Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky „Čpavok 2“ podľa zákona
o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
("Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku - /NTZ/ ")

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 odboru ŽP a ochrany zdravia
telefónny kontakt: 031/775 4328
e-mail: jozef.mako@duslo.sk
A.7
IČO
35 826 487
A.8
Kód OKEČ (NACE)
24.13 – Výroba iných základných anorganických chemikálií
A.9
NOSE-P
105.09 – Výroba anorganických chemických látok alebo NPK hnojív (chemický priemysel)

B)

Typ žiadosti

B.1
Druh žiadosti
zmena vydaného integrovaného povolenia
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- pre prevádzku Čpavok 2 bolo vydané nasledovné integrované povolenie a jeho zmeny, ktorými bolo
povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:
1. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22.10.2007
2. 7042-31475/2009/Raf/370210707/Z2 zo dňa 02.10.2009
3. 1351-33032/2009/Šim/370210707/Z1 zo dňa 15.10.2009
4. 597-1071/2010/Šim/370210707/Z3 zo dňa 17.01.2011
5. 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 )
6. 6401-21359/2012/Šim/370210707/Z5 zo dňa 01.08.2012
7. 3594-26605/2012/Máň, Šim/370210707/Z4-SP-OdSt zo dňa 24.09.2012
8. 684-31718/2012/Poj/370210707/Z6-OdSt zo dňa 08.11.2012
9. 4816-21549/2014/Jur/370210707/Z7-SP zo dňa 25.07.2014
10. 131-3138/2015/Jak/370210707/Z8-KR zo dňa 03.02.2015
11. 3540-13345/2015/Máň, Rum/370210707/Z9 zo dňa 13.05.2015
12. 3401,3339-14541/2016/Jak, Čás/370210707/Z10-SP, Z11-SP zo dňa 04.05.2016
13. 1200-13197/2018/Rus/370210707/Z12-OdS zo dňa 23.04.2018
14. 3863-15476/2018/Kap/370210707/Z13 zo dňa 14.05.2018
B.2
Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada
1/ v oblasti ochrany ovzdušia – podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ v platnom
znení – súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia
vrátane jeho zmeny
2/ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd – podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona č. 39/2013 Z.z.
o IPKZ v platnom znení – vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „Nový nízkoteplotný zásobník
kvapalného čpavku“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa uvedeného zákona, ktorá však môže
ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd
3/ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd – podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona č. 39/2013 Z.z.
o IPKZ v platnom znení – vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov
4/ v oblasti ochrany prírody a krajiny - podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ v platnom
znení – vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Nový nízkoteplotný zásobník
kvapalného čpavku“
5/ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ v platnom znení – vydanie stavebného povolenia na
stavbu „Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“
B.3
Údaje o spracovateľovi žiadosti
Prevádzkovateľ
B.4
Zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou
-----

C)

Údaje o prevádzke a jej umiestnení

C.1
Názov prevádzky
Čpavok 2
Variabilný symbol pridelený SIŽP
3

370210707
C.2
Adresa prevádzky
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
C.3
Povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ a súvisiace činnosti
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.
C.4
Projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby
Zmena sa týka „Skladu čpavku“ patriaceho pod integrované povolenie prevádzky „Čpavok 2“.
- kapacita nového NTZ kvapalného čpavku - 20 000 ton
- kapacita naskladňovania a vyskladňovania kvapalného čpavku – 100 t/h
C.5
Spôsob prevádzkovania
bez zmeny
Predmetom stavby „Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“ je inštalácia nového
nízkoteplotného zásobníka kvapalného čpavku (NTZ) č. H-2001 a čerpadiel čpavku P-2001A/B/C/D
s pripojením na potrubia na potrubných mostoch, čím bude zabezpečené bezpečné skladovanie čpavku
s kapacitou 20 000 ton a životnosťou minimálne 20 rokov. Použitým technickým riešením sa zabezpečí
naskladňovanie a vyskladňovanie kvapalného čpavku v kapacite 100 t/h.
Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 Kompresorovňa a velín
SO 02 Skladovanie a čerpanie kvapalného čpavku
SO 02.1 Zásobník čpavku
SO 02.2 Čerpadlá kvapalného čpavku
SO 04 Mosty na sklade čpavku
SO 06 Monitorovací systém a SHZ
SO 09 Poľný horák (Fléra)
Členenie stavby na prevádzkové súbory:
PS 01
Kompresia plynného čpavku
PS 02
Skladovanie a čerpanie kvapalného čpavku
DPS 02.1 Výrobné zariadenia
DPS 02.2 Prepojovacie potrubia
PS 04
Nadzemné potrubné rozvody
PS 06
Monitorovací systém a SHZ
PS 07
Prevádzkový rozvod silnoprúdu (PRS)
PS 08
MaR a Systém riadenia technologických procesov (SRTP)
PS 09
Poľný horák (Fléra)
DPS 09.1 Výrobné zariadenia
DPS 09.2 Prepojovacie potrubia

