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1. Dôvod vypr acovani a
Imisno-prenosové posúdenie vplyvu rozptylu vybraných znečisťujúcich látok z navrhovanej
činnosti veľkochovu ošípaných „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo“ navrhovateľa
Dan-Slovakia Agrar, a.s. v areáli jestvujúcej farmy ošípaných po celkovej rekonštrukcii bolo
vypracované na základe požiadaviek uvedených v Rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti číslo:
č. 8038/2019-1.7/zg zo dňa 30. 9. 2019 [4].
Zámerom navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo“ je rekonštrukcia,
resp. vybudovanie nových 14 maštalí na chov výkrmových ošípaných s maximálnou projektovanou
kapacitou 16 128 kusov v areáli jestvujúceho hospodárskeho dvora Štagnovica. Jedná sa
o uzatvorený chov v kotercoch na celoroštovej podlahe bez podstielky. Zrekonštruovaná farma
bude tvorená najmodernejšou technológiou, plne mechanizovaná a automatizovaná. Súčasťou
navrhovanej stavby budú aj nové technologicky súvisiace stavby ako nádrže na hnojovicu,
kanalizácia, objekt pre dočasné uskladnenie uhynutých zvierat, inžinierske siete a pod.
V súčasnosti v areáli hospodárskeho dvora Štagnovica prebieha chov 1 560 kusov ošípaných.
V Rozsahu hodnotenia Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP SR na základe
doručených stanovísk k zámeru navrhovateľovi uložil dôkladné zhodnotenie nulového variantu
(neuskutočnenie navrhovanej činnosti) a variantu 1 uvedeného v zámere [1].
Okrem toho z doručených stanovísk vyplynula potreba podrobnejšie rozpracovať niektoré okruhy
otázok súvisiacich s navrhovanou činnosťou, medzi ktorými z hľadiska ochrany ovzdušia vo vzťahu
ku imisno-prenosovému posudzovaniu to boli požiadavky nasledovných bodov:
2.2.9. Vypracovať rozptylovú štúdiu s hodnotením znečisťujúcich a zápachových látok z
prevádzok chovu na obytné prostredie vrátane najbližšie situovaných objektov (napr. 6
bytových budov na hranici farmy, osada Lohót, Zariadenia sociálnych služieb OAZIS a 20
rodinných domov umiestnených vedľa hrádze rieky Váh) a prípadných možných budúcich
objektov obytnej zástavby v súlade s územným plánom.
2.2.11. Vyhodnotiť vznikajúce emisie metánu a porovnať ich s limitnými hodnotami podľa platnej
legislatívy Vyhodnotiť vznikajúce emisie metánu a porovnať ich s limitnými hodnotami
podľa platnej legislatívy.
2.2.13 Navrhnúť vhodnejší a modernejší systém biofiltrácie s preukázateľnou účinnosťou na
pachové látky a amoniak, v súlade s aktuálnym referenčným dokumentom o BAT, tak aby
sa zamedzilo poškodzovaniu kvality života dotknutých obyvateľov.
Imisno-prenosové posúdenie navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú.
Kolárovo“, bolo vypracované v súlade s uvedenými požiadavkami rozsahu hodnotenia pre variant
chovu navrhovaný zámere, tzn. 16 128 ks ošípaných vo výkrme, pre situáciu bez použitia
nízkoemisných techník a pre situáciu s použitím nízkoemisných techník.
Ciele posúdenia: : - určiť množstvá emisií primárnej znečisťujúcej látky - amoniaku z prevádzok
chovu ošípaných po rekonštrukcii a bilanciu emisií metánu
- zhodnotiť dodržanie technických požiadaviek a všeobecných podmienok
prevádzkovania pri znižovaní emisií z chovu hosp. zvierat
- posúdiť podmienky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok
- zhodnotiť imisnú situáciu posudzovaného územia po rekonštrukcii farmy
- posúdiť plnenie limitných hodnôt na ochranu zdravia ľudí a prípadné
obťažovanie zápachom od prevádzok farmy
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2. Identifikačné údaj e
Objednávateľ:

EKOS Plus s.r.o.
Župné námestie 7, 811 03 Bratislava
IČO: 31 392 547

3. Predmet pos udz ovania
3.1 Identifikácia predmetu pos udz ovani a
Názov stavby:

„Rekonštrukcia farmy ošípaných “
k.ú. Kolárovo

3.2 Zoznam použitých podkladov
*1+ Zámer „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo“ ; EKOS PLUS s.r.o.; 2019
[2] Sprievodná správa DÚR: Rekonštrukcia farmy ošípaných; Ing. Kurucz Csaba; 2019
[3] Vybrané časti technickej dokumentácie: Rekonštrukcia farmy ošípaných; 2019
[4] Rozsah hodnotenia Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo“; MŽP SR; 2019
*5+ Dodatočne informácie od objednávateľa, konzultácie s VÚŽV Nitra, BREF a vlastné zdroje
[6] Kapacitné posúdenie dopravy a zvozová štúdia; Fidop s.r.o.; 2019
[7] Atlas krajiny Slovenskej republiky; MŽP, SAŽP, Esprit; 2002
3.3 Zoznam použitých právnych predpisov o ochrane ovzdušia
Zákon
Vyhláška

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší, v znení vyhlášok 270/2014 Z.z., č. 252/2016 Z. z. a č. 315/2017 Z. z.
Vyhláška
Vyhláška MŽP SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z.z.
Všeobecné emisné závislosti a všeobecné EF pre vybrané technológie a zariadenia, Vestník MŽP
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/302 o najlepších dostupných technikách (BAT) pre
intenzívny chov hydiny alebo ošípaných

4. Charakteristiky pr edmetu posudzovania
4.1 Klimatické pomer y
Predmetné územie sa nachádza v severnej časti
Podunajskej nížiny. Územie má charakter roviny. Z
hľadiska všeobecnej klimatickej klasifikácie patrí do
teplej klimatickej oblasti, ktorú možno charakterizovať
ako teplú a suchú s miernou zimou. Z hľadiska
klimaticko-geografických typov možno územie zaradiť k
typu nížinnej klímy, s priemernou ročnou teplotou
okolo 10°C. Veterné pomery sú reprezentované
meracou stanicou SHMÚ v Žihárci. Prevládajúce sú
vetry severozápadného smeru. Oblasť má pomerne
nízke percento bezvetria cca 10% v roku. Priemerná
rýchlosť vetra počas roka je cca 3.5 m/s, pričom zimný
priemer je o niečo vyšší ako letný. Z hľadiska zaťaženia
Oprávnená osoba: RNDr. Juraj Brozman
www.brozman.net

február 2020

4

Imisno-prenosové posúdenie stavby
Rekonštrukcia farmy ošípaných v k. ú. Kol ár ovo

