Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky „Spaľovňa odpadov“ podľa zákona
o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
(Obnova automatizovaného meracieho systému emisií +
+ Súhlas na Doplnok č. 1 k Prevádzkovému poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov)

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 – vedúci Odboru ŽP a ochrany zdravia
telefónny kontakt: 031/775 4328
e-mail: jozef.mako@duslo.sk
IČO
35 826 487
Kód OKEČ (NACE)
90.02 – Zber a spracúvanie iných odpadov
NOSE-P
109.03 – Spaľovanie nebezpečných odpadov alebo komunálnych odpadov (spaľovanie odpadov a
pyrolýza)

Typ žiadosti
Druh žiadosti
zmena vydaného integrovaného povolenia
- pre prevádzku SPAĽOVŇA ODPADOV bolo vydané nasledovné integrované povolenie a jeho zmeny,
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
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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
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 2. zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ v platnom znení – súhlas na zmenu
automatizovaného meracieho systému emisií a súhlas na skúšobnú prevádzku automatizovaného
meracieho systému emisií po vykonanej zmene
2/ 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 Doplnku č. 1 k Prevádzkovému poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Údaje o spracovateľovi žiadosti
prevádzkovateľ
Zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou
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
Údaje o prevádzke a jej umiestnení
Názov prevádzky
Spaľovňa odpadov
Variabilný symbol pridelený SIŽP
370211807
Adresa prevádzky
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
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.
Projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby
bez zmeny
Spôsob prevádzkovania
bez zmeny
Stručný popis lokality prevádzky
Prevádzka sa nachádza v areáli firmy Duslo, a.s. Šaľa, v katastrálnom území mesta Šaľa.
Parcelné čísla pozemkov prevádzky (na ktorých sa bude realizovať zmena)
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Parcely registra „C“, č. 5759/15, 5759/22 – k. ú. Šaľa
Stručný popis prevádzky
Stručný popis povoľovanej zmeny
1./
Zmena sa týka obnovy automatizovaného meracieho systému pre kontinuálne meranie emisií zo
Spaľovne odpadov (ďalej len „AMS“) z dôvodu zmeny legislatívnych požiadaviek, a zároveň aj pre
nadmerné opotrebovanie existujúceho AMS. V zmysle zákona o IPKZ ide o nepodstatnú zmenu
v prevádzke Spaľovňa odpadov.
V rámci obnovy AMS bude odstránený pôvodný objekt AMS - analyzátorový domček, ktorý je
umiestnený vedľa vodorovného potrubia odpadového plynu zo spaľovne, a bude nahradený novým
objektom s rozmermi 4,0 x 2,5 x 2,6 m (d x š x v), ktorý bude posunutý bližšie ku komínu a umiestnený
bude na podstavcoch v rohoch objektu. Objekt bude rozdelený vnútornou priečkou na dve samostatné
miestnosti.
V hlavnej miestnosti sa bude nachádzať skriňa analyzátora MCA10, 19“-rám s plynovou cestou,
analyzátormi NO/O2 a HF a s nástenným panelom s dataloggrom a ovládacími prvkami AMS. Miestnosť
bude vybavená dverami š. 900 mm, klimatizačnou jednotkou pre chladenie a ohrev, priestorovým
detektorom požiaru a koncentrácie O2 a H2 spolu s miestnou aj diaľkovou signalizáciou požiaru a kvality
prostredia, ktorá bude vyvedená na velín. Druhá miestnosť bude slúžiť iba na uskladnenie tlakových fliaš
s kalibračnými plynmi; na obidvoch bočných stenách bude miestnosť vybavená vetracími otvormi pod
stropom aj nad podlahou.
Objekt AMS bude vybavený ekvipotenciálovou prípojnicou, ku ktorej budú pripojené všetky vodivé časti
AMS a uzemňovacia sústava oceľovej konštrukcie spaľovne.
Pôvodné technické vybavenie AMS pre meranie koncentrácie všetkých požadovaných parametrov
a prietoku spalín bude nahradené novým zariadením, ktoré splňuje aktuálne požiadavky na kvalitu
a presnosť merania vo vzťahu k emisným limitom a stanoveným meracím rozsahom. V novom AMS bude
využitý aj nový analyzátor TOC, ktorý už bol nainštalovaný skôr, do pôvodného AMS.
Pre nové meracie prístroje AMS budú v potrebnom rozsahu upravené odberové príruby na vertikálnom
spalinovode nad plošinou +5,30 m; týka sa to hlavne príruby pre analyzátor TZL. Pôvodné technologické
meranie NO a O2 bude nahradené novým zariadením pre meranie NO a O2 za rotačnou pecou. V rámci
obnovy AMS bude pôvodné prepojenie dataloggra s PC serverom nahradené optickým káblom
s potrebnými prevodníkmi. Datalogger a PC server zostanú pôvodné.
Celková koncepcia AMS spaľovne odpadov
Projektovaný AMS je určený pre kontinuálne meranie znečisťujúcich látok v ovzduší, pre ktoré sú
stanovené emisné limity. AMS vyhodnocuje a archivuje ich dodržiavanie a množstvá znečisťujúcich látok
podľa podmienok platnej legislatívy.
 Meranie koncentrácie plynných zložiek spalín (okrem HF)
