Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia v činnosti prevádzky
Výrobňa DAM-390 a Výrobňa LAV-27
podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
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Administratívna budova,
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Slovenská republika

T: +421 31 775 1111
F: +421 31 775 3040
E: jan.kolesar@duslo.sk
http://www.duslo.sk

č. ú.: 207132/0200
IČO: 35 826 487
DIČ: 2021607984
IBAN/SWIFT: SK92 0200 0000 0000 0020 7132/SUBASKBX

A
1.

Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
Základné informácie

1.1

Názov prevádzkovateľa

Duslo a.s., Úsek Výroby Strážske

1.2

Právna forma

Akciová spoločnosť

1.3

Druh žiadosti

1.4
1.5

Adresa sídla prevádzkovateľa
Poštová adresa (pokiaľ sa líši
od vyššie uvedenej)
www adresa

Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ
Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ
Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie
po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ
Administratívna budova, ev.č. 1236, 927 03 Šaľa

1.6

Priemyselná 720, 072 22 Strážske
www.duslo.sk

1.8

Štatutárny zástupca,
funkcia v spoločnosti
IČO

1.9

Kód OKEČ (NACE), NOSE-P 24150, 105.09

1.10

Výpis z obchodného registra
alebo z inej evidencie
Splnomocnená kontaktná
osoba
Identifikácia spracovateľa
predkladanej žiadosti

1.7

1.11
1.12

2.

X

Ing. Petr Bláha, generálny riaditeľ spoločnosti
35 826 487

Príloha č.
Ing. Ján Kolesár, mobil : 0905 422 458
e-mail: jan.kolesar@duslo.sk
Ing. Ján Kolesár, mobil : 0905 422 458
e-mail: jan.kolesar@duslo.sk

Informácie o povoľovanej prevádzke

Výrobňa LAV-27
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Názov prevádzky
Adresa prevádzky
Umiestnenie prevádzky
Počet zamestnancov
Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti
prevádzky
Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa
prílohy č.1 zákona o IPKZ

2.7

Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra
v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)

2.8

Projektovaná hodnota vyššie uvedeného
rozhodovacieho parametra

2.9 Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
2.11 Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa
vyhlášky MP, ŽP a RR SR č. 356/2010 podľa Prílohy
č. 2 vyhlášky
2.12 Trieda skládky odpadov

Duslo, a.s.
Administratívna budova,
ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Slovenská republika

T: +421 31 775 1111
F: +421 31 775 3040
E: jan.kolesar@duslo.sk
http://www.duslo.sk

Výrobňa liadku vápenatého LV
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
Strážske
22
1997 – skúšobná prevádzka
1998 – trvalá prevádzka
4.3 Chemické prevádzky na výrobu hnojív na báze
fosforu, dusíka a draslíka – (jednoduchých alebo
kombinovaných)
350 mg/m3 NOx
30 mg/m3 NH3
50 mg/m3 TZL
75 865 t/rok, 8400 h
4.29.1 Výroba priemyselných hnojív na báze dusíka
(okrem močoviny), fosforu a draslíka (jednozložkové
alebo kombinované, kvapalné alebo tuhé)
Nevzťahuje sa

č. ú.: 207132/0200
IČO: 35 826 487
DIČ: 2021607984
IBAN/SWIFT: SK92 0200 0000 0000 0020 7132/SUBASKBX

Výrobňa DAM-390
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Názov prevádzky
Adresa prevádzky
Umiestnenie prevádzky
Počet zamestnancov
Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti
prevádzky
Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa
prílohy č.1 zákona o IPKZ

Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra
v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
2.8 Projektovaná hodnota vyššie uvedeného
rozhodovacieho parametra
2.9 Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
2.11 Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa
vyhlášky MPŽP SR č.410/2012 Z.z. podľa Prílohy č.
1 vyhlášky
2.7