C.6
4

Stručný popis lokality prevádzky
Navrhovaná stavba bude umiestnená v juhozápadnej časti bloku 31, v priestore vedľa existujúceho
nízkoteplotného zásobníka č. 81-2001 a guľových zásobníkov (objekt 31-05).
Navrhovaná stavba bude v celom rozsahu umiestnená v oplotenej časti územia areálu Duslo, preto sa
s trvalým ani dočasným záberom poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu neuvažuje. Na
dotknutej ploche pre stavbu sa nenachádza vysoká ani nízka zeleň. Predmetné územie nespadá do
územia chráneného zákonom o ochrane prírody a krajiny.
C.7
Parcelné čísla pozemkov prevádzky (ktorých sa dotýka povoľovaná zmena)
parcely registra „C“, LV č. 841, k. ú. Močenok: 6040/1, 6040/189, 6040/579, 6040/590, 6040/591
C.8
Stručný popis prevádzky (súvisiaci s uvažovanou zmenou)
Predmetom stavby „Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“ je inštalácia nového
nízkoteplotného zásobníka kvapalného čpavku (NTZ) č. H-2001 a čerpadiel čpavku P-2001A/B/C/D
s pripojením na potrubia na potrubných mostoch. Kvapalný čpavok z výroby čpavku ČP4 o teplote -31,4
°C až -33,34 °C a maximálnom prietoku 75 t/h bude dopravovaný potrubím do vstupného hrdla NTZ H2001 s kapacitou 20 000 t, v ktorom bude skladovaný pri tlaku 103,8 kPa(a) a teplote -33°C.
Nový NTZ H-2001 bude plne uzatvorená nádoba s dvojitým plášťom s PUR izoláciou vnútornej nádrže
a strechy a s PUR izoláciou vonkajšej nádrže do výšky 5 m. Konštrukcia nádrže bude spĺňať požiadavky
normy STN EN 14620-4. Základné rozmery nádrže: priemer vnútornej/vonkajšej nádrže bude 45,2 m/47,8
m , výška plášťa bude 21,73 m/23,44 m , maximálna pracovná hladina vo vnútornej nádrži bude 19,385 m.
Súčasťou NTZ bude „Automatický monitorovací systém úniku čpavku do medziplášťového priestoru
zásobníka DATALAN“. Tento systém bude prepojený z existujúceho NTZ na nový NTZ. Systém je
založený na sledovaní koncentrácie čpavku v dusíku, ktorým bude preplachovaný priestor medzi
nádržami NTZ H-2001. Bezpečnostným prvkom na zníženie rizika rozptylu plynného čpavku vznikom
netesností bude inštalácia skrápacieho zariadenia na čerpadlovni kvapalného čpavku. Skrápacia voda
bude zachytená v betónovej ploche s vyvýšeným 20 cm obrubníkom.
Pre zaistenie bezpečnosti obsluhy budú v blízkosti nového NTZ inštalované analyzátory plynného
čpavku, ktoré budú nainštalované aj v strojovni čerpadiel.
Návrh technológie skladovania čpavku zohľadňuje aj využitie plynného čpavku, ktorý sa uvoľňuje pri
skladovaní čpavku v zásobníku. Plynný čpavok uvoľnený zo skladovaného kvapalného čpavku
a z ochladzovania oboch vstupných prúdov bude spoločne s inertnými plynmi (uvoľnenými z čpavku)
nasávaný nízkoteplotnými skrutkovými kompresormi a stláčaný na tlak 350 kPa(g). Takto stlačený plyn
bude postupovať do uvoľňovacej nádrže. V ktorej časť čpavku skondenzuje a zvyškové plyny budú
nasávané vysokotlakovými skrutkovými kompresormi, ktoré čpavok a inerty stlačia na tlak 1,7 MPa(g).
Takto stlačený plyn bude vstupovať do dvoch kondenzátorov čpavku. Skondenzovaný čpavok
z kondenzátorov sa vráti cez zberač čpavku a uvoľňovaciu nádrž do NTZ H-2001. Neskondenzovaný
čpavok a inerty z kondenzátorov budú vedené do ďalšej dvojstupňovej kondenzácie (v každom stupni
bude chladič a odlučovač), zapojených za sebou. Kvapalný čpavok z odlučovačov pôjde do uvoľňovacej
nádrže, neskondenzovaný plyn bude vedený na vypranie zostatkového čpavku do existujúcej pračky
odplynov.
Plynný čpavok uvoľnený pri plnení cisterien a plyny uvoľnené z guľových zásobníkov budú prechádzať
cez studený výmenník čpavku, kde sa časť čpavku skondenzuje. Skondenzovaný čpavok bude odvádzaný
do výstupného potrubia z uvoľňovacej nádrže, ktorý sa dostane do NTZ H-2001. Neskondenzovaný plyn
zo studeného výmenníka bude vstupovať do uvoľňovacej nádrže a z nej na saciu stranu VT skrutkových
kompresorov. Kvapalný čpavok z NTZ H-2001 bude privádzaný potrubím DN300 k čerpadlám čpavku,
ktorými bude čpavok dopravovaný do existujúcich ohrievačov čpavku a následne na plnenie železničných
cisterien (ŽC) a guľových zásobníkov (GZ). Čerpadlá čpavku budú v zapuzdrenom prevedení.
Plnenie cisterien bude zabezpečené v rámci existujúcej prevádzky. Maximálna rýchlosť plnenia
železničných cisterien jedným čerpadlom bude 55 t/h kvapalného čpavku pri požadovanom tlaku na
hranici dodávky 1,1 Mpa(g); dvomi čerpadlami bude možný dvojnásobný výkon, t. j. 110 t/h. Maximálna
rýchlosť plnenia guľových zásobníkov jedným čerpadlom bude 55 t/h kvapalného čpavku pri
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požadovanom tlaku na hranici dodávky 1,1 Mpa(g); dvomi čerpadlami bude možný dvojnásobný výkon,
t. j. 110 t/h .
Súčasťou NTZ bude aj inštalácia poľného horáka (fléry), ktorý bude slúžiť na zvýšenie bezpečnosti
prevádzkovania NTZ H-2001, na havarijné spracovanie odplynov z NTZ v prípade výpadku elektrickej
energie a NT kompresorov. Jeho výška bude 20 m. Poľný horák sa bude skladať z 2 ks nerezových
pilotných horákov, odlučovača kvapalného čpavku (K.O. drumu), bude mať samostatný zapaľovací
systém, monitorovanie plameňa, riadiaci panel a príslušnú inštrumentáciu. Odplyny a prevádzkové
médiá budú privedené k poľnému horáku po novom potrubnom moste č. 166. Maximálne zaťaženie
poľného horáka bude 3600 kg/h plynného čpavku.
Inštaláciou nového NTZ kvapalného čpavku nedôjde k zmene v charaktere výroby, takže aj koncepcia
trasovania potrubí bude zohľadňovať skutkový stav.

