Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky „Dusantox a ČOV“ podľa zákona
o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
("Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy")

A)

Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

A.1
Obchodné meno
Duslo, a.s.
A.2
Právna forma
akciová spoločnosť
A.3
Sídlo
Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 927 03
A.4
Adresa pre doručovanie pošty
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
A.5
Štatutárny zástupca a jeho funkcia
Ing. Petr Cingr – predseda predstavenstva
Ing. Petr Bláha – podpredseda predstavenstva
Ing. Roman Protuš– člen predstavenstva
Členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti tým spôsobom, že dvaja členovia
predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva,
konajú spoločne.
A.6
Splnomocnená kontaktná osoba
Ing. Jozef Mako – vedúci OŽPaOZ
telefónny kontakt: 031/775 4328
e-mail: jozef.mako@duslo.sk
A.7
IČO
35 826 487
A.8
Kód OKEČ (NACE)
90.01 Odvádzanie a úprava odpadových vôd
A.9
NOSE-P
109.07 Fyzikálno-chemické a biologické spracovanie odpadu (iné odpadové hospodárstvo)
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B)

Typ žiadosti

B.1
Typ žiadosti
zmena už vydaného integrovaného povolenia
- pre prevádzku „Dusantox a ČOV“, časť ČOV boli vydané nasledovné integrované povolenia,
ktorými bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:
1. IP 0 – č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29.10.2007
2. IP Z11-SP – 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
3. IP Z16 – č. 154-837/2012/Šim/370211506/Z16 zo dňa 13.01.2012 + 31227/2012 zo dňa
14.06.2012
4. IP SkP-Z11 – č. 101-19819/2012/Šim/373190107/SkP-Z11 zo dňa 16.07.2012 +
+ č. 8815-30164/2012/Poj/370211506/SkP_1-Z11 zo dňa 23.10.2012
5. IP kpx1-Z11 – č. 7586-24837/2012/Šim/370211506/kpx_1-Z11 zo dňa 06.09.2012
6. IP kpx2-Z11 – č. 8245-31580/2012/Poj/370211506/kpx_2-Z11 zo dňa 26.10.2012
7. IP SkP2-Z11 – č. 8787-33613/2012/Poj/370211506/SkP_2-Z11 zo dňa 16.11.2012
8. IP Z29-KR – č. 292-5169/2014/Poj/370211506/Z29-KR zo dňa 17.02.2014
9. IP Z31 – č. 2-12326/2014/Med/370211506/Z31 zo dňa 22.04.2014
B.2
Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada
v oblasti odpadov
1/ podľa §3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ v znení neskorších zmien –
súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
a zariadenia na zhodnocovanie odpadov
2/ podľa §3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ v znení neskorších zmien –
súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy (pre územný obvod
okresu Šaľa)
B.3
Údaje o spracovateľovi žiadosti
prevádzkovateľ

C)

Údaje o prevádzke a jej umiestnení

C.1
Názov prevádzky
Dusantox a čistiareň odpadových vôd
Variabilný symbol pridelený SIŽP
370211506
C.2
Adresa prevádzky
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
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C.4
Povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti
4.1.b) Výroba organických chemikálií, ktorými sú 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, ktorými sú organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny,
amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty.
- Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti
vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného
prostredia.
- ČOV slúži na čistenie odpadových vôd a na zneškodňovanie kvapalných odpadov.
C.5
Projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby
- bez zmeny
C.6
Porovnanie s hodnotou kapacitného parametra podľa prílohy č. 1
V prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ nie je uvedený kapacitný parameter.
C.7
Skutočná a maximálne dosahovaná kapacita
bez zmeny
C.8
Spôsob prevádzkovania
Stála prevádzka nevýrobného ekologického charakteru; zabezpečuje čistenie všetkých
odpadových vôd vznikajúcich v Duslo, a.s., splaškových odpadových vôd z obce Trnovec nad
Váhom a od iných pôvodcov a súčasne zneškodňovanie kvapalných odpadov.
C.9
Stručný popis lokality prevádzky
Prevádzka ČOV sa nachádza na južnom okraji oploteného areálu výrobného podniku Duslo,
a.s. Šaľa, v blízkosti štátnej cesty Trnovec n/V – Nitra, cca 3 km od obce Trnovec nad Váhom a
pravého brehu rieky Váh. V priestore medzi zastavaným územím obce Trnovec nad Váhom a
ČOV sa nachádzajú poľnohospodársky obrábané pozemky. Na predmetnom území sa
nenachádzajú chránené objekty.
C.10
Parcelné čísla pozemkov prevádzky
katastrálne územie Trnovec nad Váhom (register „C“), parc. č.:
1572/2, 1572/4, 1572/5, 1572/6, 1572/7, 1572/8, 1572/9, 1572/10, 1572/11, 1572/12, 1572/13,
1572/14, 1572/16, 1572/18, 1579/2, 1579/6, 1579/94
katastrálne územie Šaľa (register „C“), parc. č.:
5759/3, 5759/5, 5759/8, 5759/9, 5759/10, 5759/11, 5759/13, 5759/20, 5759/21, 5759/23
C.11
Stručný popis prevádzky
Stručný popis povoľovanej zmeny
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Žiadame o súhlas na vydanie aktuálneho znenia Prevádzkového poriadku zariadenia na
zneškodňovanie resp. zhodnocovanie odpadov. V tomto dokumente sme rozšírili zoznam
odpadov preberaných do prevádzky ČOV o odpady, na ktoré bol vydaný súhlas rozhodnutím
SIŽP č. 2-12326/2014/Med/370211506/Z31 zo dňa 22.04.2014 (katal. č. 11 01 11 N a 19 08 05 O).
Žiadame aj o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy pre územný
obvod okresu Šaľa. Ide o prepravu odpadov, ktoré sa do prevádzky ČOV preberajú od
externých držiteľov odpadov. Tieto odpady sa v prevádzke ČOV buď zhodnotia (využitie ako
externého substrátu) alebo zneškodnia; množstvo odpadov kategórie N (nebezpečné odpady)
za týmto účelom do ČOV preberaných je 40 000 t/rok a množstvo odpadov kategórie O
(ostatné odpady) je 60 000 t/rok. Zoznam nebezpečných aj ostatných odpadov preberaných do
prevádzky ČOV je v prílohe č. 2 tejto žiadosti.
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Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý
orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať
cezhraničný vplyv