2.12 Trieda skládky odpadov

5.
5.1
5.2

5.3

Výrobňa DAM-390
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
Strážske
9
1994 – trvalá prevádzka
4.3.Chemické prevádzky na výrobu hnojív na
báze fosforu, dusíka a draslíka (jednoduchých
alebo kombinovaných)
30 mg/m3 NH3
50 mg/m3 TZL
26 640 t/rok, 7 200 h
4.29.1 Výroba priemyselných hnojív na báze
dusíka (okrem močoviny), fosforu a draslíka
(jednozložkové alebo kombinované, kvapalné
alebo tuhé)
Nevzťahuje sa

Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia
Názov prevádzky podľa platného Výrobňa liadku vápenatého LV
integrovaného povolenia
Číslo platného integrovaného
2782/259-OIPK/2005-Ko/570310205
povolenia
6750-35536/2007/Vel/570310205/Z1
514-15491/2008/Mer/570310205/Z2
9279-39030/2009/Kov/570310205/Z3
4855-16530/2011/Mer/570310205/Z4
3755-14420/2014/Haj/570310205/Z5
7872-37805/57/2015/Haj/570310205/Z6
2772-9742/2015/Haj/570310205/Z7
1391 -2212/2016/Hut/570310205/Z8
4300-19912/2016/ Wit,Pal/570310205/Z9-SP
5457-30286/2016/Val/570310205/Z10
1154-3264/201/Bre/570310205/Z11-SP
Hodnotenie vplyvov na životné Nie
X
Áno
prostredie zmenou zariadenia
Práve prebieha
Príloha č.

Duslo, a.s.
Administratívna budova,
ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Slovenská republika

T: +421 31 775 1111
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5.4

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu
integrovaného povolenia

Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa zákona č.
39/2013 Z.z. o IPKZ sa týka:
oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd

-

Kapitola II, písmeno I:
§ 3 odst. 3, pís. b, bod 1
udelenie povolenia na zmenu odberu povrchových a podzemných vôdaktualizovať podľa skutočného stavu na základne zmien frekvencie odberov
vykonávaných laboratóriom ORaKK prevádzkovateľa Chemko Slovakia a.s.,
v dôsledku organizačných zmien.
Kapitola I, písmeno B:
§ 3 odst. 3, pís. b, bod 4
udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení
alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré
však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd – (vyradenia
skladovacej nádrže „B“ čpavku z prevádzky pre nevyhovujúci technický stav).

Duslo, a.s.
Administratívna budova,
ev. č. 1236
927 03 Šaľa
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M

Návrh podmienok povolenia

Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
v prevádzke

P. č.
1.

Mesiac a rok
realizácie

Opis zariadenia
Aktualizácia kapitoly 2. Kontrola povrchových a odpadových vôd
Sme spoločnosť fungujúca v rámci priemyselného parku a naše odpadové vody (OV)
sú spracovávané na ČOV spoločnosťou Ekologické služby a.s., s ktorou máme
uzavretú platnú zmluvu v rámci priemyselného parku. Spoločnosť Duslo a.s. nie je
koncový znečisťovateľ vôd.
Po odbornej a technickej stránke sú analýzy v ukazovateľoch CHSKCr pre našu
spoločnosť neopodstatnené a ostali v Integrovanom povolení ako pozostatok
z minulosti, kde pre miesto merania (Potrubie jednotnej dažďovej kanalizácie S5,
šachta C 2/7 B) boli zvedené aj vody z iných prevádzok.
CHSKCr je chemická spotreba dichrómanom a určuje množstvo kyslíka potrebného
na oxidáciu organických látok použitím oxidačných činidiel. Sme spoločnosť, ktorá
nepoužíva organické ani nerozpustné látky a ani nemôžu vznikať pri výkone svojej
činnosti.
Preto navrhujeme:
Kapitolu 2. v znení:
2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie
analytických rozborov odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku za účelom
monitorovania ich znečistenia vplyvom zaobchádzania s nebezpečnými látkami
v prevádzke tak, ako je to uvedené v nasledovnej tabuľke:
Výrobňa DAM-390
Miesto merania/
Ukazovateľ

