Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky „Spaľovňa odpadov“ podľa zákona
o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
(Súhlas na Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov po jeho aktualizácii
a doplnenie zoznamu odpadov, s ktorými sa v spaľovni nakladá )

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)
90.02 – Zber a spracúvanie iných odpadov
A.9
NOSE-P
109.03 – Spaľovanie nebezpečných odpadov alebo komunálnych odpadov (spaľovanie odpadov a
pyrolýza)

B)

Typ žiadosti

B.1
Druh žiadosti
zmena vydaného integrovaného povolenia
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- pre prevádzku SPAĽOVŇA ODPADOV boli vydané nasledovné integrované povolenia, ktorými bolo
povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:
1. IP 0 – č. 5804-32315/37/2007/Ver/370211807, zo dňa 04.10.2007
2. IP Z1 – č. 8277-42465/2008/Goc/370211807/Z1, zo dňa 17.12.2008
3. IP Z4 – č. 6581-30898/2011/Šim/370211807/Z4, zo dňa 02.11.2011
4. IP Z5 – č. 32-7177/Šim/370211807/Z5, zo dňa 07.03.2012
5. IP Z6 – č. 864-5650/2014/Hli/370211807/Z6, zo dňa 27.02.2014
6. IP Z8 – č. 5508-27553/2014/Imr/370211807/Z8, zo dňa 29.09.2014
7. IP Z9-SP – č. 7381-36416/2014/Jak/370211807/Z9-SP, zo dňa 16.12.2014
8. IP Z10 – č. 508-4226/2016/Tit/370211807/Z10, zo dňa 22.02.2016
9. IP Z11 – č. 153-9720/2016/Sza/370211807/Z11, zo dňa 23.03.2016
10. IP Z12 – č. 2928-16863/2017/Čás/370211807/Z12, zo dňa 24.05.2017
11. IP Z13 – č. 4936-24092/2017/Čás/370211807/Z13 zo dňa 28.07.2017
12. IP Z14 – č. 6177-30224/2017/Kro/370211807/Z14 zo dňa 29.09.2017
13. IP Z15 – č. 3051-11646/2018/Čás/370211807/Z15 zo dňa 10.04.2018
14. IP Z16 – č. 6323-45494/2018/Čás/370211807/Z16 zo dňa 19.12.2018
15. IP Z17 – č. 3715-16931/2019/Čás/370211807/Z17 zo dňa 07.05.2019
16. IP Z18 – č. 585-1064/2020/Čás/370211807/Z18 zo dňa 16.01.2020
17. IP Z19 – č. 5972-24994/2020/Čás/370211807/Z19 zo dňa 05.08.2020
18. IP Z20 – č. 1034-7156/2021/Gál/370211807/Z20 zo dňa 03.03.2021
19. IP Z21 – č. 1035-7159/2021/Gál/370211807/Z21 zo dňa 22.03.2021
B.2
Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada
1/ v oblasti odpadov
– 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 zhodnocovanie odpadov
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
Spaľovňa odpadov
Variabilný symbol pridelený SIŽP
370211807
C.2
Adresa prevádzky
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa

C.3
3

Povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ a súvisiace činnosti
5.2 b) – Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na
spoluspaľovanie odpadov, ak ide o nebezpečný odpad s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.
C.4
Projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby
bez zmeny
C.5
Spôsob prevádzkovania
bez zmeny
C.6
Stručný popis lokality prevádzky
Prevádzka sa nachádza v areáli firmy Duslo, a.s. Šaľa, v katastrálnom území mesta Šaľa a obce Trnovec
nad Váhom.
C.7
Parcelné čísla pozemkov prevádzky
k. ú. Šaľa – 5759/14-19, 5759/23
k. ú. Trnovec nad Váhom – 1572/17
C.8
Stručný popis prevádzky
Stručný popis povoľovanej zmeny
1. Podstatou navrhovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť o súhlas na vydanie Prevádzkového
poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktorý bol aktualizovaný v súvislosti s doplnením odpadu
kategórie „O“ do zoznamu kvapalných odpadov preberaných do prevádzky, a s ktorým sa bude
v prevádzke nakladať.
T. j. do časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi, bod 1. Zoznam kvapalných
odpadov preberaných do prevádzky spaľovňa dopĺňame nový odpad s katalógovým číslom 19 08 09 O zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky.
Zoznam kvapalných odpadov preberaných do prevádzky spaľovňa a miesta ich skladovania - doplnenie:
Kat. číslo,
kategória

Názov odpadu

19 08 09 O

zmesi tukov a olejov
z odlučovačov oleja z vody
obsahujúce jedlé oleje a tuky

Miesto skladovania
PS 123-08 Sklad kvapalných odpadov
SO 51-34 Sklad kvapalných odpadov
T 230 a,b,c Uskladňovacia nádrž VVO

