Č iVpodrnienie lnteprovano pgniaV23 uv
oovolenitLB Emisně limiw, žiadame z dŮvodov uvedenýcfl1
aIW v celom rozshu a nahradiť kj novou tabulkou Č. 4 nasledovne:

I

pH

mg/l

CHSKer
-4

NL sušené 1 05
kRLžihané55o
ChIori
N-NH4
Pcelk
..4.
Ncelk
+
**
PA U
1
AOX
Benztiazof_______
4-metyI-2,6jte
—-

utyinoI

—

Ekotoxc.
DEHP

mg/I

‚

rn9

itné hodnotyv24
hodMovej zlievanej worke
6-9
500
80
40
14 000

1B2‘t.

2

+

ing/I
ng/I

I
I

ľsa

Frek9ema monitorovania
Ix tyždenne
Ix týžienn
1-

4

Ixtýždenne
Ix rnesaČne
Ix mesačné
IXmesačne
Ixmesačpe
Ix mesačne
Ix mesačné
lXmesačne

I

fl
I

I
0,15

1,5

rfI/I
mg/I
neakredkovanéhO.Dreud7

—_______

F

žiädU

mgi

4

ey

Iidíi%

BJ teito
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OO

PALS(súčet konZntrá
nu and

-

I

4

uórantrn E
(1,2,3-cd)pyrénu

I

mé hodnoty v 24
zIievpj
ke_______
Platno« do O8.06.202Ó
‘6-9
SQO

imitné hodrotj
24 hodinovej
zhevjvzork
Platnost úd 0906.2020
-9
P

$j9

s

i4oÓö
2

418

NwIk

Ib

PAU
AOX
Benztia-

1‘

T

.

S

I

I

I

(LEt I.
to4cLta

25

mg/l
mg/I
mg/I

MCPA
thloroforni

5Q)

lxmesačnc
‚I x mesačne‘
1 x mesačne‘
ix mesačne

300

Ix mesačne‘

5O

ji

‚—I

I

1 x mesačne
lxmesačne
‚Ix mesad,

JE

1,2

0,15
1,5

xročn

2x ročne
4x ročne
6x ročne
6x ročne
6x ročne
6x robie

0,15
1,5

I

*Frekvencia monitorovania platí úd 09fl2O20I
Termín účinnosti rozhodnutia Komisie Č. 2016/902v zmysle 533 ods. 2 zákona o IPKZ
1 frekvencia monitorovanil je, vporovnani s rozhodnutím Komisie Č. 2016/902, upravená na základ
dostatocnej stabiIiy merani ktoraj! preukazana sériou udajov prdlozenych penvLropn‘wn
kontroll

‘7hAT-Á{[sa uplatňuú, ak emisie prekročia To
ru CHSKCľ sa U
emís
nenia nasledovných podmienok; priemerná ročná účinnost odlučovanJj 9ď% j
aj konečného čistenla) a priemerná ročná úroveň BSK5 je 20 mg/l
•nodnoty BATAEL sa uplatňujú, ak emisie prekroda 3,5 t/rq
hodnoty BAT-AEL sa uplatňujú, ak emisie prekročia 0,3 t/ro__________
I hodnoty BAT AEL sa uplatňujú, ak emisle prekročia 2,5 tlrok tN sa uplatňuje emisný 11ml!
‘Ineni nasledovnej podmlenk: priemtrná ročná účinno«_mďučoMania O % (vrátane
-

Laj
konečného

Člstenia).
-_____

oncentrácii fluórantrénu, beuj b fluórantrénu, bižé(k)flntré
erylénu
a indeno(1,2,3-cd)pyréňu
i)
FAOX hodnoty BAT-AEL sa uplatňujú, ak ernisie prekročia 0,1 t/rok;
Toxicita používa sa jedna z metůd uvedená v rozhodnu;í Kov ‘islaL 2O1‘
—-

-

—

nzo(a)pyrénuj

-

—

I

—

Ihodnot“‘1
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Žiadosť o vydanie zmeny Č. 7 integrovaného povolenia
pre prevádzku „Čistiareň odpadových vád“

ju Cu hodnoty BAT-AEL sa upatňjak emišW prekroda5kg/rok.
.d bude stanovená
erní v roku 2ůW)4
‘
A1odnota bude t WQVĹna
1
hocnow BA1-AEL sa uplarnuju, ak prek
ranĺ v roku 2(,i r:
-‘dnora bude stanovena po
hodnoy BAT AEL sa QaZ%u ak er‘WdI
mran v roku 2OHj
-.