Frekvencia
Kontrolný profil

Podmienky
merania

2 x za deň
pH, N-NH4, N-NO3

ZC KD-2

laboratórium
HD

pH, CHSKCr, N-NH4, Potrubie jednotnej
N-NO3
dažďovej
kanalizácie/OS 5

ORK 1), 3)

1 x za 12 hodín
laboratórium
ORaKK

1), 3)

Frekvencia

Podmienky
merania

Výrobňa LAV-27
Miesto merania/
Ukazovateľ
Kontrolný profil
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2 x za deň
pH, N-NH4, N-NO3

pH, N-NH4, N-NO3,

ZC NPK

laboratórium
ORaKK

2), 3)

Potrubie jednotnej
dažďovej
kanalizácie/LaV 1
(CHK5)

1 x za zmenu 12
hodín
1), STN 83
laboratórium ORK 0540
HD

pH – reakcia vody, N-NH4 - amoniakálny dusík, N-NO3 - dusičnanový dusík,
CHSKCr - chemická spotreba O2 , NL - nerozpustné látky
1) Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených ukazovateľoch zo vzoriek
získaných jednorazovým odberom bodovej vzorky.
2) Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených ukazovateľoch zo
zlievanej 12 hod. vzorky.
3) Odporúčané metódy:
CHSKCr - odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej
nefiltrovanej vzorke podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej
spotreby kyslíka (75 7368),
spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom
draselným
v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke podľa STN 15705 Kvalita
vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK). Skúmavková
metóda pre malé objemy vzoriek,

-

pH
- potenciometrické stanovenie podľa STN 83 0540-6: 1982 Chemický
a fyzikálny rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH,
NL
- gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s
veľkosťou pórov 1,0 µm, sušenie pri teplote 105 ºC podľa STN EN 872: 1999
Kvalita vody. Stanovenie nerozpustených látok. Metóda filtrácie cez filtre zo
sklenených vlákien (75 7365).Alebo po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou
pórov 0,85- 1,0 µm, sušenie pri 105 ºC,
N-NH4
- spektrofotometrické stanovenie-indofenolová metóda podľa STN ISO
7150-1: 1995 Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov. 1.časť: Manuálna
spektrometrická metóda (75 7451),
N - NO3 - spektrofotometrické stanovenie s 4 - fluórfenolom po destilácii podľa
STN ISO 7890-2:2000 Kvalita vody. Stanovenie dusičnanov. Časť 2: Spektrometrická
destilačná metóda s 4 – fluórfenolom (75 7455).
Zameniť za znenie:
2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie
analytických rozborov odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku za účelom
monitorovania ich znečistenia vplyvom zaobchádzania s nebezpečnými látkami
v prevádzke tak, ako je to uvedené v nasledovnej tabuľke:
Výrobňa DAM-390
Ukazovateľ
Duslo, a.s.
Administratívna budova,
ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Slovenská republika

Miesto merania/
Kontrolný profil
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Frekvencia

Podmienky
merania

č. ú.: 207132/0200
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pH, NH4+, NO3-

pH, NH4+, NO3-

ZC KD-2

2x za deň
Laboratórium OTK 1), 3)
ÚV Strážske

Potrubie
jednotnej
dažďovej kanalizácie
S5,
šachta C 2/7 B

1 x za deň
(šachta C2/7B len
pri prekročení S5)
2), 3)
laboratórium TK ŽP
ORaKK
Chemko
a.s. Slovakia

Výrobňa LAV-27
Miesto merania/
Ukazovateľ

Podmienky
merania

Frekvencia
Kontrolný profil

1x za deň
laboratórium TK ŽP
2), 3)
ORaKK Chemko
a.s., Slovakia

pH, NH4+, NO3-

ZC NPK

pH, NH4+, NO3-,

Potrubie jednotnej
2 x za deň
dažďovej kanalizácie
laboratórium
(CHK5)
ÚV Strážske