19 08 09 – zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky, kategorizovaný
ako ostatný odpad - Ide o použité jedlé tuky a oleje zo stravovacích zariadení, ktoré nemajú nebezpečné
vlastnosti; odpad sa najprv zachytí v lapači oleja a tuku, v ktorom sa oleje a tuky oddelia od vody
a následne sa budú skladovať v sklade kvapalných odpadov, v uskladňovacích nádržiach
vysokovýhrevného odpadu (VVO); oddelené odpadové vody sa budú odvádzať do splaškovej kanalizácie.
Množstvo uvedeného odpadu bude cca 5 t/rok.
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2. Zároveň žiadame:
a) v platnom znení integrovaného povolenia v zozname odpadov, ktorých producentom je prevádzka
Spaľovňa odpadov o opravu niektorých nesprávne uvedených názvov odpadov a o aktualizáciu
miesta zhromažďovania niektorých druhov odpadov, a to:
časť II. Podmienky povolenia, písm. D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi, bod 2.- tabuľka – Zoznam
a miesta zhromažďovania odpadov, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi v prevádzke pri prevádzkovaní,
údržbe, opravách a stavebnej činnosti:
- odpad katal. č. 19 01 05 – kategória N, miesto zhromažďovania: pôvodné znenie „silo T640“
nahrádzame novým znením „prenosný kontajner pod kalolisom“
- odpad katal. č. 19 01 12 – kategória „O“, druh odpadu (resp. názov odpadu): pôvodné znenie „popol
a škvára obsahujúce nebezpečné látky“ nahrádzame novým znením „popol a škvára iné ako
uvedené v 19 01 11“
- odpad katal. č. 20 01 21 – kategória N, miesto zhromažďovania: pôvodné znenie „centralizovaný
sklad ELDUS“ nahrádzame novým znením „centralizovaný sklad elektroúdržby“
b) o doplnenie do časti I. Údaje o prevádzke, A. Zariadenie prevádzky, Spôsob nakladania s odpadmi
činnosti R13, ktorá sa v prevádzke vykonáva v zmysle Prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z.z.,
a to nasledovne:
„V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva sa v prevádzke vykonáva činnosť
nakladania s odpadmi kategorizovaná ako R1 – Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie
iným spôsobom podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch a činnosť nakladania s odpadmi kategorizovaná
ako R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného
uloženia pred zberom na mieste vzniku) podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch.“
Na základe definícii o skladovaní odpadu (§ 3 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z.z.) a o zhromažďovaní odpadu
(§ 3 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z.z.) a Prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z.z. je potrebné v súvislosti so
zariadením na zhodnocovanie odpadov používať správny pojem „skladovanie odpadu“ namiesto
nesprávneho „zhromažďovanie odpadu“.
Následne žiadame túto zmenu zapracovať aj v ďalších častiach povolenia pre prevádzku Spaľovňa
odpadov, a to:
v časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi, bod. 1 tabuľka
- pôvodné znenie „Zoznam tuhých odpadov preberaných do prevádzky spaľovňa a miesta ich
zhromažďovania“ nahrádzame novým znením „Zoznam tuhých odpadov preberaných do prevádzky
spaľovňa a miesta ich skladovania“
- pôvodné znenie „Zoznam kvapalných odpadov preberaných do prevádzky spaľovňa a miesta ich
zhromažďovania“ nahrádzame novým znením „Zoznam kvapalných odpadov preberaných do
prevádzky spaľovňa a miesta ich skladovania“
Aj v záhlaví uvedených tabuliek pôvodný názov stĺpca „miesto zhromažďovania“ nahrádzame novým
znením „miesto skladovania“.
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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, 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:
Mesto Šaľa
Námestie Sv. Trojice 7
927 01 Šaľa
Obec Trnovec nad Váhom
č. 587
925 71 Trnovec nad Váhom

2. Dotknuté orgány:
Okresný úrad Šaľa
Odbor starostlivosti o ŽP
Štátna správa odpadového hospodárstva
Hlavná 2/1
927 01 Šaľa