- realizované bude extraktívnou metódou bez odstránenia vlhkosti
- vzorka bude odoberaná z potrubia odpadového plynu vyhrievanou odberovou trubicou a sondou
s vyhrievaným filtrom tuhých častíc
- do meracieho objektu bude vzorka kontinuálne dopravovaná vyhrievaným odberovým potrubím
- meranie bude prebiehať v analyzátoroch s vyhrievanými meracími komorami
- vzorka bude počas odberu, dopravy aj merania vyhrievaná na teplotu 180 °C, čo zaručuje, že
nedôjde k jej kondenzovaniu a k chemickým zmenám; tým bude zaručená dlhodobá presnosť,
spoľahlivosť a stabilita merania
 Meranie koncentrácie HF
- vykonávané bude metódou in-situ
- na potrubí odpadového plynu budú inštalované meracie sondy – vysielač vybavený preladiteľnou
laserovou diódov a prijímač vybavený citlivým detektorom; sondy budú umiestnené na prírubách,
ktoré využíval aj pôvodný analyzátor HF
- merací princíp zaručuje vysokú stabilitu a selektivitu proti interferenciám
 Meranie koncentrácie TZL
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- použitá bude extraktívna metóda, pri ktorej sa zo spalinovodu kontinuálne odoberá mokrá vzroka
obsahujúca okrem tuhých častíc aj aerosoly; vzorka sa v analyzátore najprv ohreje na teplotu 280
°C, pri ktorej dochádza k okamžitému odpareniu aerosolov a následne sa koncentrácia TZL meria
senzorom pracujúcim na báze predného rozptylu svetla
 Meranie prietoku spalín
- použitý bude ultrazvukový prietokomer
- sondy prietokomeru budú osadené v prírubách umiestnených na horizontálnom úseku
spalinovodu; ide o príruby, ktoré využíval aj pôvodný prietokomer spalín
 Meranie teploty a tlaku spalín
- použité budú nové snímače s potrebným meracím rozsahom; osadené budú do existujúcich prírub
na spalinovom potrubí
 Meranie NO/O2 za rotačnou pecou
- na monitorovanie NO bude použité IČ plynovo-korelačné meranie
- na meranie O2 sa použije paramagnetický prevodník kyslíka
- prístroj bude dodaný s montážnymi prípravkami do 19“ stojana
Meranie jednotlivých zložiek spalín bude vykonávané nasledujúcimi meracími princípmi:
CO, NO, NO2, SO2,CO2, O2, HCL, H2O, NH3 - IR GFC (gas filter correlation =
= infračervený plynovo-korelačný merací princíp)
HF
IR preladiteľná laserova dióda
TZL
predný rozptyl svetla (forward scatter)
TOC
FID (plamienkovo-ionizačný princíp)
O2
ZrO2 článok
prietok
ultrazvuk
Všetky znečisťujúce látky aj prietok budú merané vo vlhkom plyne pri prevádzkových podmienkach tlaku
a teploty spalín. Pre prepočet na štandardné stavové podmienky, pri ktorých platia emisné limity, sú
kontinuálne merané referenčné veličiny (O2, H2O, teplota, tlak).
Odberové sondy a senzory pre meranie koncentrácií plynných a tuhých znečisťujúcich látok, teploty
a tlaku budú nainštalované na vertikálnom plastovom potrubí Ø1200 𝑚𝑚 . Dĺžka rovného úseku pred
miestom inštalácie bude 9,3 HD (hydraulický priemer) a dĺžka rovného úseku za miestom inštalácie bude
2,6 HD.
Meranie prietoku bude na horizontálnom potrubí s rovným úsekom 5HD pred a 2,6HD za miestom
inštalácie.
Spolu s odberovými sondami budú na spalinovode inštalované aj príruby pre vykonávanie jednorazových
kontrolných meraní. Rozmiestnenie a počet prírub bude v súlade s požiadavkami STN EN 15259.
Všetky meracie prístroje a odberové príruby budú prístupné z terénu, resp. z plošiny +5,30 m.
Spracovanie meraných veličín bude prebiehať kontinuálne vo vyhodnocovacom systéme,
pozostávajúcom z dataloggra a PC servera. Táto hardvérová konfigurácia zaručuje ochranu dát pred ich
stratou a neoprávnenými zásahmi v súlade s požiadavkami legislatívy. Dáta budú chránené
viacnásobným SW a HW kľúčom a každá zmena v konfigurácii bude archivovaná pre potreby kontroly
oprávnenými orgánmi. Vo vyhodnocovacom systéme budú spracovávané aj údaje o prevádzkovej
spoľahlivosti AMS. SW vybavenie zostane pôvodné s nevyhnutnými úpravami v rozsahu požiadaviek
platnej legislatívy.
Prenos dát medzi dataloggrom umiestneným v objekte AMS a PC serverom na velíne bude realizovaný
optickým káblom. Dáta z vyhodnocovacieho systému budú prenášané do informačnej siete
prevádzkovateľa pre účely ich sprístupnenia orgánom ochrany ovzdušia.
2./
Zároveň žiadame o súhlas na vydanie Doplnku č. 1 k Prevádzkovému poriadku zariadenia na
zhodnocovanie odpadov pre Spaľovňu odpadov Duslo, a.s., reg. č. ÚE POH 226 6344 002-8, vydanie č. 8,
zo dňa 10.06.2021. Doplnok č. 1 bol vypracovaný v súvislosti s doplnením odpadu kategórie „O“ do
zoznamu tuhých odpadov preberaných do prevádzky, a s ktorým sa bude v prevádzke nakladať.
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T. j. do časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi, bod 1. Zoznam tuhých
odpadov preberaných do prevádzky spaľovňa dopĺňame nový odpad s katalógovým číslom 01 04 08 O odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07.
Zoznam tuhých odpadov preberaných do prevádzky spaľovňa a miesta ich skladovania – doplnenie:
Kat. číslo,
kategória