1. Účastníci konania:
Prevádzkovateľ a vlastník pozemku:
Duslo, a.s. Šaľa
Adresa:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Kontaktná osoba:
Ing. Jozef Mako, vedúci OŽP a OZ
Telefónny kontakt:
031/775 4328

Obec, v ktorej je povoľovaná prevádzka umiestnená:
Mesto Šaľa
Námestie Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
Obecný Trnovec nad Váhom
č. 587
925 71 Trnovec nad Váhom

2. Dotknuté orgány:
1. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
- Štátna správa odpadového hospodárstva
- Štátna vodná správa
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Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch všeobecne
zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia
Prevádzkovateľ: Duslo, a.s. Šaľa
Adresa prevádzkovateľa:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Typ žiadosti: zmena vydaného integrovaného povolenia
Názov prevádzky: Dusantox a Čistiareň odpadových vôd
Umiestnenie prevádzky: Areál Duslo, a.s. Kraj: Nitriansky, Okres: Šaľa, Katastrálne územie:
Šaľa, Močenok, Trnovec nad Váhom
Povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti:
4.1.b) Výroba organických chemikálií, ktorými sú 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, ktorými sú organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny,
amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty.
- Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti
vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného
prostredia.
- ČOV slúži na čistenie odpadových vôd a na zneškodňovanie kvapalných odpadov.
Popis lokality prevádzky:
Prevádzka ČOV sa nachádza na južnom okraji oploteného areálu výrobného podniku Duslo,
a.s. Šaľa, v blízkosti štátnej cesty Trnovec n/V – Nitra, cca 3 km od obce Trnovec nad Váhom a
pravého brehu rieky Váh. V priestore medzi zastavaným územím obce Trnovec nad Váhom a
ČOV sa nachádzajú poľnohospodársky obrábané pozemky.
Stručný popis prevádzky (navrhovanej zmeny):
Žiadame o súhlas na vydanie aktuálneho znenia Prevádzkového poriadku zariadenia na
zneškodňovanie resp. zhodnocovanie odpadov. V tomto dokumente sme rozšírili zoznam
odpadov preberaných do prevádzky ČOV o odpady, na ktoré bol vydaný súhlas rozhodnutím
SIŽP č. 2-12326/2014/Med/370211506/Z31 zo dňa 22.04.2014 (katal. č. 11 01 11 N a 19 08 05 O).
Žiadame aj o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy pre územný
obvod okresu Šaľa. Ide o prepravu odpadov, ktoré sa do prevádzky ČOV preberajú od
externých držiteľov odpadov. Tieto odpady sa v prevádzke ČOV buď zhodnotia (využitie ako
externého substrátu) alebo zneškodnia; množstvo odpadov kategórie N (nebezpečné odpady)
za týmto účelom do ČOV preberaných je 40 000 t/rok a množstvo odpadov kategórie O
(ostatné odpady) je 60 000 t/rok.
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Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:
(zástupca organizácie)
Meno podpisujúceho:
Pozícia v organizácii:

Dátum : 31.05.2018

Ing. Jozef Mako
vedúci Odboru životného prostredia a ochrany zdravia

Pečiatka alebo pečať
podniku:
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Prílohy
Príloha č. 1 – Výpis z obchodného registra
Príloha č. 2 – Zoznam nebezpečných a ostatných odpadov preberaných do prevádzky ČOV
Príloha č. 3 – Prevádzkový poriadok pre prevádzku odpadového hospodárstva – ČOV, Duslo,
a.s. Šaľa, vypracovaný v zmysle zákona o odpadoch (reg. č. SBUE 226 6342 025-2;
vydanie č. 2)
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