D)

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

D.1
Zoznam základných surovín
bez zmeny
čpavok
max. rýchlosť plnenia z ČP4
max. rýchlosť plnenia z uvoľňovacej nádoby
max. rýchlosť vyprázdňovania
*max. rýchlosť plnenia ŽC (jedným čerpadlom)
*max. rýchlosť plnenia GZ (jedným čerpadlom)

75 t/h pri teplote čpavku -31,4 °C až -33,34 °C
25 t/h pri teplote čpavku -5,0 °C a min. tlaku 0,3
MPa(g) na hranici dodávky
100 t/h kvapalného čpavku pri tlaku 1,1 MPa(g)
55 t/h kvapalného čpavku pri tlaku 1,1 MPa(g)
55 t/h kvapalného čpavku pri tlaku 1,1 MPa(g)

Pre plnenie ŽC resp. GZ sa v prípade potreby budú môcť použiť aj dve čerpadlá (paralelné linky), kedy
bude rýchlosť ich plnenia na úrovni 110 t/h kvapalného čpavku.
D.2
Zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú
bez zmeny
D.3
Zoznam medziproduktov a výrobkov
bez zmeny
D.4
Zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií a pohonných hmôt),
spotreba vody (pitnej a technologickej)
Prevádzkové média pre skladovanie a čerpanie kvapalného čpavku:
médium
zemný plyn
vzduch MaR
dusík
para

tlak [MPa(g)]
0,7 – 0,75
0,3 - 0,35
0,24 – 0,295

prietok
max. 15 Nm3/h
max. 35 Nm3/h
5 Nm3/h
3 t/r
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E)

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

E.1
Zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia
Odfuk inertov z medziplášťa NTZ
Súčasťou NTZ bude „Automatický monitorovací systém úniku čpavku do medziplášťového priestoru
zásobníka DATALAN“. Tento systém bude prepojený z existujúceho NTZ na nový NTZ. Systém je
založený na sledovaní koncentrácie čpavku v dusíku, ktorým bude preplachovaný priestor medzi
nádržami NTZ H-2001.
Maximálna hodnota rozsahu merania 1,00 Nm3/h sa realizáciou akcie nezmení, zostáva na úrovni
existujúceho NT zásobníka č. 81-2001.
Spaliny z Poľného horáka (fléry)
Spaliny vzniknú spálením odplynov z NTZ H-2001 pri havarijnom spracovaní odplynov v prípade výpadku
elektrickej energie. Za normálnych podmienok budú vznikať spaliny spaľovaním zemného plynu
v pilotných horákoch Poľného horáka (fléry). Vznikne nové miesto vypúšťania emisií, tvorené spaľovaním
zemného plynu (večný plameň). Vzhľadom na hlavný účel Poľného horáka (fléry), ktorým je havarijné
spracovanie odplynov v prípade výpadku elektrickej energie, sa predpokladá len zanedbateľný nárast
emisií.
Kategorizácia zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov:
4.27.1 Výroba amoniaku – veľký zdroj znečisťovania ovzdušia – ako súvisiaca činnosť
Súčasťou zdroja znečisťovania bude technologické zariadenie poľného horáka, ktoré by samostatne
bolo kategorizované nasledovne:
1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych
piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom ≥ 0,3
MW a < 50 MW
Poľný horák je zariadenie na znižovanie množstva alebo škodlivosti emisií znečisťujúcich látok
spaľovaním, ktoré sa využíva pri havarijnom odvode odpadových plynov.
Menovitý tepelný príkon pilotných horákov bude 37,2 kW.
Výška poľného horáka bude 20 m.
Prevádzková teplota bude ≥ 850 °C.
E.2
Zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania
Po realizácii stavby nenastanú zmeny oproti súčasnému stavu.
E.3
Zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd
bez zmeny
V rámci technologického procesu výroby (skladovanie kvapalného čpavku) nedochádza ku vzniku
kvapalných odpadov. Realizáciou tejto akcie nedôjde ku zmene tvorby odpadových vôd.
Všetky spoje na hrdlách zariadení sú navrhnuté ako tesné a pri bežnej prevádzke sa teda neuvažuje so
vznikom tzv. odkvapov. V prípade potreby použitia skrápacieho zariadenia, bude skrápacia voda po
analýze odvedená do existujúcej chemickej kanalizácie.
Bilancia odpadových vôd sa oproti súčasnému stavu nezmení.
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E.4
Zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania
Po realizácii stavby nenastanú žiadne zmeny oproti súčasnému stavu.
E.5
Zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie
alebo recipientu
bez zmeny
E.6
Odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov
bez zmeny
E.7
Charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia v mieste vypúšťania,
prietoky)
bez zmeny
E.8
Zoznam produkovaných odpadov
Tuhé odpady, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby:
katalógové
číslo odpadu

názov odpadu

predpokladané
množstvo
odpadu [kg]

spôsob nakladania
s odpadom

odpadové farby a laky obsahujúce
nebezpečné organické rozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky
odpadové vláknité materiály na
báze skla (odpad izolačnej vaty
z montážnych a demontážnych
prác)
syntetické motorové, prevodové
a mazacie oleje (po výmene
olejových náplní čerpadiel)

300

R1 – energetické využitie Spaľovňa
odpadov
Duslo, a. s.