územia prízemnými inverziami patrí širšie dotknuté územie medzi priemerné inverzné polohy.
Územie patrí do oblasti nížin so zníženým výskytom hmiel, priemerne 20 až 45 dní v roku.
Dotknuté územie má vzhľadom na svoju polohu vhodné veterné podmienky na rozptyl škodlivých
látok v ovzduší [7].
4.2 Umiestneni e stav by
Hospodársky dvor Štagnovica, na pozemku ktorého sa má uskutočniť plánovaná rekonštrukcia,
leží pri južnom okraji katastrálneho územia obce Kolárovo vľavo od cesty II/573 Komárno Kolárovo v rovinatom teréne s využívanou poľnohospodárskou pôdou. Medzi areálom
hospodárskeho dvora a cestou II/573 sa nachádza šesť bytových domov. Areál hospodárskeho
dvora je vzdialený približne 4 km od južného okraja Kolárova, 3.2 km od záhradkárskej osady
Čergov, 2.3 km od osady Čergov, 3.2 km od obce Sady, časť Hamušad, 3.7 km od obce Vrbová nad
Váhom, 3.1 km od OAZIS, 3.5 km od osady Balvany, 3.1 km od obce Violín, 4 km od osady Kráľka,
4.6 km od Farského dvora, 0.7 km od osady Lohót a 2.1 km od osady Vinohrady.
Obr. 1: Umiestnenie navrhovanej činnosti a okolité osídlené lokality - referenčné oblasti
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4.3 Základné údaje o predmete posudzovania
Predmetom posudzovania projektu „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo" je
dokumentácia uvedená v časti 3.2. Posúdenie bolo spracované na základe poskytnutých
podkladov a doplňujúcich údajov od objednávateľa, spoločnosti EKOS PLUS s.r.o..
Súčasný stav
V areáli hospodárskeho dvora Štagnovica je v súčasnosti v troch maštaliach chovaných cca 1560 ks
ošípaných (prasnice, odstavčatá, predvýkrm, výkrm).
Navrhovaný stav
Plánovaná rekonštrukcia spočíva v odstránení všetkých jestvujúcich objektov nachádzajúcich sa
v hospodárskom dvore a v následnom vybudovaní 14 nových objektov veľkokapacitných maštalí
na chov výkrmových ošípaných s váhou od 30 do 105 kg s projektovanou kapacitou 16 128 kusov.
Navrhovaná farma v k.ú. Kolárovo bude pozostávať iba z výkrmovej časti. Ošípané sa budú
privážať na farmu vo veku 12 týždňov z farmy odstavčiat Vrbina, ktorú rovnako vlastní
a prevádzkuje navrhovateľ. Priemerná hmotnosť ošípaných pri dovoze na farmu bude 30 kg. Na
farme budú ošípané chované priemerne 13 týždňov (cyklus môže byť od 13 do 15 týždňov), t.j.
kým ošípané dosiahnu hmotnosť potrebnú na expedíciu, v priemere 105 kg. V rámci výrobného
cyklu ošípané nebudú vo vnútri farmy presúvané, tzn. celú dobu kŕmenia budú ustajnené
v rovnakom koterci.
Objekty maštalí v celkovom počte 14 pre výkrmové ošípané majú projektované rozmery
13.87 x 76.945 x 5.117 m. Celková navrhovaná kapacita maštalí je 16 128 kusov ošípaných vo
výkrme (14 x 1 152 ks). V maštaliach bude 64 boxov o rozmere 2.4 x 6 m. Pôjde o uzatvorený chov
v kotercoch na celoroštovej podlahe bez podstielky. Vykurovanie objektov sa neuvažuje.
Podlaha bude celoroštová, realizovaná zo železobetónových ekoroštov. Exkrementy z maštalí sú
odstraňované cez celoroštovú podlahu prešliapaním do podroštových záchytných vaní
s uzatvoreným (vákuovým) kanalizačným systémom. Odtiaľ bude hnojovica po ich naplnení zhruba
do 75% objemu vypúšťaná cez vákuový systém do kanalizačného potrubia a odtiaľ do vonkajšej
kanalizácie.
Technika výživy bude predstavovať redukciu potreby živín pre chovné opatrenia počas
produkčného cyklu so zameraním na používanie nižších dávok aminokyselín v dodatkovej výžive a
nižšie dávky zložiek obsahujúcich fosfor s cieľom minimalizovať množstvo týchto živín v odpadoch
z chovu. Navrhovateľ má vydané osvedčenie č. KVZ/425/2014 na výrobu kŕmnej zmesi. Krmivo je
obohatené o lyzín, metionín, cystín, treonín a ľahko dostupný fosfor, uvedené látky zlepšujú
využiteľnosť krmiva ošípanými a tým znižujú množstvo nestrávených živín v exkrementoch, čo v
konečnom dôsledku vedie k zníženiu vylúčených pachových látok.
Hnojovicová kanalizácia. Vyprodukovaná hnojovica bude pomocou dvojvetvového vákuového
systému odvádzaná kanalizačným potrubím z PVC rúr do prečerpávajúcej šachty, odkiaľ bude
následne kalovým čerpadlom cez výtlačný kanalizačný rad hnojovicovej kanalizácie prečerpávaná
do troch nadzemných veľkokapacitných nádrží na dočasné skladovanie.
Uskladnenie hnojovice pre projektovanú kapacitu farmy je navrhované v 3 ks nádrží s objemom
3 x 6 624 m3, tzn. celkovo 19 872 m3, čo je postačujúca kapacita pre plánovaný chov (potrebný
objem skladovacích nádrží pre 16128 ks ošípaných vo výkrme je 14515 m3/6 mesiacov). Nádrže na
hnojovicu sú navrhované ako nadzemné, otvorené kruhové z oceľových plechov, vybavené
miešadlami a signalizačným zariadením proti preplneniu s blokovaním dodávky el. energie do
kalových čerpadiel. Hladina hnojovice bude prekrytá vrstvou slamy v hrúbke min. 30 cm.
Aplikácia hnojovice. Pri aplikácii hnojovice do pôdy bude použitá hĺbková injektáž
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4.4 Spôsoby vypúšťania odpadov ej vzdušni ny
Vzduchotechnika na vetranie a chladenie objektov chovných hál bude riešená automatickým
podtlakovým systémom, kde prívod vzduchu do maštale je riešený cez vetracie klapky
rovnomerne rozmiestnené v stene objektov v počte 108 ks/objekt a odpadová vzdušnina je
odsávaná cez podstropné vetracie komíny o priemere 800 mm v počte 7 ks/objekt vyústenými
1 m nad hrebeň strechy, t.j. vo výške 6.117 m nad terénom s ventilačnými jednotkami, každá
s maximálnym výkonom á 22 000 m3/hod. Celková maximálna výmena vzduchu inštalovanou
technológiu VZT je 154 000 m3/hod na objekt. Automatický systém riadi výkon ventilátorov vo
ventilačných komínoch podľa nárokov na mikroklímu pre jednotlivé kategórie zvierat v maštaliach.
Tri objekty otvorených uskladňovacích nádrží na hnojovicu s priemerom 27.85 m a výškou
10.87 m majú mať podľa dokumentácie hnojovicou prekrytú vrstvou slamy čím sa do určitej miery
zabráni úniku zapáchajúcich látok.
Obr. 2: Maštale čelný pohľad [3]

