Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky „Dusantox a ČOV“, časť: Dusantox
podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
("Prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia")

A)

Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

Obchodné meno
Duslo, a.s.
Právna forma
akciová spoločnosť
Sídlo
Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa, 927 03
Adresa pre doručovanie pošty
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
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.
Splnomocnená kontaktná osoba
Ing. Jozef Mako
telefónny kontakt: 031/775 4328
e-mail: jozef.mako@duslo.sk
IČO
35 826 487
Kód OKEČ (NACE)
24.14 – Výroba iných základných organických chemikálií
NOSE-P
105.09 – Výroba organických chemických látok

B)

Typ žiadosti

Typ žiadosti
zmena už vydaného integrovaného povolenia
- pre prevádzku „Dusantox a ČOV“, boli vydané nasledovné integrované povolenia, ktorými
bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:
- č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29.10.2007 zmenené a doplnené
rozhodnutiami:
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-

-

č. 6218-18076/2008/Šim/370211506 zo dňa 28.05.2008 (oprava zrejmej chyby
v rozhodnutí č.
2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29.10.2007)
č. 8241-42028/2008/Goc/370211506/Z4 zo dňa 16.12.2008
č. 1096-17589/2009/Goc/370211506/Z5 zo dňa 28.05.2009
č. 5462-20443/2009/Goc/370211506/Z7 zo dňa 18.06.2009
č. 1498-36863/2009/Goc, Poj/370211506/Z3-SP zo dňa 13.11.2009
č. 1080-33987/2010/Goc, Poj/370211506/Z8-SP zo dňa 22.11.2010
č. 1168-8212/2011/Poj, Goc/370211506/Z10-SP zo dňa 18.03.2011
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 (oprava zrejmej chyby
v rozhodnutí č. 1156-13104/2011/Šim/373190107/Z11-SP zo dňa 29.04.2011)
č. 4660-16790/2011/ Poj/370211506/Z12 zo dňa 07.06.2011
č. 5726-36123/2011/Goc/370211506/Z13 zo dňa 15.12.2011
č. 555-710/2012/Poj/370211506/Z15-SP zo dňa 13.01.2012
č. 154-837/2012/Šim/370211506/Z16 zo dňa 13.01.2012
č. 4642-14841/2012/Šim/370211506/Z17-SP zo dňa 25.05.2012
č. 6115-25207/2012/Poj/370211506/Z18 zo dňa 11.09.2012
č. 8179-33847/2012/Goc/370211506/Z19 zo dňa 27.11.2012
č. 726-1724/2013/Poj/370211506/Z20 zo dňa 13.02.2013
č. 543-5709/2013/Poj/370211506/Z21 zo dňa 27.02.2013
č. 3079-14924/2013/Goc/370211506/Z23 zo dňa 05.06.2013
č. 3089-26019/2013/Poj/370211506/Z25-SP zo dňa 02.10.2013
č. 4840-29481/2013/Poj/370211506/Z26-KR zo dňa 04.11.2013
č. 3083-32550/2013/Goc/370211506/Z24 zo dňa 25.11.2013
č. 370-1465/2014/Jak/370211506/Z27-KR zo dňa 16.01.2014
č. 292-5169/2014/Poj/370211506/Z29-KR zo dňa 17.02.2014
č. 1005-7214/2014/Jak/370211506/Z28-KR zo dňa 06.03.2014
č. 766-10628/2014/Sza, Jak/370211506/Z30-SP zo dňa 03.04.2014
č. 2-12326/2014/Med/370211506/Z31 zo dňa 22.04.2014
č. 1138-17049/2014/Imr//370211506/Z22-SP zo dňa 11.06.2014
č. 736-2260/2015/Jur/370211506/Z32-SkP zo dňa 27.01.2015
č. 5296-29748/2015/Hli/370211506/Z33-KR zo dňa 14.10.2015
č. 2395-9993/2016/Jak/370211506/Z34 zo dňa 24.03.2016
č. 6409-33130/2016/Jak/370211506/Z35-SP zo dňa 20.10.2016
č. 891-10592/2017/Rus/370211506/Z36-SP zo dňa 31.03.2017
č. 487-3738/2018/Kap/370211506/Z37 zo dňa 13.02.2018
č. 5511-26927/2018/Rum/370211506/Z38 zo dňa 08.08.2018
č. 1307-3306/2019/Gál/370211506/Z39 zo dňa 29.01.2019
č. 4544-19345/2019/Tit/370211506/Z40-SP zo dňa 27.05.2019
č. 1065-3533/2020/Šin/370211506/Z42-SP zo dňa 25.02.2020
č. 6737-27623/2020/Šin/370211506/SkP-Z42 zo dňa 02.09.2020

Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada
Podľa §33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ v platnom znení – prehodnotenie
a aktualizácia podmienok určených v povolení pre prevádzku Dusantox a ČOV, časť: Dusantox
v súvislosti s uverejnením právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších
dostupných technikách.
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Údaje o spracovateľovi žiadosti
prevádzkovateľ

C)

Údaje o prevádzke a jej umiestnení

Názov prevádzky
Dusantox a ČOV
Variabilný symbol pridelený SIŽP
370211506
Adresa prevádzky
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
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.
Projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby
- bez zmeny
Spôsob prevádzkovania
- bez zmeny
Stručný popis lokality prevádzky
Prevádzka „Dusantox a ČOV“, časť: Dusantox sa nachádza v oplotenom areáli výrobného
podniku Duslo, a.s. Šaľa. Na predmetnom území sa nenachádzajú chránené objekty.
Parcelné čísla pozemkov prevádzky:
- katastrálne územie Močenok (register „C“), parc. č.:
6040/597 (pôvodne 6040/1) – na základe Geometrického plánu na oddelenie pozemkov
parc. č. 6040/522-601 úradne overený Okresným úradom Šaľa dňa 19.11.2019 pod číslom
overenia G1-513/2019
6040/10 – 20, 6040/204, 6040/315, 6040/318, 6040/327, 6040/328, 6040/391 – 397, 6040/416,
9040/419, 6040/449, 6040/459
- katastrálne územie Trnovec nad Váhom (register „C“), parc. č.:
1579/173 (pôvodne 1579/2) - na základe Geometrického plánu na oddelenie pozemkov parc.
č. 1579/164 -175 úradne overený Okresným úradom Šaľa dňa 19.11.2019 pod číslom overenia
G1-493/2019
1579/15
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Stručný popis prevádzky
Stručný popis povoľovanej zmeny
V súvislosti s prijatím dokumentu o BAT žiadame o prehodnotenie a aktualizáciu podmienok
určených v integrovanom povolení.
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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 OŽPaOZ
Telefónny kontakt:
031/775 4328

Obec, v ktorej je povoľovaná prevádzka umiestnená:
Obecný úrad Močenok
Sv. Gorazda 629/82
951 31 Močenok
Obecný úrad Trnovec nad Váhom
č. 587
925 71 Trnovec nad Váhom
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Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti o zmenu povolenia 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 ČOV, časť: Dusantox
Umiestnenie prevádzky: Areál Duslo, a.s. Kraj: Nitriansky, Okres: Šaľa, Katastrálne územie:
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.
Popis lokality prevádzky:
Prevádzka Dusantox a ČOV, časť: Dusantox sa nachádza v oplotenom areáli výrobného
podniku Duslo, a.s. Šaľa. Na predmetnom území sa nenachádzajú chránené objekty.
Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada
Podľa §33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ v platnom znení – prehodnotenie
a aktualizácia podmienok určených v povolení pre prevádzku Dusantox a ČOV, časť: Dusantox
v súvislosti s uverejnením právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších
dostupných technikách.
Stručný popis prevádzky (navrhovanej zmeny):
V súvislosti s prijatím dokumentu o BAT žiadame o prehodnotenie a aktualizáciu podmienok
určených v integrovanom povolení.

7

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 : 30.06.2021

Ing. Jozef Mako
vedúci Odboru ŽP a ochrany zdravia
Pečiatka alebo pečať
podniku:
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Prílohy
--------
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