200

D1 – uloženie na skládku odpadov
príslušného typu

20 l

R4 – recyklácia oprávnenou
organizáciou

17 01 01 O

betón

138 t

17 02 01 O

drevo

500

08 01 11 N

10 11 03 O

13 02 06 N

17 04 05 O
17 05 04 O
17 05 06 O
17 06 04 O
17 09 04 O

15 01 01 O

železo a oceľ (odpad z montážnych
a demontážnych prác)
zemina a kamenivo iné ako uvedené
v 17 05 03
výkopová zemina iná ako uvedená
v 17 05 05
Izolačné materiály iné ako uvedené
v 17 06 01 a 17 06 03
zmiešané odpady zo stavieb
a demolácií iné ako uvedené
v 17
09 01, 17 09 02 a 17 09 03
obaly z papiera a lepenky (obaly
z prepravy prístrojov a náhradných
dielov)

2000
55 m3
5323 m3
200

R4 – recyklácia oprávnenou
organizáciou
R1 – energetické využitie Spaľovňa
odpadov
Duslo, a. s.
R4 – recyklácia oprávnenou
organizáciou
D1 – uloženie na skládku odpadov
príslušného typu
D1 – uloženie na skládku odpadov
príslušného typu
D1 – uloženie na skládku odpadov
príslušného typu

500

D1 – uloženie na skládku odpadov
príslušného typu

1000

R1 – energetické využitie Spaľovňa
odpadov
Duslo, a. s.
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15 01 02 O

obaly z plastov (prepravné obaly
z prístrojov a izolačného materiálu)

100

15 01 03 O

obaly z dreva

2000

15 01 10 N

15 02 02 N

20 03 01 O

-

obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými
látkami
absorbenty, filtračné materiály
vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na
čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými
látkami
zmesový komunálny odpad

R1 – energetické využitie Spaľovňa
odpadov
Duslo, a. s.
R1 – energetické využitie Spaľovňa
odpadov
Duslo, a. s.

500

R1 – energetické využitie Spaľovňa
odpadov
Duslo, a. s.

30

R1 – energetické využitie Spaľovňa
odpadov
Duslo, a. s.

600

R1 – energetické využitie Spaľovňa
odpadov
Duslo, a. s.

S odpadmi sa bude nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení
Dodávateľ stavby v koordinácii s investorom zabezpečí prepravu, zhodnotenie alebo
zneškodnenie odpadov u spoločnosti oprávnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi,
a ktorá má platné povolenia a súhlasy v zmysle legislatívnych požiadaviek na nakladanie
s odpadmi.

Odpad vznikajúci počas prevádzky:
Po realizácii stavby nenastanú žiadne zmeny oproti súčasnému stavu.
E.9
Úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká
žiadne
E.10
Prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.)
Počas prevádzky nového NTZ kvapalného čpavku predpokladaným novým zdrojom hluku bude hlavne
prevádzka čerpadiel. Maaximálna dovolená hladina zvuku je 85 dB, meraná vo vzdialenosti 1 m od
čerpadla vo výške 1 m. V prípade, ak bude táto hodnota prekročená, je nutné vybaviť čerpadlo
odmontovateľnou zvukovou izoláciou.
Šírenie vibrácii sa nepredpokladá.
V plánovanej prevádzke NTZ kvapalného čpavku nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť
zdrojom elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia v zdraviu škodlivej intenzite.

F)

Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste

F.1
Opis miesta a okolia prevádzky
bez zmeny
F.2
Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia
bez zmeny
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F.3
Charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite
bez zmeny
F.4
Chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma
bez zmeny
F.5
Staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia
bez zmeny

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
Stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie
bez zmeny
G.2
Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií
bez zmeny
G.3
Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií
1. Súčasťou NTZ bude „Automatický monitorovací systém úniku čpavku do medziplášťového priestoru
NTZ H-2001 - DATALAN“. Tento systém bude prepojený z existujúceho NTZ na nový NTZ. Systém
je založený na sledovaní koncentrácie čpavku v dusíku, ktorým bude preplachovaný priestor medzi
nádržami NTZ H-2001.
2. Spaliny vzniknú spálením odplynov z NTZ H-2001 pri havarijnom spracovaní odplynov na poľnom
horáku v prípade výpadku elektrickej energie. Za normálnych podmienok budú vznikať spaliny
spaľovaním zemného plynu v pilotných horákoch Poľného horáka (fléry). Inštalácia bezpečnostného
poľného horáka je doplnením ďalšieho stupňa zníženia rizika únikov plynného čpavku v prípade
havarijných stavov. Konštrukčne ide o vyvýšenú fléru, kde sa odpadové plyny (čpavok) spaľujú na jej
konci vo výške 20 m. Poľný horák bude mať účinnosť spaľovania minimálne 99 % a úroveň jeho hluku
behom normálnej prevádzky nepresiahne 85 dB(A). Teplota plameňa bude minimálne 850 °C.
Inštalovaný poľný horák bude spĺňať všetky legislatívne požiadavky na havarijný poľný horák pre
spaľovanie čpavku.
G.4
Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
bez zmeny

H)

Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku
odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

H.1
Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie
odpadov
bez zmeny
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H.2
Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie
odpadov
bez zmeny

I)

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

I.1
Popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia
bez zmeny
I.2
Pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií
bez zmeny

J)

Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

J.1
Komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (t.j. spotreby surovín, energií, emisie atď.)
s uvedením ich zdroja
––––
J.2
Porovnanie parametrov povoľovanej prevádzky s parametrami najlepšej dostupnej techniky
----J.3
Návrh na dosiahnutie parametrov najlepšej dostupnej techniky
Nový NTZ kvapalného čpavku bude spĺňať vysoké štandardy ochrany životného prostredia a svojou
činnosťou bude mať minimálny dopad na životné prostredie. Nová technológia skladovania čpavku zvýši
bezpečnosť práce na tomto zariadení, a zároveň sa znížia emisie oproti existujúcej technológii.
Konštrukčné riešenie nového NTZ kvapalného čpavku je plne v súlade s najlepšími dostupnými
technikami (BAT) definovanými v dokumente „BREF EFS – referenčný dokument o najlepších
dostupných technikách pri obmedzovaní emisií zo skladovania“ vydaného Európskou komisiou.
Pri konštrukčnom riešení nového NTZ a pridružených čerpadlách boli použité definované BAT primárne
pre nasledujúce prvky aplikovanej techniky skladovania, prepravy a manipulácie:
 Chladené skladovacie nádrže
 Vybavenie nádrží
o Meracie a vzorkovacie miesta
o Prístrojové vybavenie
o Prístupové prielezy
o Tesniace prvky
o Ventily
 Čerpadlá
 Príruby a tesnenia
 Prístroje u potrubných systémov
 Tlakové poistné zariadenia
11