4.5 Doprav a súvisiaca s navrhovanou činnosťou
Navrhovaná farma bude aj po rekonštrukcii priamo napojená na cestu II/573. Prístup k
navrhovaným objektom farmy bude zabezpečený účelovou prístupovou komunikáciou a následne
vnútroareálovou obslužnou komunikáciou. Príjazdová cesta na farmu a k nádržiam bude slúžiť
výlučne pre potreby prepravy hnojovice a budú ju využívať výhradne cisterny.
Tab. 1:Celkové očakávané nároky na dopravu a počet jázd v rámci prevádzky farmy [6]
Počet jázd
Účel dopravy
Vozidlo
Krmivo
Doplnky do krmiva
Odstavčatá
Jatočné zvieratá
Komunálny odpad
Uhynuté zvieratá
Hnojovica
Údržba
Zverolekár
Zamestnanci
Management
Odpad zo žumpy
Nafta
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nákladné
nákladné
nákladné
nákladné
nákladné
nákladné
nákladné
osobné
osobné
osobné
osobné
nákladné
nákladné

*voz./deň+

[voz./mesiac]

1
1
3
5
1
1
90
1
1
4
1
1
1

21
21
24
80
2
21
630
2
21
84
5
1
2
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Dopravné zaťaženie územia
Navýšenie existujúceho dopravného zaťaženia v predmetnej lokalite je uvedené v dopravnej štúdii
„Kapacitné posúdenie dopravného napojenia stavby a zvozová štúdia pre stavbu Rekonštrukcia
farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo“ nasledovne.
Tab. 2:Nárast dopravy súvisiacej s navrhovanou činnosťou [6]
Plánovaný počet prejazdov
ÚSEK
CESTA
OKRES
NA
OA
82700
573
Komárno
189
6
82710
573
Komárno
200
10
82713
573
Komárno
19
19
Zaťaženie po realizácii zámeru
ÚSEK
CESTA
OKRES
NA
OA
82700
573
Komárno
699
3528
82710
573
Komárno
733
2553
82713
573
Komárno
719
3098
Percentuálny nárast zaťaženia
ÚSEK
CESTA
OKRES
NA
OA
82700
573
Komárno
27 %
0.2 %
82710
573
Komárno
27.3 %
0.4 %
82713
573
Komárno
2.6 %
0.3 %
NA - nákladný automobil,

OA - osobný automobil,

M
0
0
0

spolu
195
210
27

M
45
22
44

spolu
4272
3308
3961

M
0%
0%
0%

spolu
4.6 %
6.3 %
0.7 %

M - motocykel

Dopravná štúdia *6+ v závere uvádza: „navýšenie zaťaženia dopravou k existujúcej dopravnej
záťaži bude len málo významné a pri súčasnom stave dopravného zaťaženia minimálne“.
Doprava ktorá bude zdrojom možných fugitívnych emisií zapáchajúcich látok:
Dovoz ošípaných na chov: Ošípané s priemernou hmotnosťou 30 kg budú na farmu dovážané
z farmy odstavčiat Vrbina. Dopravu bude ťahačom a špeciálnym návesom určeným na prepravu
ošípaných. Hmotnosť celej naloženej súpravy bude cca 20 ton.
Odvoz ošípaných na bitúnky: Ošípané s priemernou hmotnosťou 105 kg budú z farmy odvážané
priamo na bitúnky. Dĺžka trasy na bitúnok závisí od sídla prevádzky bitúnka. Doprava na bitúnky sa
zabezpečí špeciálnym návesom určeným na prepravu ošípaných. Hmotnosť celej naloženej
súpravy bude cca 24 ton. Všetku dopravu ošípaných, t.j. dopravu medzi farmami, ako aj dopravu
na bitúnky, bude zabezpečovať navrhovateľ vo vlastnej réžii, dopravnými prostriedkami
spoločnosti.
Odvoz hnojovice zo zásobníkov: Na vývoz a aplikáciu hnojovice budú použité uzatvorené cisterny
aby z nich neunikal zápach ťahané ťahačom. Hnojovica sa na vyhradenej prečerpávacej ploche
v bezprostrednej blízkosti nádrží na hnojovicu sa čerpadlami prečerpá do cisterien. Naplnenie
cisterny zabezpečia výkonné čerpadlá za 5 minút a v objekte farmy sa bude cisterna zdržiavať
počas tohto procesu max. 10 minút. Ďalej sa hnojovica prepraví cisternou na určené pole, kde sa
z cisterny prečerpá do návesu SAMSON s aplikátorom na aplikáciu hnojovice na injektáž do pôdy.
Rozvoz a aplikácia hnojovice sa bude realizovať podľa Plánu hnojenia. Pri rozvoze a aplikácii
hnojovice bude navrhovateľ spolupracovať s príslušnou obcou.
Fugitívne emisie z uvedenej dopravy súvisiacej s navrhovanou činnosťou nie sú predmetom tohto
posúdenia.
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5. Čiastkové výsledky pos údeni a
5.1 Kateg orizácia stac ionárneho zdr oja
Z hľadiska projektovanej kapacity je posudzovaný stacionárny zdroj, navrhovaná farma ošípaných,
kategorizovaný podľa prílohy č.1 k vyhláške č. 410/2012 Z.z. nasledovne:
Technologické celky:
6.
Ostatný priemysel a zariadenia
6.12
Chov hospodárskych zvierat
a) ošípané s hmotnosťou nad 30 kg
6.12.1
Veľký zdroj ZO s projektovaným počtom chovných miest: > 2000
Odôvodnenie kategorizácie zdroja
Projektovaný počet chovných miest ošípaných vo výkrme: 16 128 kusov [1].
5.2 Odstupová vzdi alenos ť
Z hľadiska vplyvu emisií od posudzovanej činnosti na trvalo osídlené lokality a lokality kde má
verejnosť pravidelný prístup je pri nových zdrojoch potrebné prihliadať na odstupové vzdialenosti,
ktoré zaručia, že nové zdroje nebudú mať obťažujúci vplyv.
Ako podklad pre výpočet informatívnej odstupovej vzdialenosti pri posudzovaní umiestnenia
nových zdrojov znečisťovania ovzdušia (majúcich charakter priemyselnej výroby) boli použité
nemecké smernice „Immissionsschutz in der Bauleitplanung (Abstandsliste) 2007“ a v „Technische
Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luf“.
Uvedená smernica uvádza aj nasledovné: „Odstupová vzdialenosť je informatívnou pracovnou
pomôckou pri posudzovaní umiestnenia nových stavieb (technológií) z hľadiska ich všeobecného
environmentálneho vplyvu na trvalo obývané obytné objekty“.
Informatívna odstupová vzdialenosť pre umiestnenie nového zdroja znečisťovania ovzdušia podľa
uvedených metodík:
Chov ošípaných (30 - 110 kg) v počte 16 128 ks
cca 660 m.
Skutočná vzdialenosť navrhovaný objektov chovu a súvisiacich objektov v areáli hospodárskeho
dvora Štagnovica od okraja najbližších osídlených lokalít v posudzovanej oblasti, okrem domov
v severnej časti osady Lohót a bytových domov pri hranici areálu HD Štagnovica, je výrazne
väčšia(viď. časť 4.2), tzn. podľa uvedenej metodiky dostatočná.
Dostatočnosť odstupovej vzdialenosti z hľadiska kvality ovzdušia bude posúdená v časti 6. na
základe výsledkov z imisného modelovania.

