SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 5457-30286/2016/Val/570310205/Z10

Košice 07.10.2016

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. b)
bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)
mení
integrované povolenie
vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2782/259-OIPK/2005-Kov zo dňa 22.12.2005 v znení
zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 6750-35536/2007/Vel/570310205/Z1 zo dňa
02.11.2007, č. 514-15491/2008/Mer/570310205/Z2 zo dňa 06.05.2008, č. 9279-39030/2009/
Kov/570310205/Z3 zo dňa 14.12.2013, č. 4855-16530/2011/Mer/570310205/Z4 zo dňa
07.06.2011, č. 3755-14420/2014/Haj/570310205/Z5 zo dňa 19.05.2014, č. 7872-37805/57/
2014/Haj/570310205/Z6 zo dňa 09.01.2015, č. 2772-9742/2015/Haj/570310205/ Z7 zo dňa
07.04.2015, č. 1391-2212/2016/Hut/570310205/Z8 zo dňa 17.02.2016 a č. 4300-19912/2016/
Wit,Pal/570310205/Z9-SP zo dňa 22.06.2016 (ďalej len ,,integrované povolenie“), ktorým
bola povolená činnosť v prevádzke:
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Výrobňa DAM-390 a Výrobňa LAV-27
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
okres: Michalovce
prevádzkovateľovi:
obchodné meno: Duslo, a. s.
sídlo:
Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
IČO:
35 826 487
Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013
Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd udelenie súhlasu na
uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je
potrebné povolenie, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd
(vyradenie zásobníka čpavku ,,C“ z prevádzky pre nevyhovujúci technický stav) podľa § 3
ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

I.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení nasledovne:

1)

V časti „I. Údaje o prevádzke v bode B. Opis opatrení a technických zariadení
na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa ruší znenie odseku 1) Príprava
surovín v časti Výrobňa DAM – 390 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

1) Príprava surovín pozostáva zo skladovania, dopravy a tepelnej prípravy základných
surovín používaných na výrobu dusičnana amónneho. Kvapalný amoniak je skladovaný
v troch skladovacích nádržiach o objeme 3 x 1 000 m3, umiestnených v troch
samostatných havarijných nádržiach o objeme 3 x 200 m3 vzájomne prepojených. Kvapalný
amoniak je dopravovaný do odmeriek A, B, C, D. V odmerke D dochádza k odpareniu
kvapalného amoniaku pomocou pary o tlaku 0,5 MPa. Odtiaľ je plynný amoniak vedený
nadzemnou potrubnou trasou do neutralizátora R11. Pred vstupom do neutralizátora je
tlak plynného amoniaku redukovaný ventilom 04 A 06 na cca 300 kPa. Pred vstupom
do reaktora sa ohreje v aparáte označenom CH 01 na reakčnú teplotu 80 - 90 °C.
Kyselina dusičná je dopravovaná potrubím zo skladovacích nádrží z prevádzky výroby
kyseliny dusičnej KD-2, pre ktorú je vydané samostatné integrované povolenie.

2)

V časti „I. Údaje o prevádzke v bode B. Opis opatrení a technických zariadení
na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa ruší znenie tabuľky č. 1 v časti
Výrobňa DAM – 390 a nahrádza sa nasledovným novým znením:
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Tabuľka č. 1 Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v prevádzke
Miesto
zaobchádzania/
aparát

znečisťujúca
látka

Typ nádrže

Zabezpečenie ochrany

aparátu

životného prostredia

jednoplášťová,

1 313 m3, betónová s vrstvou

oceľová,

sklenej tkaniny , opatrená

nadzemná

epoxidasfaltovým náterom

Kapacita

Skladovacie nádrže
Sklad kvapalného
hnojiva DAM-390

hnojivo
skladovacia nádrž

havarijná nádrž, objem

Kvapalné
2 x 1 000 m3

DAM-390

H24 A,B
2 x 1 000 m3

Sklad amoniaku
Amoniak
skladovacie nádže A,B

objem kvap.

2 havarijné nádrže, objem
jednoplášťová,

2 x 200 m3 navzájom

nadzemná,

prepojené, zemný násyp

izolovaná

z vnútornej strany betónové

zložky NH3
3 x 800 m3

kocky zaliate asfaltom
3

Amoniak
Skladovacia nádrž D
Skladovacie nádrže
dusičnanu amónneho a
a vyrobenej
DAM- 390 (H7a,b)

1 havarijná nádrž, objem

1 x 1 000 m

Sklad amoniaku

objem kvap.

jednoplášťová,

200 m3 navzájom prepojené,

zložky NH3

nadzemná

železobetonová 2 x náter

3

1 x 800 m
Dusičnan
amónny,

3

2 x 50 m

PENETRON

jednoplášťová,
nadzemná

DAM-390

havarijná nádrž, objem
63 m3, oceľ tr. 17

Prevádzkové nádrže
Prevádzková nádrž

Štiavny

H-18

kondenzát

Prevádzková nádrž

Dusičnan

R11

amónny

Prevádzková nádrž
H12

8,23 m3
12 m3

Roztok
dusičnanu

11,15

amónneho

Rozpúšťacia nádrž na

Rotok

močovinu/ ležatá, H1

DAM-390

26,7 m3

jednoplášťová,
oceľová, nadzemná
jednoplášťová,
oceľová, nadzemná

havarijná nádrž o objeme
63 m3

jednoplášťová,
oceľová, nadzemná

jednoplášťová,
nadzemná

havarijná nádrž, objem
102,5 m3, oceľ tr. 17

Odstavené nádrže
-

-

18

-

-

100

-

-

50

jednoplášťová,
oceľová, nadzemná
jednoplášťová,
oceľová, nadzemná
jednoplášťová,
oceľová, nadzemná

-
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Integrované povolenie vrátane všetkých právoplatných zmien s výnimkou zmien
uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie
IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania
vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výrobňa DAM-390
a Výrobňa LAV-27“, na základe žiadosti prevádzkovateľa DUSLO, a.s., Administratívna
budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, doručenej na IŽP Košice dňa 02.06.2016.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne
konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013
Z. z. o IPKZ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd udelenie súhlasu na uskutočnenie,
zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné
povolenie, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd (vyradenie
zásobníka čpavku ,,C“ z prevádzky pre nevyhovujúci technický stav) podľa § 3 ods. 3 písm.
b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, mesto Strážske a dotknutý orgán o začatí
konania listom č. 5457-19945/57/2016/Val/Z10 zo dňa 23.06.2016, doručeným v dňoch
01.07.2016 a 04.07.2016. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa
doručenia oznámenia.
V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti zaslané nasledovné
vyjadrenia:
- Mesto Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske, vyjadrenie
č. 2016/1609/181-ŽP zo dňa 06.07.2016, (doručené dňa 11.7.2016), v ktorom súhlasí
s vydaním zmeny integrovaného povolenia a nemá pripomienky.
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie slobody
1, 071 01 Michalovce, vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2016/009209-2 zo dňa 01.08.2016,
(doručené dňa 16.08.2016), v ktorom súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia
a nemá pripomienky,
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Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ bolo konanie v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd o udelenie súhlasu
na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie
je potrebné povolenie, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd
(vyradenie zásobníka čpavku ,,C“ z prevádzky pre nevyhovujúci technický stav) podľa § 3
ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení
účastníka konania a dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného
povolenia prevádzky zlepší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na IŽP Košice
odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia
účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych
opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť
preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:
1. Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Mesto Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Na vedomie:
1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie
slobody 1, 071 01 Michalovce