OTK

1), 3)

pH – reakcia vody, NH4 - amoniakálny dusík, NO3 - dusičnanový dusík
1) Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených ukazovateľoch zo vzoriek
získaných jednorazovým odberom bodovej vzorky.
2) Rozbor odpadových vôd vykonávať v stanovených ukazovateľoch zo
zlievanej 24 hod. vzorky.
3) Odporúčané metódy:
Spôsob odberu vzoriek, metódy analýzy a použitú techniku určí meraním
poverené laboratórium v súlade so všeobecne záväzným právnym nariadením,
ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty
ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd, pokiaľ to
všeobecne záväzný právny predpis neustanoví inak.
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I.
Údaje o prevádzkach
B
Opis prevádzok a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a
pôdy v prevádzkach
P. č.

Opis zariadenia

1. Navrhujeme zmeniť v časti „I. Údaje o prevádzke v bode B. Opis prevádzok na ochranu ovzdušia, vody a

pôdy v prevádzkach“ v časti Výrobňa DAM 390 v odseku Príprava surovín nasledovne:
(rozhodnutie č. 5457-30286/2016/Val/570310205/Z10)
Pôvodný text:
1) Príprava surovín pozostáva zo skladovania, dopravy a tepelnej prípravy základných surovín používaných
na výrobu dusičnanu 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 Rll. 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.

Znečisťujúce látky sú skladované tak, ako je uvedené v tab. č. 1.
Tab. č. 1 Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v prevádzke
Miesto
zaobchádzania/
aparát

znečisťujúca
látka

Kapacita

Zabezpečenie ochrany
životného prostredia

Typ nádrže
aparátu

Skladovacie nádrže

Sklad kvapalného
hnojiva DAM-390
skladovacia nádrž H24
A, B

Kvapalné
hnojivo
DAM-390

2 x 1 000 m3

Amoniak

2 x 1 000 m3
objem kvap.
zložky NH3
3 x 800 m3

Sklad amoniaku
skladovacie nádrže
A,B

Duslo, a.s.
Administratívna budova,
ev. č. 1236
927 03 Šaľa
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jednoplášťová,
oceľová,
nadzemná

havarijná nádrž, objem
1 313 m3, betónová s vrstvou
sklenej tkaniny, opatrená
epoxidasfaltovým náterom

jednoplášťová,
nadzemná,
izolovaná

č. ú.: 207132/0200
IČO: 35 826 487
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2 havarijné nádrže, objem
2 x 200 m3 navzájom
prepojené, zemný násyp z
vnútornej strany betónové
kocky zaliate asfaltom

Amoniak

1 x 1 000 m3
objem kvap.
zložky NH3
1 x 800 m3

jednoplášťová,
nadzemná

1 havarijná nádrž, objem
200 m3 navzájom prepojené,
železobetónová 2 x náter
PENETRON

Dusičnan
amónny,
DAM-390

2 x 50 m3

jednoplášťová,
nadzemná

havarijná nádrž, objem
63 m3, oceľ tr. 17

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

Prevádzkové nádrže
Prevádzková nádrž H18
Prevádzková nádrž Rll
Prevádzková nádrž
H12
Rozpúšťacia nádrž na
močovinu/ ležatá, Hl

Štiavny
kondenzát
Dusičnan
amónny
Roztok
dusičnanu
amónneho
Rotok
DAM-390

8,23 m3
12 m3

11,15

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

26,7 m3

jednoplášťová,
nadzemná
Odstavené nádrže

-

-

18

-

-

100

-

-

50

Havarijná nádrž o objeme
63 m3

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

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

-

-

nahradiť nasledovným:
1) Príprava surovín pozostáva zo skladovania, dopravy a tepelnej prípravy základných surovín používaných
na výrobu dusičnanu amónneho. Kvapalný amoniak je skladovaný v dvoch skladovacích nádržiach o objeme
2 x 1 000 m3, umiestnených v dvoch samostatných havarijných nádržiach o objeme 2 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 Rll. 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.