5.3 Emisné pomery
5.3.1 Vymedzenie znečisťujúcich látok
Pri prevádzke chovu hospodárskych zvierat vznikajú rozkladom organickej hmoty (krmív,
stielky, trusu) látky, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia. Hlavnou znečisťujúcou látkou je
amoniak, ďalej metán, sírovodík a oxid uhličitý.
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Problémy pri chove ošípaných spôsobuje hlavne produkcia amoniaku. Sírovodík, metán a oxid
uhličitý sa pri dodržiavaní správnych zásad prevádzky pohybujú v nízkych koncentráciách, t.j.
neprekročia prípustné hodnoty.
V legislatíve týkajúcej sa znečistenia ovzdušia z chovov hosp. zvierat je najväčšia pozornosť
venovaná amoniaku z dôvodu jeho účinkov na ľudský organizmus. Metánu ako skleníkovému
plynu je venovaná pozornosť hlavne pri chovoch hovädzieho dobytka (najväčší producent).
Amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3 je zaradený v prílohe č.2 k vyhláške
č.410/2012 Z.z. do 3. podskupiny, 3. skupiny ZL – plynné anorganické látky. Je to zároveň
charakteristická látka obťažujúca zápachom pri chove hospodárskych zvierat. Amoniak má
ostrý, dráždivý, štipľavý zápach, ktorý varuje pred potenciálne nebezpečnou expozíciou.
Metán - CH4 je najvýznamnejší skleníkový plyn pri chove hospodárskych zvierat. Vzniká ako
priamy produkt látkovej výmeny (hlavne u prežúvavcov) a ako produkt odbúravania (rozkladu)
živočíšnych exkrementov, hnoja a hnojovice, ak sú uskladňované v anaeróbnych podmienkach.
Čistý metán je bezfarebný a nezapácha. V dokumentoch BAT je pre metán uvádzaná len
enterická alebo celková emisia resp. emisný faktor. Metán nie je podľa vyhlášky MŽP SR
č.410/2012 Z.z. zaradený ako znečisťujúca látka majúca vplyv na kvalitu komunálneho ovzdušia
a teda nie sú určené ani emisné a imisné limitné hodnoty.
Z tohto dôvodu bude odhadnuté len celkové vyprodukované množstvo metánu z chovu.
5.3.2 Opatrenia na obmedzovanie emisií z chovu ošípaných.
Technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania pre nové zariadenia chovu
hospodárskych zvierat sú uvedené v prílohe č. 7 k vyhláške 410/2012 Z.z., kapitole F. Ostatný
priemysel a zariadenia, časť 9. Chovy hospodárskych zvierat. Porovnanie najlepších dostupných
techník pre intenzívny chov ošípaných je uvedené v dokumente „Vykonávacie rozhodnutie
Komisie (EÚ) 2017/302“.
Pri prevádzkovaní zariadení chovu hospodárskych zvierat (ďalej aj HZ) je potrebné vykonať
všetky preventívne opatrenia, aby sa pri chove zvierat a s ním súvisiacich činnostiach v
najväčšej miere obmedzili negatívne vplyvy na životné prostredie, najmä znečisťovanie
ovzdušia, pôdy, povrchových a podzemných vôd, ako aj hluk, zápach a priame ohrozenie
zdravia ľudí v súlade s požiadavkami osobitných predpisov.
Pre navrhovanú činnosť výkrmu ošípaných sú v nasledujúcej tabuľke uvedené relevantné
požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania pre nové zariadenie výkrmu ošípaných
v areáli HD Štagnovica a ich plnenie podľa vyššie uvedených legislatívnych predpisov.
Tab. 3: Požiadavky na obmedzovanie emisií NH3 a ich plnenie v navrhovanej farme ošípaných
Požiadavky a podmienky prevádzkovania pre chovy HZ
Ak ide o veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, je potrebné obmedzovať
emisie amoniaku zavedením nízkoemisných systémov a techník s cieľom
dosiahnuť aspoň takéto zníženie emisií amoniaku:
Proces
Zníženie emisií NH3
Ustajnenie
≥ 20 %
Skladovanie hnoja, hnojovice a trusu
≥ 40 %
Aplikácia do pôdy
≥ 30 %

HD Štagnovica
navrhovaný chov

Splnené
(viď. popis v časti 4.)

Zníženie emisií sa posudzuje voči emisiám NH3 z daného procesu bez použitia nízko
emisných techník.
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Pokračovanie Tab. 3
Pri výstavbe veľkých zdrojov je potrebné riešiť obmedzovanie emisií
NH3 komplexne, aby amoniak zachytený v jednom stupni nespôsobil
zvýšenie emisií v ďalšom stupni spracovávania hnoja.