- Nový NTZ je technicky riešený ako nádrž s dvojitým dnom a s dvojitou stenou s úplným ochranným
plášťom. To znamená, že vnútorná aj vonkajšia nádrž sú plne schopné zadržať chladenú skladovanú
kvapalinu (čpavok) vrátane pár vznikajúcich prípadným únikom kvapaliny z vnútornej nádrže. Z tohto
pohľadu sú niekoľkonásobne viac bezpečnejšie ako nádrže s jednoduchým plášťom, prípadne nádrže
s prostým dvojitým plášťom.
- Sací ventil z NTZ bude tzv. SIDOMA, s dvojitou stenou, s detekciou úniku čpavku, čo zvyšuje
bezpečnosť prevádzkovania NTZ v prípade netesností daného ventilu.
- Nový NTZ bude vybavený blokovacím systémom na ochranu pred preplnením, prehriatím
a vyprázdnením. Ako ochrana preplnenia NTZ slúži ztrojené meranie hladiny s rozdielnymi
fyzikálnymi princípami a rýchlouzatváracia armatúra na vstupe NTZ. Zároveň aj ostatné meracie
zariadenia (meranie tlaku, teploty, a pod.) sú minimálne zdvojené, resp. ztrojené.
- Vnútorná nádrž bude tiež istená dvojicou tlakových a podtlakových ventilov v paralelnom zapojení
a dvojicou ventilov vyrovnávajúcou tlak medzipriestoru a vnútornej nádrže. Vonkajšia nádrž bude
istená proti pretlaku i podtlaku dvojicou paralelne zapojených poisťovacích ventilov. S ohľadom na
minimalizáciu emisií zo skladovania nie sú poistné ventily vyvedené do okolia, ale na poľný horák.
- Medzipriestor medzi nádržami NTZ bude vyplnený inertným plynom (dusíkom) a vybavený
analyzátormi k detekcii úniku skladovaného čpavku z vnútornej nádrže.
- NTZ bude vybavený monitorovaním úniku čpavku i v priestore skladu čpavku, napojeným na už
existujúci systém varovania pracovníkov Dusla, a. s. i okolitého obyvateľstva.
- Pre zvýšenie efektívnosti zásahu hasičskej jednotky bude stavba vybavená požiarnymi monitormi
a spevnenou plochou s 20 cm vysokým obrubníkom na zachytenie kontaminovanej skrápacej/hasiacej
požiarnej vody.
- Nové inštalované čerpadlá čpavku slúžiace k vyprázdňovaniu zásobníka budú technicky riešené ako
zapúzdrené čerpadlá bez mechanických upchávok. Výhodou týchto čerpadiel oproti iným typom
vyžadujúcim tesnenia (upchávky) sú nulové emisie čerpaného média.
- Pre zvýšenú ochranu pracovného prostredia bude čerpadlovňa vybavená drenčerovým skrápacím
systémom pre prípad úniku čpavku pri netesnosti na strojnom zariadení.
- Zariadenie bude zkonštruované z materiálov, ktoré sú vhodné pre skladovanie a manipuláciu
s čpavkom z pohľadu korózie, medze klzu (pre vnútorný zásobník oceľ s medzou klzu Re nižšou ako
350 MPa) i vrubovej húževnatosti minimálne 27 J pre mínusové teploty -33 °C a nižšie.
- Nový poľný horák (fléra) je navrhnutý s ohľadom na najlepšie dostupné techniky definované
v dokumente „BREF CWW – Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách (BAT) pre
spoločné systémy čistenia odpadových vôd a odpadových plynov a nakladania s nimi v odvetví
chemického priemyslu“ vychádzajúceho zo „Smernice o priemyselných emisiách 2010/75/EU
Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia“ Európskej komisie.
Navrhnutý čpavkový poľný horák (fléra) bude slúžiť len ako záložný bezpečnostný prvok a jeho
použitie bude obmedzené na nevyhnutné prípady (havarijné situácie). Konštrukčne ide o vyvýšenú
fléru, kde sa odpadové plyny (čpavok) spaľujú na konci fléry vo výške 20 m.

K)

Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na
hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich
prípadných následkov

K.1
Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších
látok
bez zmeny
K.2
Opatrenia na hospodárne využitie energie
bez zmeny
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K.3
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov – pripravované
alebo uvažované zmeny a zlepšenia voči súčasnému stavu.
bez zmeny
K.4
Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení
činnosti prevádzky (napr. vykonávanými aktivitami ako búracie práce, sanácia, prestavba na iný
účel)
bez zmeny
K.5
Opatrenia systému environmentálneho manažmentu
Certifikačný a recertifikačný audit
V októbri 2019 sa v spoločnosti uskutočnil recertifikačný audit pre oblasť QMS podľa štandardu ISO 9001,
oblasť SEM podľa štandardu ISO 14001, energetický audit podľa štandardu ISO 50001 a oblasť BS podľa
štandardu ISO 45001.
K.6
Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného
povolenia
bez zmeny
K.7
Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia
(environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)





L)

certifikát ISO 14001:2015, č. E-0163/19, zo dňa 23.10.2019
certifikát ISO 9001:2015, č. Q-0363/19, zo dňa 23.10.2019
certifikát ISO 45001:2018, č. S-0126/19, zo dňa 23.10.2019
certifikát ISO 50001:2011, č. EN-0115/19, zo dňa 23.10.2019

Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované
a ktoré prevádzkovateľ akceptuje

Neboli navrhované ďalšie alternatívy prevádzky.