Názov odpadu

Miesto skladovania

01 04 08 O

odpadový štrk a drvené
horniny iné ako uvedené v 01
04 07

PS 123-08 Sklad kvapalných odpadov
SO 51-29 Spaľovňa odpadov, železobetónové
otvorené zásobníky na tuhé odpady

01 04 08 O – odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07, kategorizovaný ako ostatný odpad
- Ide o nepomleté zvyšky z guľového mlyna (drevo), ktoré sa odseparujú pri mletí lignitu. Lignit je
organicko-minerálny substrát, rastlinná fytomasa s vysokým stupňom dehydrogenovaného,
dehydratovaného a deoxidovaného uhlia s obsahom humínových kyselín; v podobe suspenzie sa lignit
používa na výrobu priemyselného granulovaného hnojiva DASA H na prevádzke UGL. Množstvo
uvedeného odpadu bude cca 1,7 t/rok.

Návrh podmienok povolenia
Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
v prevádzke
bez zmeny
Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne
bez zmeny
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník
bez zmeny
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie
bez zmeny
Podmienky hospodárenia s energiami
bez zmeny
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov
bez zmeny
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania
bez zmeny
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky
bez zmeny
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do
informačného systému
bez zmeny
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke
Skúšobnú prevádzku žiadame povoliť v trvaní 12 mesiacov, počas ktorých bude vykonaná úplná inšpekcia
zhody obnoveného automatizovaného meracieho systému emisií v súlade s vyhláškou MŽP SR č.
6

411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia
v ich okolí.
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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