Splnené

Správna stratégia kŕmenia
Splnené
Prísun proteínov v krmive musí zodpovedať produkčnej úrovni zvierat,
čím sa dosiahne zníženie obsahu nadbytočného dusíka v exkrementoch.
Na zníženie nadbytočných dávok proteínov sa odporúča využiť najmä
tieto opatrenia:
- zloženie krmiva prispôsobiť požiadavkám stavu chovných
zvierat
- primiešavanie biotechnologických prípravkov do krmiva
Ustajnenie zvierat

Použité bude tzv. „mokré“
kŕmenie.
Kŕmenie vlastnými kompletnými
zmesami s redukovaným
obsahom proteínov.
áno
Splnené

Opatrenia pre ošipárne s produkciou hnojovice sú najmä:
- celoroštová alebo čiastočne roštová podlaha s vákuovým
systémom ( vypúšťanie hnojovice je realizované
otvorením ventilu alebo nadvihnutím zátky)
- zmenšenie plochy exponovanej hnojovicou pod roštami,
napríklad kanálikmi so zúženou plochou povrchu a
zošikmenými stenami,
- prekrytie alebo zmenšenie voľného povrchu hnojovice v
zberných kanáloch
- optimalizovanie podmienok vypúšťania vyfukovaného
vzduchu
- predradenie biofiltrov do výstupu ventilačného zariadenia
Skladovanie hnojovice

Celoroštová podlaha s vákuovým
systémom a intervalovým
vypúšťaním hnojovice.
Kanáliky so zúženou plochou
povrchu
Vetracie komíny vyvedené cez
hrebeň strechy
neaplikované
Splnené

Pri skladovaní hnojovice je potrebné zabezpečiť najmä
- dostatočnú kapacitu nádrže vzhľadom na vhodný čas
aplikácie,
- prekrytie povrchu nádrží napríklad: pevný kryt, plávajúce
kryty z plastových fólií, plastových geometrických dlaždíc,
slamy alebo materiálom LECA
- zamedziť manipulačné zásahy - miešanie hnojovice mimo
času pred vyprázdňovaním nádrží
Aplikácia organických hnojív do pôdy
Nízkoemisné techniky pre hnojovice a iné kvapalné organické hnojivá:
- injektory - umiestňovanie organického hnojiva pod povrch pôdy
- pásové rozdeľovače - vlečné hadice, pevné trubky

Nádrže hnojovice s celkovým
objemom na > 6 mesiacov.
Prekrytie povrchu hnojovice
v nádrži vrstvou slamy.
Spúšťanie miešadiel len pri
vyskladňovaní.
Splnené
aplikačné zariadenie resp.
injektáž - hĺbková

Snahou investora je použiť pri rekonštrukcii farmy na výkrm ošípaných najnovšie dostupné
techniky zodpovedajúce BAT, ktoré zabezpečia predchádzanie vzniku emisií pri prevádzke
chovu a ak to nie je možné, aspoň celkové zníženie emisií a ich nepriaznivého vplyvu na životné
prostredie.
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Porovnaním uvedených opatrení na obmedzovanie emisií amoniaku a požiadaviek
a podmienok prevádzkovania z predchádzajúcej tabuľky je možné uviesť nasledovné:
Technológie navrhovanej farmy v hospodárskom dvore Štagnovica spĺňajú podmienky BAT
pre znižovanie emisií ZL do ovzdušia a zároveň aj požiadavky a podmienky prevádzkovania
podľa časti 9. Chovy hospodárskych zvierat, príloha č.7 k vyhláške 410/2012 Z.z.

5.3.3 Emisie z chovu ošípaných.
Pri výpočte množstva emisií amoniaku a ďalšej ZL metánu z jednotlivých činností navrhovanej
farmy chovu výkrmových ošípaných bola po konzultáciách s poradcami VÚŽV Nitra, použitá
kombinácia emisných faktorov pri chove hospodárskych zvierat uverejnené v legislatíve,
referenčných dokumentoch o BAT a odborných metodických pokynov a usmernení.
Vo výpočtoch bolo zohľadnené pri aplikácii nízkoemisných techník nasledovné zníženie emisií
amoniaku (kvalifikovaný odhad podľa údajov v časti 4.):
Stratégia kŕmenia s BTP
- zníženie 50 % z celkových emisií NH3
Ustajnenie ošípaných
- zníženie emisií o 25 %
Skladovanie hnojovice
- zníženie emisií o 40 %.
Emisie amoniaku - z ustajnenia
Tab. 4: Emisie NH3 z ustajnenia ošípaných vo maštaliach navrhovanej farmy v HD Štagnovica
Emisie bez zohľadnenia
Emisie pri zohľadnení
Počet
BTP v krmive a
BTP v krmive a
Maštaľ
ošípaných
nízkoemisných techník
nízkoemisných techník
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Spolu

[ks]

[kg/rok]

[kg/h]

[kg/rok]

[kg/h]

1 152
1 152
1 152
1 152
1 152
1 152
1 152
1 152
1 152
1 152
1 152
1 152
1 152
1 152
16 128

3 456
3 456
3 456
3 456
3 456
3 456
3 456
3 456
3 456
3 456
3 456
3 456
3 456
3 456
48384

0.3945
0.3945
0.3945
0.3945
0.3945
0.3945
0.3945
0.3945
0.3945
0.3945
0.3945
0.3945
0.3945
0.3945
5.5233

1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296
18 144

0.1479
0.1479
0.1479
0.1479
0.1479
0.1479
0.1479
0.1479
0.1479
0.1479
0.1479
0.1479
0.1479
0.1479
2.0712

BTP - biotechnologické prípravky
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Emisie amoniaku – z uskladnenia hnojovice v nadzemných nádržiach
Pre výpočet emisií amoniaku z troch veľkokapacitných nádrží boli použité emisné faktory pre
skladovanie hnojovice podľa kategórie a počtu zvierat, podiel v roku 1 (celý rok)a techniky
znižovania emisií.
Tab. 5: Emisie NH3 z uskladnenia hnojovice v nadzemných nádržiach
Emisie NH3
Uskladňovacie
Bez prekrytia
Bez prekrytia
nádrže
(bez BTP)
(s BTP)
hnojovice
[kg/rok]

[kg/h]

[kg/rok]

[kg/h]

Prekrytie slamou
(s BTP)
[kg/rok]

[kg/h]

1
4 569.60
0.5216
2284.80
0.2608
1370.88
0.1565
2
4 569.60
0.5216
2284.80
0.2608
1370.88
0.1565
3
4 569.60
0.5216
2284.80
0.2608
1370.88
0.1565
Spolu
13708.80
1.5649
6854.40
0.7825
4112.64
0.4695
Pozn.: Vo výpočtoch nie sú zohľadnené emisie vznikajúce pri prečerpávaní hnojovice.
Emisie metánu
Celkové emisie metánu - CH4 z chovu ošípaných na výkrm pri počte 16 128 ks a súhrnnom
emisnom faktore 4.775 kg/zviera/rok *5+ sú odhadované na cca 77 000 kg/rok (24 640 kg
z ustajnenia a 52 370 kg zo skladovania).