6

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: Spaľovňa odpadov
Umiestnenie prevádzky: Areál Duslo, a.s. Kraj: Nitriansky, Okres: Šaľa, Katastrálne územie: Šaľa,
Trnovec nad Váhom
Povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ a súvisiace činnosti:
5.2 b) – Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na
spoluspaľovanie odpadov, ak ide o nebezpečný odpad s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.
Podstatou navrhovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť o súhlas na vydanie Prevádzkového
poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov a doplnenie zoznamu kvapalných odpadov preberaných
do prevádzky o nový odpad kategórie „O“, s ktorým sa v prevádzke bude nakladať.
Popis lokality prevádzky:
Prevádzka sa nachádza v areáli firmy Duslo, a.s. Šaľa, v k. ú. Šaľa – parc. č. 5759/14-19, 5759/23 a v k. ú.
Trnovec nad Váhom – parc. č. 1572/17
Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada
1/ v oblasti odpadov
– 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 zhodnocovanie odpadov
Stručný popis prevádzky (navrhovanej zmeny):
1. Podstatou navrhovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť o súhlas na vydanie Prevádzkového
poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktorý bol aktualizovaný v súvislosti s doplnením odpadu
kategórie „O“ do zoznamu kvapalných odpadov preberaných do prevádzky, a s ktorým sa bude
v prevádzke nakladať.
T. j. do časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi, bod 1. Zoznam kvapalných
odpadov preberaných do prevádzky spaľovňa dopĺňame nový odpad s katalógovým číslom 19 08 09 O zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky.
Zoznam kvapalných odpadov preberaných do prevádzky spaľovňa a miesta ich skladovania - doplnenie:
Kat. číslo,
Miesto skladovania
Názov odpadu
kategória
zmesi tukov a olejov
PS 123-08 Sklad kvapalných odpadov
19 08 09 O
z odlučovačov oleja z vody
SO 51-34 Sklad kvapalných odpadov
obsahujúce jedlé oleje a tuky T 230 a,b,c Uskladňovacia nádrž VVO
19 08 09 – zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky, kategorizovaný
ako ostatný odpad - Ide o použité jedlé tuky a oleje zo stravovacích zariadení, ktoré nemajú nebezpečné
vlastnosti; odpad sa najprv zachytí v lapači oleja a tuku, v ktorom sa oleje a tuky oddelia od vody
a následne sa budú skladovať v sklade kvapalných odpadov, v uskladňovacích nádržiach
vysokovýhrevného odpadu (VVO); oddelené odpadové vody sa budú odvádzať do splaškovej kanalizácie.
Množstvo uvedeného odpadu bude cca 5 t/rok.
7

2. Zároveň žiadame:
a) v platnom znení integrovaného povolenia v zozname odpadov, ktorých producentom je prevádzka
Spaľovňa odpadov o opravu niektorých nesprávne uvedených názvov odpadov a o aktualizáciu
miesta zhromažďovania niektorých druhov odpadov, a to:
časť II. Podmienky povolenia, písm. D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi, bod 2.- tabuľka – Zoznam
a miesta zhromažďovania odpadov, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi v prevádzke pri prevádzkovaní,
údržbe, opravách a stavebnej činnosti:
- odpad katal. č. 19 01 05 – kategória N, miesto zhromažďovania: pôvodné znenie „silo T640“
nahrádzame novým znením „prenosný kontajner pod kalolisom“
- odpad katal. č. 19 01 12 – kategória „O“, druh odpadu (resp. názov odpadu): pôvodné znenie „popol
a škvára obsahujúce nebezpečné látky“ nahrádzame novým znením „popol a škvára iné ako
uvedené v 19 01 11“
- odpad katal. č. 20 01 21 – kategória N, miesto zhromažďovania: pôvodné znenie „centralizovaný
sklad ELDUS“ nahrádzame novým znením „centralizovaný sklad elektroúdržby“
b) o doplnenie do časti I. Údaje o prevádzke, A. Zariadenie prevádzky, Spôsob nakladania s odpadmi
činnosti R13, ktorá sa v prevádzke vykonáva v zmysle Prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z.z.,
a to nasledovne:
„V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva sa v prevádzke vykonáva činnosť
nakladania s odpadmi kategorizovaná ako R1 – Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie
iným spôsobom podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch a činnosť nakladania s odpadmi kategorizovaná
ako R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného
uloženia pred zberom na mieste vzniku) podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch.“
Na základe definícii o skladovaní odpadu (§ 3 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z.z.) a o zhromažďovaní odpadu
(§ 3 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z.z.) a Prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z.z. je potrebné v súvislosti so
zariadením na zhodnocovanie odpadov používať správny pojem „skladovanie odpadu“ namiesto
nesprávneho „zhromažďovanie odpadu“.
Následne žiadame túto zmenu zapracovať aj v ďalších častiach povolenia pre prevádzku Spaľovňa
odpadov, a to:
v časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi, bod. 1 tabuľka
- pôvodné znenie „Zoznam tuhých odpadov preberaných do prevádzky spaľovňa a miesta ich
zhromažďovania“ nahrádzame novým znením „Zoznam tuhých odpadov preberaných do prevádzky
spaľovňa a miesta ich skladovania“
- pôvodné znenie „Zoznam kvapalných odpadov preberaných do prevádzky spaľovňa a miesta ich
zhromažďovania“ nahrádzame novým znením „Zoznam kvapalných odpadov preberaných do
prevádzky spaľovňa a miesta ich skladovania“
Aj v záhlaví uvedených tabuliek pôvodný názov stĺpca „miesto zhromažďovania“ nahrádzame novým
znením „miesto skladovania“.
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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 : 12.07.2021

Vypísať meno podpisujúceho:
Pozícia v organizácii:

Ing. Jozef Mako

vedúci Odboru životného prostredia a ochrany zdravia

Pečiatka alebo pečať
podniku:
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Prílohy
Príloha č. 1 – Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Spaľovňa odpadov Duslo,
a.s., reg. č. ÚE POH 226 6344 002-8, vydanie č. 8, zo dňa 17.06.2021

10