2. Dotknuté orgány:
Okresný úrad Šaľa
Odbor starostlivosti o ŽP
Štátna správa ochrany ovzdušia
Hlavná 2/1
927 01 Šaľa
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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: Spaľovňa odpadov
Umiestnenie prevádzky: Areál Duslo, a.s. Kraj: Nitriansky, Okres: Šaľa, Katastrálne územie: Šaľa
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 vydanie súhlasu na zmenu
automatizovaného meracieho systému emisií v súvislosti s obnovou automatizovaného meracieho
systému emisií na spaľovni odpadov a súhlas na skúšobnú prevádzku automatizovaného meracieho
systému emisií po vykonanej zmene. Súčasne žiadame o súhlas na vydanie Doplnku č. 1 k
Prevádzkovému poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre Spaľovňu odpadov Duslo, a.s., reg.
č. ÚE POH 226 6344 002-8, vydanie č. 8, zo dňa 10.06.2021. V zmysle zákona o IPKZ ide o nepodstatnú
zmenu v prevádzke Spaľovňa odpadov.
Popis lokality prevádzky:
Prevádzka sa nachádza v areáli firmy Duslo, a.s. Šaľa a dotknutá zmena sa bude realizovať na parcelách
č. 5759/15 a 5759/22 v katastrálnom území mesta Šaľa.
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 2. zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ v platnom znení – súhlas na zmenu
automatizovaného meracieho systému emisií a súhlas na skúšobnú prevádzku automatizovaného
meracieho systému emisií po vykonanej zmene
2/ 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 Doplnku č. 1 k Prevádzkovému poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Stručný popis prevádzky (navrhovanej zmeny):
1./
Zmena sa týka obnovy automatizovaného meracieho systému pre kontinuálne meranie emisií zo
Spaľovne odpadov (ďalej len „AMS“) z dôvodu zmeny legislatívnych požiadaviek, a zároveň aj pre
nadmerné opotrebovanie existujúceho AMS. V zmysle zákona o IPKZ ide o nepodstatnú zmenu
v prevádzke Spaľovňa odpadov.
V rámci obnovy AMS bude odstránený pôvodný objekt AMS - analyzátorový domček, ktorý je
umiestnený vedľa vodorovného potrubia odpadového plynu zo spaľovne, a bude nahradený novým
objektom s rozmermi 4,0 x 2,5 x 2,6 m (d x š x v), ktorý bude posunutý bližšie ku komínu a umiestnený
bude na podstavcoch v rohoch objektu. Objekt bude rozdelený vnútornou priečkou na dve samostatné
miestnosti.
V hlavnej miestnosti sa bude nachádzať skriňa analyzátora MCA10, 19“-rám s plynovou cestou,
analyzátormi NO/O2 a HF a s nástenným panelom s dataloggrom a ovládacími prvkami AMS. Miestnosť
bude vybavená dverami š. 900 mm, klimatizačnou jednotkou pre chladenie a ohrev, priestorovým
detektorom požiaru a koncentrácie O2 a H2 spolu s miestnou aj diaľkovou signalizáciou požiaru a kvality
prostredia, ktorá bude vyvedená na velín. Druhá miestnosť bude slúžiť iba na uskladnenie tlakových fliaš
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s kalibračnými plynmi; na obidvoch bočných stenách bude miestnosť vybavená vetracími otvormi pod
stropom aj nad podlahou.
Objekt AMS bude vybavený ekvipotenciálovou prípojnicou, ku ktorej budú pripojené všetky vodivé časti
AMS a uzemňovacia sústava oceľovej konštrukcie spaľovne.
Pôvodné technické vybavenie AMS pre meranie koncentrácie všetkých požadovaných parametrov
a prietoku spalín bude nahradené novým zariadením, ktoré splňuje aktuálne požiadavky na kvalitu
a presnosť merania vo vzťahu k emisným limitom a stanoveným meracím rozsahom. V novom AMS bude
využitý aj nový analyzátor TOC, ktorý už bol nainštalovaný skôr, do pôvodného AMS.
Pre nové meracie prístroje AMS budú v potrebnom rozsahu upravené odberové príruby na vertikálnom
spalinovode nad plošinou +5,30 m; týka sa to hlavne príruby pre analyzátor TZL. Pôvodné technologické
meranie NO a O2 bude nahradené novým zariadením pre meranie NO a O2 za rotačnou pecou. V rámci
obnovy AMS bude pôvodné prepojenie dataloggra s PC serverom nahradené optickým káblom
s potrebnými prevodníkmi. Datalogger a PC server zostanú pôvodné.
Celková koncepcia AMS spaľovne odpadov
Projektovaný AMS je určený pre kontinuálne meranie znečisťujúcich látok v ovzduší, pre ktoré sú
stanovené emisné limity. AMS vyhodnocuje a archivuje ich dodržiavanie a množstvá znečisťujúcich látok
podľa podmienok platnej legislatívy.
Meranie jednotlivých zložiek spalín bude vykonávané nasledujúcimi meracími princípmi:
CO, NO, NO2, SO2,CO2, O2, HCL, H2O, NH3 - IR GFC (gas filter correlation =
= infračervený plynovo-korelačný merací princíp)
HF
IR preladiteľná laserova dióda
TZL
predný rozptyl svetla (forward scatter)
TOC
FID (plamienkovo-ionizačný princíp)
O2
ZrO2 článok
Prietok
ultrazvuk
Všetky znečisťujúce látky aj prietok budú merané vo vlhkom plyne pri prevádzkových podmienkach tlaku
a teploty spalín. Pre prepočet na štandardné stavové podmienky, pri ktorých platia emisné limity, sú
kontinuálne merané referenčné veličiny (O2, H2O, teplota, tlak).
Odberové sondy a senzory pre meranie koncentrácií plynných a tuhých znečisťujúcich látok, teploty
a tlaku budú nainštalované na vertikálnom plastovom potrubí Ø1200 𝑚𝑚 . Dĺžka rovného úseku pred
miestom inštalácie bude 9,3 HD (hydraulický priemer) a dĺžka rovného úseku za miestom inštalácie bude
2,6 HD.
Meranie prietoku bude na horizontálnom potrubí s rovným úsekom 5HD pred a 2,6HD za miestom
inštalácie.
Spolu s odberovými sondami budú na spalinovode inštalované aj príruby pre vykonávanie jednorazových
kontrolných meraní. Rozmiestnenie a počet prírub bude v súlade s požiadavkami STN EN 15259.
Všetky meracie prístroje a odberové príruby budú prístupné z terénu, resp. z plošiny +5,30 m.
Spracovanie meraných veličín bude prebiehať kontinuálne vo vyhodnocovacom systéme,
pozostávajúcom z dataloggra a PC servera. Táto hardvérová konfigurácia zaručuje ochranu dát pred ich
stratou a neoprávnenými zásahmi v súlade s požiadavkami legislatívy. Dáta budú chránené
viacnásobným SW a HW kľúčom a každá zmena v konfigurácii bude archivovaná pre potreby kontroly
oprávnenými orgánmi. Vo vyhodnocovacom systéme budú spracovávané aj údaje o prevádzkovej
spoľahlivosti AMS. SW vybavenie zostane pôvodné s nevyhnutnými úpravami v rozsahu požiadaviek
platnej legislatívy.
Prenos dát medzi dataloggrom umiestneným v objekte AMS a PC serverom na velíne bude realizovaný
optickým káblom. Dáta z vyhodnocovacieho systému budú prenášané do informačnej siete
prevádzkovateľa pre účely ich sprístupnenia orgánom ochrany ovzdušia.
2./
Zároveň žiadame o súhlas na vydanie Doplnku č. 1 k Prevádzkovému poriadku zariadenia na
zhodnocovanie odpadov pre Spaľovňu odpadov Duslo, a.s., reg. č. ÚE POH 226 6344 002-8, vydanie č. 8,
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zo dňa 10.06.2021. Doplnok č. 1 bol vypracovaný v súvislosti s doplnením odpadu kategórie „O“ do
zoznamu tuhých 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 tuhých
odpadov preberaných do prevádzky spaľovňa dopĺňame nový odpad s katalógovým číslom 01 04 08 O odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07.
Zoznam tuhých odpadov preberaných do prevádzky spaľovňa a miesta ich skladovania – doplnenie:
Kat. číslo,
kategória