5.4 Podmienky zabezpečeni a roz ptylu emisií znečisťuj úcich látok
Podmienky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok sú určené prílohou č.9 k vyhláške
č. 410/2012 Z.z.
Pre posudzovanú stavbu sú relevantné nasledujúce body prílohy pre nové zdroje:
1. Všeobecné požiadavky
Emisie zo stacionárnych zdrojov je potrebné do ovzdušia odvádzať tak, aby
nespôsobovali významné znečistenie ovzdušia. Odvod emisií je potrebné riešiť tak, aby
bol umožnený ich nerušený transport voľným prúdením a zabezpečený dostatočný
rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok v súlade s normami kvality ovzdušia, a tým
zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana životného prostredia.
Dostatočný rozptyl aj v týchto prípadoch musí byť zabezpečený
2. Obmedzovanie fugitívnych emisií
Ak je to technicky a ekonomicky dostupné, emisie je potrebné odvádzať riadeným
odvodom a fugitívne emisie obmedzovať.
Obmedzovanie fugitívnych emisií
Opatrenia na obmedzenie emisií z činností chovu ošípaných, požiadavka bodu 2, sú popísané v
časti 5.3.2 a sú dostatočné.
Všeobecné požiadavky
Odvod emisií z ustajnenia je zabezpečený automatickým podtlakovým systémom, kde prívod
vzduchu do maštale je riešený cez vetracie klapky rovnomerne rozmiestnené v stene objektov
a odpadová vzdušnina je odsávaná cez podstropné vetracie komíny osadené ventilátormi.
Súlad rozptylu ZL v súlade s normami kvality ovzdušia, tzn. dodržanie limitných koncentrácií vo
voľnom ovzduší, bude posúdené v časti 6.2
Oprávnená osoba: RNDr. Juraj Brozman
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5.5 Modelovanie imisi í
Vplyv posudzovaného zdroja na znečistenie okolia
Hlavným cieľom imisno-prenosového posúdenia je zhodnotiť príspevok zdrojov navrhovanej
činnosti, chovu výkrmových ošípaných v areáli jestvujúceho HD Štagnovica k znečisteniu
ovzdušia v jeho okolí pri plánovanom projektovanom množstve 16 128 ks. Posúdiť, či rozptyl
emitovaných znečisťujúcich látok v odpadových plynoch pri voľnom prúdení bude vzhľadom na
vzdialenosti okolitých osídlených lokalít dostatočný, aby neboli prekročené ich prípustné limitné
koncentrácie v ovzduší vztiahnuté k predmetnému zdroju a tým bola zabezpečená ochrana
zdravia obyvateľov. V prípade chovu hospodárskych zvierat posúdiť tiež možnosť obťažovania
zápachom v najbližších obývaných lokalitách.
Hodnotené znečisťujúce látky
Amoniak - NH3 ako hlavná ZL emitovaná do ovzdušia pri chove ošípaných, ktorá je zároveň aj
látkou obťažujúcou zápachom. Amoniak je vo voľnom ovzduší nestály, rýchlo reaguje s vodnými
parami. Špecifická hmotnosť je nižšia ako u vzduchu, tzn. je ľahší ako vzduch.
Limitná hodnota na ochranu zdravia ľudí vo voľnom ovzduší pre amoniak nie je vyhláškou MŽP
SR č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia stanovená. Z tohto dôvodu na interpretáciu výsledkov bol
použitý koeficient resp. limitná hodnota uverejnená vo Vestníku MŽP SR č. 5/1996, podľa návrhu
MZ SR, ktorá v tomto prípade nahrádza imisný limit.
Limitná hodnota NH3 pre priemerované obdobie 1 hodina = 200 µg/m3
Limitná hodnota NH3 pre priemerované obdobie 1 rok nie je určená
Problematika pachových látok nie je predbežne v slovenskej legislatíve riešená. Preto pri
hodnotení zápachu boli použité publikované údaje pre túto látku. Pre čuchový prah amoniaku
a rozpoznateľné koncentrácie je v literatúre uvedených viacero značne rozdielnych hodnôt od
rôznych autorov (v rozpätí od 0.043 ppm až jednotky ppm). Prah zápachu resp. detekčný prah je
koncentrácia, u ktorej už približne 50% osôb má prvotný pocit zápachu. Priemerný prah
vnímania zápachu je výrazne vyšší, ale dostatočne nižší než sú nebezpečné nebo škodlivé
koncentrácie.
Pre potreby posúdenia bude pri interpretácii výsledkov použitá limitná hodnota na ochranu
kvality ovzdušia a zdravia ľudí 200 µg/m3 a pre zhodnotenie prípadného obťažovania zápachom
dolná hranica publikovaných hodnôt detekčného prahu zápachu 30 µg/m3.
Metán - CH4 ako najvýznamnejší skleníkový plyn pri chove hospodárskych zvierat. Metán nie je
podľa vyhlášky MŽP SR č.410/2012 Z.z. zaradený ako znečisťujúca látka majúca vplyv na kvalitu
komunálneho ovzdušia a teda nie sú určené emisné ani imisné limitné hodnoty.
Imisné modelovanie
Na posudzovanie bola zvolená vzhľadom na umiestnenie ZZO od najbližších okolitých obcí , typu
zdrojov ZO a spôsob vypúšťania odpadovej vzdušniny výpočtová oblasť o ploche 8000 x 8000
metrov.
Modelové výpočty poľa krátkodobých maximálnych koncentrácií amoniaku pre letné a zimné
obdobie boli vykonané pre stav bez použitia techník na znižovanie emisií a pre stav s použitím
techník na znižovanie emisií pri projektovanom počte ustajnených ošípaných. Výpočty
priemerných ročných koncentrácií boli vykonané pre amoniak aj pre metán pre potreby
hodnotenia vplyvov na verejné zdravie.
Ako podklad pre vykreslenie imisného zaťaženia bol použitý výrez mapy, na ktorej je vyznačený
areál farmy a 14 referenčných bodov (najbližšie okraje okolitých obývaných lokalít vo výpočtovej
oblasti 8000 x 8000 m).
Oprávnená osoba: RNDr. Juraj Brozman
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Výsledky výpočtov imisného modelovania sú prezentované tabuľkami a grafmi v časti 6.
a grafickými výstupmi v prílohách.
Na vykreslenie rozloženia imisií znečisťujúcej látky na mapkách v prílohách bola zvolená škála
farieb, ktorá zmenou intenzity znázorňuje distribúciu škodliviny vo výpočtovej oblasti. Konkrétne
koncentrácie NH3 sú uvedené pri referenčných bodoch v µg/m3.