M)

Návrh podmienok povolenia

M.1
Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
v prevádzke
- Súčasťou NTZ bude „Automatický monitorovací systém úniku čpavku do medziplášťového priestoru
NTZ - DATALAN“. Tento systém bude prepojený z existujúceho NTZ na nový NTZ. Systém je
založený na sledovaní koncentrácie čpavku v dusíku, ktorým bude preplachovaný priestor medzi
nádržami NTZ H-2001.
- V priestore nad čerpadlami čpavku bude stabilné hasiace zariadenie (SHZ) s hlavicami. Do strojovne
bude privedené potrubie riečnej vody. Elektrické automatické spustenie SHZ bude zabezpečené od
detektorov čpavku. Systém bude možné spustiť aj ručne, zo strojovne SHZ, alebo z velína.
Zariadenie bude možné ručne odstaviť a v prípade potreby znovu spustiť.
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- Pre prípad havarijného spracovania odplynov bude inštalovaný poľný horák (fléra), ktoré je
zariadením na znižovanie množstva alebo škodlivosti emisií znečisťujúcich látok spaľovaním a bude
slúžiť len ako záložný bezpečnostný prvok a jeho použitie bude obmedzené na nevyhnutné prípady
(havarijné situácie).
M.2
Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne
----M.3
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník
----M.4
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie
bez zmeny
M.5
Podmienky hospodárenia s energiami
bez zmeny
M.6
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov
bez zmeny
M.7
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania
bez zmeny
M.8
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky
bez zmeny
M.9
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do
informačného systému
bez zmeny
M.10
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke
Po ukončení stavebných a montážnych prác budú vykonané individuálne a komplexné skúšky, ktoré
plynulo prejdú do skúšobnej prevádzky na dobu 12 mesiacov.
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N)

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, vlastník pozemku:
Duslo, a.s., Šaľa
Adresa:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Kontaktná osoba:
Ing. Jozef Mako, vedúci Odboru ŽP a ochrany zdravia
Telefónny kontakt:
031 / 775 4328
Obec, v ktorej je povoľovaná prevádzka umiestnená:
Obec Močenok
Sv. Gorazda 629/82
951 31 Močenok
Ďalší účastníci konania:
1. Ing. arch. Ján Šoltés, autorizovaný architekt
2. Ing. Karol Morávek, špecialista požiarnej ochrany
3. Ing. Ľudmila Trnková, autorizovaný stavebný inžinier
4. Ing. Martina Mattová, autorizovaný bezpečnostný technik
5. Ing. Ján Kandráč, CSc., špecialista požiarnej ochrany
6. Ing. Monika Božíková, autorizovaný stavebný inžinier
7. Ing. Michal Moroz, autorizovaný stavebný inžinier
8. Ing. Miroslav Černý, autorizovaný stavebný inžinier
9. Ing. Oľga Rabajová, autorizovaný stavebný inžinier
10. Ing. Vratislav Kotrík, autorizovaný stavebný inžinier
11. Ing. Martin Janček, autorizovaný stavebný inžinier
12. Ing. Tomáš Pancák, autorizovaný stavebný inžinier
13. Ing. Tomáš Funtík, PhD, autorizovaný stavebný inžinier
14. Ing. Ottó Kurdy, autorizovaný stavebný inžinier
15. Ing. Miroslava Vaňurová, autorizovaný stavebný inžinier
Adresa uvedených účastníkov konania:
- Projektanti uvedení pod bodmi 1. – 15. sú zastúpení Dr. Ing. Petrom Némethom, vedúcim Odboru
investičnej výstavby Duslo, a. s., Šaľa so sídlom Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
(Príloha č. 15 – Plná moc)
2. Dotknuté orgány:
1. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
- Štátna správa odpadového hospodárstva
- Štátna správa ochrany prírody a krajiny
2. Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
5. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
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6. MŽP SR, Sekcia environm. hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti o zmenu povolenia 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: ČPAVOK 2
Umiestnenie prevádzky: Areál Duslo, a.s. Kraj: Nitriansky, Okres: Šaľa, Katastrálne územie: Močenok
Povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ a súvisiace činnosti:
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.
Predmetom tejto zmeny, navrhovanej stavby „Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“ je
inštalácia nového nízkoteplotného zásobníka kvapalného čpavku (NTZ) č. H-2001 a čerpadiel čpavku
P-2001A/B/C/D s pripojením na potrubia na potrubných mostoch, čím bude zabezpečené bezpečné
skladovanie čpavku s kapacitou 20 000 ton a životnosťou minimálne 20 rokov. Použitým technickým
riešením sa zabezpečí naskladňovanie a vyskladňovanie kvapalného čpavku v kapacite 100 t/h.
Popis lokality realizácie výroby:
Navrhovaná stavba bude umiestnená v juhozápadnej časti bloku 31, v priestore vedľa existujúceho
nízkoteplotného zásobníka č. 81-2001 a guľových zásobníkov (objekt 31-05).
parcely registra „C“, LV č. 841, k. ú. Močenok: 6040/1, 6040/189, 6040/579, 6040/590, 6040/591
Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada:
1/ v oblasti ochrany ovzdušia – podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ v platnom
znení – súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia
vrátane jeho zmeny
2/ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd – podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona č. 39/2013 Z.z.
o IPKZ v platnom znení – vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „Nový nízkoteplotný zásobník
kvapalného čpavku“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa uvedeného zákona, ktorá však môže
ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd
3/ v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd – podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona č. 39/2013 Z.z.
o IPKZ v platnom znení – vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov
4/ v oblasti ochrany prírody a krajiny - podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ v platnom
znení – vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Nový nízkoteplotný zásobník
kvapalného čpavku“
5/ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ v platnom znení – vydanie stavebného povolenia na
stavbu „Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“

