Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

ZVEREJNENIE
údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o IPKZ“).

a
VÝZVA

 zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
 zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
 verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

1.

Žiadosť o vydanie povolenia pri zmene činnosti:
1.1.
Žiadosť zo dňa: 11.09.2019
1.2.
Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia,
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor
integrovaného povoľovania a kontroly
1.3.
Doručená dňa: 16.09.2019
1.4.
Evidovaná pod číslom: 8559/2019
1.5.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho
orgánu www.sizp.sk: 09.10.2019
1.6.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho
orgánu/obce:

...............................
Dátum zverejnenia
pečiatka a podpis

1.7.

Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli
správneho orgánu/obce:
Inšpektorát životného prostredia Bratislava | Stále pracovisko Nitra | Mariánska dolina 7 | 949 01 Nitra | Slovenská republika
tel.: +421 37 656 06 47| e-mail: kristina.titkova@sizp.sk | www.sizp.sk | IČO: 00156906
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...............................................
Dátum ukončenia zverejnenia
pečiatka a podpis
2.

Prevádzkovateľ:
2.1.
Názov:
2.2.
Adresa:
2.3.
IČO:

Duslo, a.s.
Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
35 826 487

3.

Prevádzka:
3.1.
Názov:
Dusantox a ČOV
3.2.
Adresa:
areál Duslo, 927 03 Šaľa
3.3.
Katastrálne územie: Močenok, Šaľa a Trnovec nad Váhom
3.4.
Parcelné čísla: 3.5.
Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:
4.1.b)
Výroba organických chemikálií – 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 – organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny,
amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty;
6.11
Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú
osobitné predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento
zákon.

4.

Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:
4.1.
Číslo: 2089-34898/2007/Goc/370211506
4.2.
Zo dňa: 29. 10. 2007
4.3.
Právoplatné dňa: 15. 11. 2007

5.

Informácie pre verejnosť:
5.1.
Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania,
podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu
konania verejnosťou je potrebné zaslať na: adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa
možností na elektronické adresy kristina.titkova@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk.
5.2.
Podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa
zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky
zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania
verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 09. 11. 2019.

6.

Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy
a výpisy):
6.1.
Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného
prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania
a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch v čase od
9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len „Inšpekcia“)
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6.2.
6.3.

Mesto/Obec:
Mesto/Obec:
Webové sídlo:

Obec Trnovec nad Váhom, č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
www.sizp.sk, www.mocenok.sk, www.trnovecnadvahom.sk.

7.

Posudzovanie vplyvov zmeny činnosti na životné prostredie:
7.1 Príslušný orgán: 7.2 Výsledok procesu: 7.3 Číslo: 7.4 Zo dňa: 7.5 Právoplatné dňa: 7.6 Webové sídlo: -

8.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia sú konania podľa zákona o IPKZ:
8.1.
Prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa ust. § 33 ods. 1
písm. f) zákona o IPKZ.

9.

Zoznam dotknutých orgánov:
9.1.
Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01
Šaľa
– štátna vodná správa

10.

Ústne pojednávanie:
10.1. Inšpekcia nariadi ústne pojednávanie podľa ust. § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti
s ust. § 21 zákona o správnom konaní.

11.

Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté
prevádzkovateľom:

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 Čistiareň odpadových vôd
Umiestnenie prevádzky: časť ČOV - Areál Duslo, a.s. Kraj: Nitriansky, Okres:

Šaľa,

Katastrálne územie: Šaľa, 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.
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4.1.d) Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny,
amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty.
- Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti
vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného
prostredia.
- ČOV slúži na čistenie odpadových vôd a na zneškodňovanie kvapalných odpadov.
Popis lokality prevádzky:
Prevádzka ČOV sa nachádza na južnom okraji oploteného areálu výrobného podniku Duslo,
a.s. Šaľa, v blízkosti štátnej cesty Trnovec n/V – Nitra, cca 3 km od obce Trnovec nad Váhom
a pravého brehu rieky Váh. V priestore medzi zastavaným územím obce Trnovec nad Váhom a
ČOV sa nachádzajú poľnohospodársky obrábané pozemky.
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 ČOV 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.