6. Výsledky posúdenia
6.1 Príspevok stavby k znečisteniu ovzduši a
V nasledujúcej tabuľke č.6 sú uvedené maximálne príspevky koncentrácií hodnotenej
znečisťujúcej látky, amoniaku, za nepriaznivých rozptylových podmienok v referenčných
oblastiach, tzn. okrajoch najbližších osídlených lokalít v okolí hospodárskeho dvora Štagnovica v
letnom a zimnom období ako hmotnostná koncentrácia. Červené hodnoty prekračujú limitnú
hodnotu (200 µg/m3)aj najnižší publikovaný detekčný prah zápachu pre amoniak, čierne hodnoty
sú pod limitnou hodnotou, ale prekračujú najnižší publikovaný detekčný prah zápachu pre
amoniak (> 30 µg/m3) a zelené hodnoty sú pod limitnou hodnotou aj pod najnižším publikovaným
detekčným prahom zápachu(< 30 µg/m3). Miera možnosti obťažovania zápachom je vyjadrená
podfarbením buniek v tabuľke.
Tab. 6: Konzervatívny odhad príspevkov NH3 od navrhovaného chovu ošípaných v HD Štagnovica
Maximálne krátkodobé koncentrácie v µg/m3 za nepriaznivých rozptylových podmienok

Ref. body
RD Farma
Osada Lohot
RD Vinohrady
OAZIS
Balvany
Vrbová n. Váhom
Violín
Čergov
Kráľka
Sady
Záhradkárska osada
Senné
Kolárovo južný okraj
Farský Dvor

Bez použitia techník na znižovanie S použitím techník na znižovanie
emisií NH3
emisií NH3
zimné obdobie letné obdobie zimné obdobie letné obdobie
267.3685
258.8856
84.3325
83.4874
178.7926
168.8252
54.4937
49.1553
90.6824
85.0122
30.815
26.7755
69.8749
66.5629
24.585
22.1219
52.4847
50.4973
18.2793
16.7879
50.4136
48.6219
17.6081
16.2573
79.2449
75.3662
27.8182
24.9425
117.1751
100.7852
36.7992
32.191
38.532
36.9026
13.9129
12.6818
66.949
61.201
21.4601
19.4096
75.637
72.2762
26.4388
23.9363
49.2827
47.6804
17.3531
16.1362
51.9182
48.9462
14.1277
12.9399
30.4853
29.6537
10.521
9.8887
- miera možnosti obťažovania zápachom

Nasledujúci graf k Tab.6 znázorňuje maximálne príspevky krátkodobých koncentrácií NH3 (zvislá os
v µg/m3) za nepriaznivých rozptylových podmienok v referenčných bodoch pre situáciu bez
používania techník na znižovanie emisií amoniaku - sivé stĺpce a pri používaní techník na
znižovanie emisií - zelené stĺpce, pričom červená čiara označuje limitnú koncentráciu amoniaku
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pre voľné ovzdušie, modrá plocha oblasť možného obťažovania zápachom, biela plocha (pod
modrou) oblasť bez obťažovania zápachom NH3.
Graf k Tab.6: Maximálne krátkodobé koncentrácie NH3 (µg/m3)
300

Bez použitia techník na znižovanie emisií NH3 zimné obdobie
S použitím techník na znižovanie emisií NH3 zimné obdobie
Limitná hodnota

Bez použitia techník na znižovanie emisií NH3 letné obdobie
S použitím techník na znižovanie emisií NH3 letné obdobie

Oblasť možného obťažovania
zápachom

250

200

150

100

50

0
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Osada Lohot
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Vinohrady

OAZIS

Balvany

Vrbová n.
Váhom

Violín

Čergov

Kráľka
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Záhradkárska
osada

Senné

Kolárovo
južný okraj

Tab. 7: Príspevky priemerných ročných koncentrácií NH3 a CH4 v referenčných bodoch
od navrhovaného chovu ošípaných v HD Štagnovica
NH3 [µg/m3]
CH4 [µg/m3]
Referenčné body
bez obmedzovania
s obmedzovaním
emisií
emisií
RD Farma
24.9572
15.4113
24.1769
Osada Lohót
7.4067
4.5209
8.2742
RD Vinohrady
1.2787
0.7749
1.5446
OAZIS
0.3763
0.2286
0.4419
Balvany
0.349
0.2119
0.4139
Vrbová n. Váhom
0.3735
0.2254
0.4706
Violín
0.2286
0.1388
0.2695
Čergov
0.464
0.2792
0.6026
Kráľka
0.2781
0.1684
0.3381
Sady
0.2709
0.1632
0.3485
Záhradkárska osada
0.2604
0.1569
0.3325
Senné
0.1519
0.0916
0.1925
Kolárovo južný okraj
0.1795
0.1083
0.2262
Farský Dvor
0.213
0.1287
0.2652
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6.2 Zhodnotenie výsledkov
Z výsledkov modelových výpočtov príspevku hodnotenej ZL amoniak od zdrojov navrhovanej
farmy výkrmu ošípaných po navrhovanej rekonštrukcii HD Štagnovica k znečisteniu ovzdušia
uvedených v predchádzajúcej tabuľke a v grafických výstupoch v prílohách vyplýva nasledovné.

Situácia bez použitia techník na znižovanie emisií amoniaku
Maximálne krátkodobé koncentrácie
Maximálne krátkodobé koncentrácie NH3 (za nepriaznivých rozptylových podmienok) prekračujúce
limitnú hodnotu (200 µg/m3) sa môžu vyskytnúť v okolí areálu HD Štagnovica a zasiahnu aj
priestor s obytnými budovami vedľa areálu HD. V oblasti osady Lohót koncentrácie amoniaku
môžu dosiahnuť 85% limitnej hodnoty (letné obdobie) až 90% limitnej hodnoty (zimné obdobie).
V ostatných referenčných bodoch sú hodnoty koncentrácií výrazne pod limitnou hodnotou (od
15% až do 50 resp. 58% limitu).
Maximálne krátkodobé koncentrácie NH3 (za nepriaznivých rozptylových podmienok) nad úrovňou
detekčného prahu zápachu NH3 (30 µg/m3) prekračujú hranicu areálu HD Štagnovica do značnej
vzdialenosti a prakticky vo všetkých referenčných bodoch v letnom aj zimnom období (okrem
Farského Dvora) môžu spôsobovať obťažovanie zápachom.
Priemerné ročné koncentrácie
Maximá priemerných koncentrácií amoniaku sa nachádzajú v areáli HD. V blízkosti areálu aj v celej
výpočtovej oblasti sú koncentrácie pod hodnotou 30 µg/m3, tzn. pod detekčným prahom zápachu
pre amoniak. Podobné je aj rozloženie koncentrácií metánu, ktorých odhadnuté maximá aj
rozloženie koncentrácií vo výpočtovej oblasti je podobné ako u amoniaku.