Duslo, a.s.
Administratívna budova,
ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Slovenská republika

T: +421 31 775 1111
F: +421 31 775 3040
E: jan.kolesar@duslo.sk
http://www.duslo.sk

č. ú.: 207132/0200
IČO: 35 826 487
DIČ: 2021607984
IBAN/SWIFT: SK92 0200 0000 0000 0020 7132/SUBASKBX

Znečisťujúce látky sú skladované tak, ako je uvedené v tab. č. 1.
Tab. č. 1 Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v prevádzke
Miesto
zaobchádzania/
aparát

znečisťujúca
látka

Kapacita

Zabezpečenie ochrany
životného prostredia

Typ nádrže
aparátu

Skladovacie nádrže

Sklad kvapalného
hnojiva DAM-390
skladovacia nádrž H24
A, B

Kvapalné
hnojivo
DAM-390

2 x 1 000 m3

Amoniak

1 x 1 000 m3
objem kvap.
zložky NH3
1x 800 m3

Sklad amoniaku
Skladovacia nádrž A

jednoplášťová,
nadzemná,
izolovaná

Amoniak

1 x 1 000 m3
objem
kvap.
zložky NH3 1 x
800 m3

jednoplášťová,
nadzemná

Dusičnan
amónny,
DAM-390

2 x 50 m3

jednoplášťová,
nadzemná

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

jednoplášťová,
oceľová,
nadzemná

havarijná nádrž, objem
1 313 m3, betónová s vrstvou
sklenej tkaniny, opatrená
epoxidasfaltovým náterom
1 havarijná nádrž, objem
1x 200 m3 navzájom
prepojené, zemný násyp z
vnútornej strany betónové
kocky zaliate asfaltom
1 havarijná nádrž, objem
200 m3 navzájom prepojené,
železobetónová 2 x náter
PENETRON
havarijná nádrž, objem
63 m3, oceľ tr. 17

Prevádzkové nádrže
Prevádzková nádrž H18
Prevádzková nádrž Rll
Prevádzková nádrž
H12
Rozpúšťacia nádrž na
močovinu/ ležatá, Hl

Štiavny
kondenzát
Dusičnan
amónny
Roztok
dusičnanu
amónneho

8,23 m3
12 m3

11,15

Roztok
DAM-390

26,7 m3

-

-

18

-

-
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jednoplášťová,
oceľová, nadzemná
jednoplášťová,
oceľová, nadzemná

Havarijná nádrž o objeme
63 m3

jednoplášťová,
oceľová, nadzemná

jednoplášťová,
nadzemná
Odstavené nádrže
jednoplášťová,
oceľová, nadzemná
jednoplášťová,
oceľová, nadzemná
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Havarijná nádrž, objem
102,5 m3, oceľ tr. 17

-

-

-

50

jednoplášťová,
oceľová, nadzemná

-

Médiá používané vo výrobnom procese v prevádzke sú dopravované potrubiami vyrobenými
z materiálu triedy 17. Kontrola prípadných netesností potrubí je vykonávaná obslužným personálom
výrobných zariadení. Na
prečistenie potrubných trás po ukončení alebo prerušení prečerpávania
močoviny sa používa tlaková para.
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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.
Nemám námietky proti obstaraniu kópií žiadosti alebo jej časti od povoľujúceho orgánu alebo
miestneho orgánu iným osobám.

Podpísaný:

Dátum : __03.08.2018_______________

(zástupca organizácie)
Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Ján Kolesár
Pozícia v organizácií:

P

Pečiatka alebo pečať podniku:

Poverený zastupovaním
riaditeľa UV Strážske

Prílohy k žiadosti
1.
2.
3.
4.
5.

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku Výrobňa LAV-27-4x.
Doklad o odbornej prehliadke zásobníka „B“ na čpavok – neopraviteľnosť – 4x
Doklad o vyčistení zásobníka „B“ - 4x
Žiadosť o zníženie správneho poplatku.
Materiálová bilancia prevádzky LV.
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