-

Opatrenia na prevenciu zneČisťovania použitím najlepších dostupných
techník

M.5.

Bez zmien

—

v zmysle platného IP.

Opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na nakladanie a ině
zaobchádzanie s nimi

M.6.

Bez zmien

MJ.

—

v zmysle platného IP.

Podmienky hospodárenia s energiami
Bez zmien

M.8.

—

v zmysle platného iP.

Qpatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov
Bez zmien

—

v zmysle platného IP.

Opatrenia na minimalizáciu diaflcového znečisťovania a cezhraničného
vplyvu znečisťovania

M.9.

Bez zmien

—

v zmysle platného IP.

tMi O. Podmienky pre suroviny, média,energie, výrobky
Bez zmien

M.1 1.

H

—

v zmysle platného IP.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového zneČistenia v
mieste prevádzky

Prevádzka nespósobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

M.1 2.

Požiadavky na spůsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné
evidovať a poskytovať do informaČného systému

Bez zmien

M.1 3.

—

v zmysle platného IP.

Požiadavky na skúšobnú prevádzku

Bez zmien

—

v zmysle platného IP.
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požiadavky

Bez zmien

—

v zmysie platného IR

M.1 5. Opatrenia pre prípad skončenia Činnosti v prevádzke, najmä na
zamedzenie zneČisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do
uspokojivého stavu
Bez zmien

—

v zmysle platného IP.

N. Stručné zhrnutie údajov a informácif uvedených v predchádzajúcich
bodoch všeobecne zrozumiteľným spůsobom na účely zverejnenia
Stručné zhrnutie údajov a informáciĺ uverejnených v predkladanej žiadosti o zmenu
integrovaného povolenia na prevádzke Čistiareň odpadových vód“je k dispozícii v prílohe Č. 2.

O

Q. Qznačenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateťovi známi,
prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová
prevádzka může mať cezhraniČný vplyv
P. Č.

účastnĺcl konania

1.

Duslo,a.s.,Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa
Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hl. mesta, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192,
81499 Bratislava

2
P. Č.

Dotknuté orgány

1.

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o t‘, Oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46,83205 Bratislava:
štátna správa ochrany ovzdušia,
štátna vodná správa,
štátna správa ochrany prírody a krajiny,
štátna správa v odpadovom hospodárstve,
štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie.

O

-

-

-

-

-

2.

Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 2

3.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 82009 Bratislava
-

Mestská časť Bratislava
91 Bratislava

—

Nové Mesto, oddelenie životného prostredia, Junácka 1, 832
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Žiadosťo vydanie zmeny Č. 7 integrovaného povolenia
pre prevádzku „Čistiareň odpadových vódh

P. Prehlásenie a podpis
Týmto preNasujem, že Duslo, a.s. vypracoval žiadosť o vydanie zmeny Č. 7 integrovaného
povolenia na prevádzku Čistiareň odpadových vóď.
Powrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpĺsaný:
(zástupců organizácie)

Dátum: 31.01.2018

Meno podpisujúceho:
Pozicia v organizádi:

Ing. Jozef Mako

Vedúci odboru životného prostredia a ochrany zdravia
poverený zastupovanim spoločnosti
eČíatkaodniku

-ot%.Sk%ttkn

‚
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Žiadosť o vydanie zmeny Č. 7 integrovaného povoienia
pre prevádzku „Čistiareň odpadových vád“

Q. Zoznam prfloh
P.č.
L

Názov prílohy

Počet

HýpisORokresnéhosúduTtnavatoddflvbžkačJo393fl

-

2.

Stručné zhrnutie údajov a informácií

5X

3.

Rozbor porovnania prevádzky so závermi o BAT

lx

4.

CD nosič s elektronickou verziou žiadosti a príloh

Ix

5.

Splnomocnenie na zastupovanie pre Ing. Jozef Mako

1x
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