Názov odpadu

Miesto skladovania

01 04 08 O

odpadový štrk a drvené
horniny iné ako uvedené v 01
04 07

PS 123-08 Sklad kvapalných odpadov
SO 51-29 Spaľovňa odpadov, železobetónové
otvorené zásobníky na tuhé odpady

01 04 08 O – odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07, kategorizovaný ako ostatný odpad
- Ide o nepomleté zvyšky z guľového mlyna (drevo), ktoré sa odseparujú pri mletí lignitu. Lignit je
organicko-minerálny substrát, rastlinná fytomasa s vysokým stupňom dehydrogenovaného,
dehydratovaného a deoxidovaného uhlia s obsahom humínových kyselín; v podobe suspenzie sa lignit
používa na výrobu priemyselného granulovaného hnojiva DASA H na prevádzke UGL. Množstvo
uvedeného odpadu bude cca 1,7 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:

Dátum : 11.10.2021

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 – Projekt „Obnova AMS na spaľovni odpadov“, vypracovaný fy. ECM ECO Monitoring, a. s.,
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, pod číslom: 2109 - DS, dátum: 09/2021
Príloha č. 2 - Doplnok č. 1 k Prevádzkovému poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre
Spaľovňu odpadov Duslo, a.s., reg. č. ÚE POH 226 6344 002-8, vydanie č. 8, zo dňa
10.06.2021
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