Stručný popis prevádzky (súvisiaci s uvedenou zmenou):
Predmetom stavby „Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“ je inštalácia nového
nízkoteplotného zásobníka kvapalného čpavku (NTZ) č. H-2001 a čerpadiel čpavku P-2001A/B/C/D
s pripojením na potrubia na potrubných mostoch. Kvapalný čpavok z výroby čpavku ČP4 o teplote -31,4
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°C až -33,34 °C a maximálnom prietoku 75 t/h bude dopravovaný potrubím do vstupného hrdla NTZ H2001 s kapacitou 20 000 t, v ktorom bude skladovaný pri tlaku 103,8 kPa(a) a teplote -33°C.
Nový NTZ H-2001 bude plne uzatvorená nádoba s dvojitým plášťom s PUR izoláciou vnútornej nádrže
a strechy a s PUR izoláciou vonkajšej nádrže do výšky 5 m. Konštrukcia nádrže bude spĺňať požiadavky
normy STN EN 14620-4. Základné rozmery nádrže: priemer vnútornej/vonkajšej nádrže bude 45,2 m/47,8
m , výška plášťa bude 21,73 m/23,44 m , maximálna pracovná hladina vo vnútornej nádrži bude 19,385 m.
Súčasťou NTZ bude „Automatický monitorovací systém úniku čpavku do medziplášťového priestoru
zásobníka DATALAN“. Tento systém bude prepojený z existujúceho NTZ na nový NTZ. Systém je
založený na sledovaní koncentrácie čpavku v dusíku, ktorým bude preplachovaný priestor medzi
nádržami NTZ H-2001. Bezpečnostným prvkom na zníženie rizika rozptylu plynného čpavku vznikom
netesností bude inštalácia skrápacieho zariadenia na čerpadlovni kvapalného čpavku. Skrápacia voda
bude zachytená v betónovej ploche s vyvýšeným 20 cm obrubníkom.
Pre zaistenie bezpečnosti obsluhy budú v blízkosti nového NTZ inštalované analyzátory plynného
čpavku, ktoré budú nainštalované aj v strojovni čerpadiel.
Návrh technológie skladovania čpavku zohľadňuje aj využitie plynného čpavku, ktorý sa uvoľňuje pri
skladovaní čpavku v zásobníku. Plynný čpavok uvoľnený zo skladovaného kvapalného čpavku
a z ochladzovania oboch vstupných prúdov bude spoločne s inertnými plynmi (uvoľnenými z čpavku)
nasávaný nízkoteplotnými skrutkovými kompresormi a stláčaný na tlak 350 kPa(g). Takto stlačený plyn
bude postupovať do uvoľňovacej nádrže. V ktorej časť čpavku skondenzuje a zvyškové plyny budú
nasávané vysokotlakovými skrutkovými kompresormi, ktoré čpavok a inerty stlačia na tlak 1,7 MPa(g).
Takto stlačený plyn bude vstupovať do dvoch kondenzátorov čpavku. Skondenzovaný čpavok
z kondenzátorov sa vráti cez zberač čpavku a uvoľňovaciu nádrž do NTZ H-2001. Neskondenzovaný
čpavok a inerty z kondenzátorov budú vedené do ďalšej dvojstupňovej kondenzácie (v každom stupni
bude chladič a odlučovač), zapojených za sebou. Kvapalný čpavok z odlučovačov pôjde do uvoľňovacej
nádrže, neskondenzovaný plyn bude vedený na vypranie zostatkového čpavku do existujúcej pračky
odplynov.
Plynný čpavok uvoľnený pri plnení cisterien a plyny uvoľnené z guľových zásobníkov budú prechádzať
cez studený výmenník čpavku, kde sa časť čpavku skondenzuje. Skondenzovaný čpavok bude odvádzaný
do výstupného potrubia z uvoľňovacej nádrže, ktorý sa dostane do NTZ H-2001. Neskondenzovaný plyn
zo studeného výmenníka bude vstupovať do uvoľňovacej nádrže a z nej na saciu stranu VT skrutkových
kompresorov. Kvapalný čpavok z NTZ H-2001 bude privádzaný potrubím DN300 k čerpadlám čpavku,
ktorými bude čpavok dopravovaný do existujúcich ohrievačov čpavku a následne na plnenie železničných
cisterien (ŽC) a guľových zásobníkov (GZ). Čerpadlá čpavku budú v zapuzdrenom prevedení.
Plnenie cisterien bude zabezpečené v rámci existujúcej prevádzky. Maximálna rýchlosť plnenia
železničných cisterien jedným čerpadlom bude 55 t/h kvapalného čpavku pri požadovanom tlaku na
hranici dodávky 1,1 Mpa(g); dvomi čerpadlami bude možný dvojnásobný výkon, t. j. 110 t/h. Maximálna
rýchlosť plnenia guľových zásobníkov jedným čerpadlom bude 55 t/h kvapalného čpavku pri
požadovanom tlaku na hranici dodávky 1,1 Mpa(g); dvomi čerpadlami bude možný dvojnásobný výkon,
t. j. 110 t/h .
Súčasťou NTZ bude aj inštalácia poľného horáka (fléry), ktorý bude slúžiť na zvýšenie bezpečnosti
prevádzkovania NTZ H-2001, na havarijné spracovanie odplynov z NTZ v prípade výpadku elektrickej
energie a NT kompresorov. Jeho výška bude 20 m. Poľný horák sa bude skladať z 2 ks nerezových
pilotných horákov, odlučovača kvapalného čpavku (K.O. drumu), bude mať samostatný zapaľovací
systém, monitorovanie plameňa, riadiaci panel a príslušnú inštrumentáciu. Odplyny a prevádzkové
médiá budú privedené k poľnému horáku po novom potrubnom moste č. 166. Maximálne zaťaženie
poľného horáka bude 3600 kg/h plynného čpavku.
Inštaláciou nového NTZ kvapalného čpavku nedôjde k zmene v charaktere výroby, takže aj koncepcia
trasovania potrubí bude zohľadňovať skutkový stav.