Situácia pri používaní techník na znižovanie emisií amoniaku
Maximálne krátkodobé koncentrácie
Maximálne krátkodobé koncentrácie NH3 (za nepriaznivých rozptylových podmienok) prekračujúce
limitnú hodnotu (200 µg/m3) sa pri uplatňovaní techník na znižovanie emisií amoniaku (ako sú
uvedené v časti 5.) v okolí areálu HD Štagnovica nebudú vyskytovať. V oblasti osady Lohót
koncentrácie amoniaku môžu dosiahnuť okolo 25% limitnej hodnoty (letné obdobie), resp. 27%
limitnej hodnoty (zimné obdobie). V ostatných referenčných bodoch sú hodnoty koncentrácií
výrazne pod limitnou hodnotou (od 5% až do 16 resp. 18% limitu).
Maximálne krátkodobé koncentrácie NH3 (za nepriaznivých rozptylových podmienok) nad úrovňou
detekčného prahu zápachu NH3 (30 µg/m3) prekračujú hranicu areálu HD Štagnovica do
vzdialenosti cca 2.2 km, tzn. že môžu spôsobovať obťažovanie zápachom v letnom aj zimnom
období v referenčných bodoch RD Farma, osada Lohót, osada Čergov a v oblasti najsevernejších
RD Vinohrady v zimnom období.
Priemerné ročné koncentrácie
Maximá priemerných koncentrácií amoniaku pri uplatňovaní techník na znižovanie emisií
amoniaku sa nachádzajú opäť v areáli HD a v blízkosti areálu aj v celej výpočtovej oblasti sú
koncentrácie výrazne pod hodnotou 30 µg/m3, tzn. pod detekčným prahom zápachu pre amoniak,
pričom koncentrácie v referenčných bodoch sú o cca 60 % nižšie ako pri situácii bez uplatňovania
techník na znižovanie emisií amoniaku.

Oprávnená osoba: RNDr. Juraj Brozman
www.brozman.net

február 2020

17

Imisno-prenosové posúdenie stavby
Rekonštrukcia farmy ošípaných v k. ú. Kol ár ovo

Na základe uvedených faktov možno konštatovať:
Imisné zaťaženie
Príspevky maximálnych krátkodobých koncentrácií amoniaku od prevádzok
chovu ošípaných na výkrm v areáli hospodárskeho dvora Štagnovica po
navrhovanej rekonštrukcii , pri uplatňovaní deklarovaných techník na
znižovanie emisií amoniaku , ani v jednej modelovej situácii v referenčných
oblastiach neprekroči li 0.5 násobok limitnej hodnoty , ktorá je podmienkou pre
prevádzku nových zdrojov znečisťovania ovzdušia .
Obťažov ani e zápachom
V prípade nepriaznivých rozptylových podmienok sa maximálne krátkodobé
koncentrácie amoniaku v blízkosti niektorých najbližších referenčných bodov
(viď. Tab.6) aj v prípade použitia deklarovaných nízkoemisných techník môžu
priblížiť alebo prekročiť hodnotu najprísnejšieho publikovaného detekčného
prahu zápachu pre amoniak, tzn. krátkodobo možnosť obťažovania zápachom
u citlivejších jedincov.
Tieto konštatovania platia pre kapacity a parametre uvedené v kapitole 4. a za predpokladu
opatrení na zníženie emisií amoniaku ako je uvedené v kapitole 5.
Poznámka 1: Za nepriaznivých rozptylových podmienok sa samozrejme maximálne krátkodobé
koncentrácie a tiež obťažovanie zápachom amoniaku neprejavia súčasne vo všetkých
referenčných bodoch, resp. výpočtovej oblasti ako je to znázornené na grafických výstupoch
v prílohách (kde sú maximá počítané do všetkých smerov), ale len v smere momentálne
prevládajúceho prúdenia.
Poznámka 2: Modelové výpočty nemôžu postihnúť konkrétne stavy, ktoré sa vyskytnú za bežných
prevádzkových podmienok pri náhodnom jednorazovom uvoľnení fugitívnych emisií amoniaku v
priebehu roka.
Poznámka 3: Bežný senzoricky zaznamenaný zápach v okolí prevádzok chovu hospodárskych
zvierat nie obyčajne vnímaný ako obťažujúci resp. neznesiteľne obťažujúci a nie je totožný so
zápachom amoniaku.
6.3 Navrhované opatr enia
Uskladnenie hnojovice
Vzhľadom na skutočnosť, že významný podiel na celkových imisiách navrhovanej farmy majú do
vzdialenosti cca 1.5 km emisie zo skladovacích nádrží hnojovice bolo by vhodné zvážiť účinnejší
spôsob zníženia týchto emisií ako je prekrytie hladiny slamou s prihliadnutím na primeranosť
výdavkov na ich obstaranie a prevádzku. A to napríklad prekrytie fóliou alebo vrstvou repkového
oleja, ktoré vytvoria nepriepustnú vrstvu alebo pevným poklopom. Pri pevnom poklope je
samozrejme potrebné rešpektovať opatrenia na zabránenie zvýšených koncentrácií metánu
v tomto uzavretom priestore.
Ustajnenie
Navrhovateľ experimentuje v jestvujúcich prevádzkach s pridávaním kombinácie bakteriálnych
druhov do hnojovice akumulovanej v podroštových priestoroch chovných hál s cieľom znížiť
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množstvo uvoľňovaných pachových látok. Ak sa táto technika ukáže účinná je to ďalší spôsob na
zníženie emisií amoniaku z ustajnenia.

7. Závery vyplývajúce z výsledkov posúdeni a
7.1 Súhr nný výsledok pos údeni a
Výsledky

imisno-prenosového posúdenia

ukázali, že

príspevky hodnoten ej

znečisťujúcej látky - amoniaku k znečisteniu ovzdušia o d prevádzok navrhovanej
farmy výkrmu ošípaných v hospodárskom dvore Štagnovica po rekonštrukcii
budú mať v prípade použitia technológií na zníženie emisií amoniaku a tiež
vzhľadom na dostato čnú odstupovú vzdialenosť nevýrazný v plyv na kvalitu
ovzdušia v okolitých o bývaných lokalitách .

Predmet posudzovania, zámer „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo“
spoločnosti Dan-Slovakia Agrar, a.s . pri dodržaní všeobecných požiadaviek a
podmienok prevádzkovania a deklarovaných opatreniach na zníženie emisií
amoniaku spĺňa po žiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené

práv nymi

predpismi vo veci ochrany ovzdušia pre zdroje znečisťovania ovzdušia.

V Martine, 6. februára 2020
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PRÍLOHY
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