Zdroje znečisťovania a vplyvy na životné prostredie a zdravie ľudí:
Emisie do ovzdušia:
Po realizácii stavby nenastanú žiadne zmeny oproti súčasnému stavu.
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Odpady:
S odpadmi sa počas realizácie stavby bude nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dodávateľ stavby v koordinácii s investorom zabezpečí
prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov u spoločnosti oprávnenej na podnikanie v oblasti
nakladania s odpadmi, a ktorá má platné povolenia a súhlasy v zmysle legislatívnych požiadaviek na
nakladanie s odpadmi.
Tuhé odpady, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby:
katalógové
číslo odpadu

názov odpadu

predpokladané
množstvo
odpadu [kg]

spôsob nakladania
s odpadom

odpadové farby a laky obsahujúce
nebezpečné organické rozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky
odpadové vláknité materiály na
báze skla (odpad izolačnej vaty
z montážnych a demontážnych
prác)
syntetické motorové, prevodové
a mazacie oleje (po výmene
olejových náplní čerpadiel)

300

R1 – energetické využitie Spaľovňa
odpadov
Duslo, a. s.

200

D1 – uloženie na skládku odpadov
príslušného typu

20 l

R4 – recyklácia oprávnenou
organizáciou

17 01 01 O

betón

138 t

17 02 01 O

drevo

500

08 01 11 N

10 11 03 O

13 02 06 N

17 04 05 O
17 05 04 O
17 05 06 O
17 06 04 O
17 09 04 O

15 01 01 O

železo a oceľ (odpad z montážnych
a demontážnych prác)
zemina a kamenivo iné ako uvedené
v 17 05 03
výkopová zemina iná ako uvedená
v 17 05 05
Izolačné materiály iné ako uvedené
v 17 06 01 a 17 06 03
zmiešané odpady zo stavieb
a demolácií iné ako uvedené
v 17
09 01, 17 09 02 a 17 09 03
obaly z papiera a lepenky (obaly
z prepravy prístrojov a náhradných
dielov)

2000
55 m3
5323 m3
200
500

1000

15 01 02 O

obaly z plastov (prepravné obaly
z prístrojov a izolačného materiálu)

100

15 01 03 O

obaly z dreva

2000

15 01 10 N

15 02 02 N

obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými
látkami
absorbenty, filtračné materiály
vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na
čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými
látkami

R4 – recyklácia oprávnenou
organizáciou
R1 – energetické využitie Spaľovňa
odpadov
Duslo, a. s.
R4 – recyklácia oprávnenou
organizáciou
D1 – uloženie na skládku odpadov
príslušného typu
D1 – uloženie na skládku odpadov
príslušného typu
D1 – uloženie na skládku odpadov
príslušného typu
D1 – uloženie na skládku odpadov
príslušného typu
R1 – energetické využitie Spaľovňa
odpadov
Duslo, a. s.
R1 – energetické využitie Spaľovňa
odpadov
Duslo, a. s.
R1 – energetické využitie Spaľovňa
odpadov
Duslo, a. s.

500

R1 – energetické využitie Spaľovňa
odpadov
Duslo, a. s.

30

R1 – energetické využitie Spaľovňa
odpadov
Duslo, a. s.
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20 03 01 O

zmesový komunálny odpad

600

R1 – energetické využitie Spaľovňa
odpadov
Duslo, a. s.

Odpad vznikajúci počas prevádzky:
Po realizácii stavby nenastanú žiadne zmeny oproti súčasnému stavu.
Odpadové vody:
V rámci technologického procesu výroby (skladovanie kvapalného čpavku) nedochádza ku vzniku
kvapalných odpadov. Realizáciou tejto akcie nedôjde ku zmene tvorby odpadových vôd.
Všetky spoje na hrdlách zariadení sú navrhnuté ako tesné a pri bežnej prevádzke sa teda neuvažuje so
vznikom tzv. odkvapov. V prípade potreby použitia skrápacieho zariadenia, bude skrápacia voda po
analýze odvedená do existujúcej chemickej kanalizácie.
Bilancia odpadových vôd sa oproti súčasnému stavu nezmení.
Ochrana proti hluku:
Po realizácii stavby nenastanú žiadne zmeny oproti súčasnému stavu.
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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)

Dátum : 30.07.2021

Vypísať meno podpisujúceho:
Pozícia v organizácii:

Ing. Jozef Mako

vedúci Odboru ŽP a ochrany zdravia

Pečiatka alebo pečať
podniku:
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Prílohy
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6
Príloha č. 7
Príloha č. 8
Príloha č. 9
Príloha č. 10
Príloha č. 11
Príloha č. 12
Príloha č. 13
Príloha č. 14
Príloha č. 15
Príloha č. 16

Žiadosť o stavebné povolenie
Rozhodnutie MŽP SR vydané v zisťovacom konaní
Plnenie podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia MŽP SR
Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre
Odborné stanovisko Technickej inšpekcie v Nitre
Záväzné stanovisko OÚ Šaľa – Odboru krízového riadenia
Záväzné stanovisko obce Močenok k PD podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
Záväzné stanovisko obce Močenok k PD podľa § 120 stavebného zákona
Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSŽP z hľadiska odpadového hospodárstva
Záväzné stanovisko orgánu št. správy ochrany prírody a krajiny
Prehlásenie prevádzkovateľa o podzemných rozvodných sieťach
Fotokópia katastrálnej mapy so zakreslením stavby
Výpis z LV č. 841 čiastočný – parc. č.: 6040/1, 6040/189, 6040/579, 6040/590, 6040/591
Závery k posúdeniu rizika
Plná moc pre Dr. Ing. Petra Németha od projektantov stavby fy IDO HUTNÝ PROJEKT,
a.s., Bratislava.
Projektová dokumentácia stavby „Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“,
vypracovaná fy. IDO HUTNÝ PROJEKT, a. s., Safichem group, Lakeside Park 01,
Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, pod číslom projektu: 23942114TEX-IDOHP, dátum:
06/2021
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