SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 4957-20897/2014/Tit/ 371240106

Správa o environmentálnej kontrole č. 17/2014/Z
v prevádzke:

„Farma ŽV Sziget“

prevádzkovateľa:

Poľnohospodárske družstvo Dolné Saliby
925 02 Dolné Saliby

vykonanej dňa:

30. 04. 2014 o 900 hod.

Kontrolu vykonali:

Ing. Kristína Titková - inšpektorka
Ing. Ingrid Pojezdálová - inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnila:
Mgr. Veronika Szalai

Predmetom
správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa § 34 ods. 10
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“) je výsledok
kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného
prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
(ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ
a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods.1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej
správe v znení neskorších predpisov.
Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania
vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Inšpektorátom rozhodnutím
č. 2873-17094/37/2007/Tom/371240106 zo dňa 06. 06. 2007 (ďalej len „povolenie“ resp.
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„rozhodnutie“) pre podmienky prevádzkovania, podmienky pre skladovanie a manipuláciu so
škodlivými látkami a emisné limity v období od roku 2008 do roku 2014.
Dátum vykonania kontroly:
Kontrolované obdobie:

30. 04. 2014
od roku 2008 do 30. 04. 2014

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt dňa 28. 04. 2014 telefonicky
informovaný.
I.

Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky:
Prevádzkovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

„Farma ŽV Sziget“
Poľnohospodárske družstvo Dolné Saliby
925 02 Dolné Saliby
00 587 761

Kategória priemyselnej činnosti:
6.6. b) Intenzívny chov ošípaných s priestorom pre viac ako 2000 ks ošípaných nad 30 kg.

Opis stavu prevádzky v čase kontroly
Dňa 30. 04. 2014 vykonal Inšpektorát obhliadku v prevádzke, pri ktorej bolo zistené, že
prevádzkovateľom popísaný stav zodpovedá skutočnosti. V prevádzke nie je v súčasnosti
vykonávaná žiadna činnosť, v objekte sa nenachádzajú žiadne suroviny, pomocné látky,
výrobky, ani odpady vyprodukované pri prevádzke (miesto zhromažďovania nebezpečných
odpadov bolo v podzemnej garáži na hospodárskom dvore Nový Dvor mimo kontrolovanej
prevádzky). V čase obhliadky bolo všetkých 6 chovných hál vyskladnených, inštalované
technologické zariadenia neboli v prevádzkovom režime, haly boli vyčistené, odpojené od
plynu, bez demontáže technológie. Prevádzka je pod nepretržitým dohľadom bezpečnostnej
služby a preto odpojenie prevádzky od zdroja elektrickej energie nebolo možné. Nadzemné
uskladňovacie nádrže Vítkovice boli naplnené cca do 1m, poklop na žumpe na splaškové
vody sa nepodarilo otvoriť.
II.

Predložené doklady

Doklady predložené dňa 07. 05. 2014 (mailom):
1. Ukončenie zmluvy o dodávke plynu v kategórií maloodber (zo dňa 04.10.2012).
2. Zmluva o dodávke elektriny.
3. Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu.
4. Faktúry predaj ošípaných z roku 2008 (Nákupný lístok Dios Slovakia, s.r.o. zo dňa
4.7.2008, faktúra číslo 0049997 zo dňa 03. 07. 2008, faktúra č. 1072 zo dňa 03. 07. 2008,
Doklad Tržby č. 10092 zo 11.07.2008).
5. Faktúra poslednej dodávky ošípaných zo dňa 10.1.2008 (č.: 42080001).
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III. Kontrolné zistenia
Pri kontrole plnenia povinností
podmienkach povolenia bolo zistené:

prevádzkovateľa

uvedených

v nasledovných

Podmienka II.A.1.5: Prevádzkovateľ je povinný umožniť inšpekcií kontrolu prevádzky,
najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do
evidencie a iných písomností o prevádzke, poskytnúť pravdivé a úplné informácie
a vysvetlenia.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ bol informovaný o kontrole telefonicky. Prevádzkovateľ umožnil vstup
inšpektorom na prevádzku Farma ŽV Sziget, sprístupnil jednotlivé chovné haly, ako aj
sociálno-prevádzkovú budovu, uskladňovacie nádrže hnojovice a studňu HGS 1. Z obhliadky
bola zhotovená fotodokumentácia.
Podmienka dodržaná.
Podmienka II.A.6.4: Prevádzkovateľ zabezpečí, aby suroviny, ktoré sa výrobe nepoužívajú
a nebudú používať, boli odpredané, alebo inak zneškodnené.
Zistený stav:
V prevádzke sa nenachádzajú žiadne suroviny, keďže v prevádzke sa nevykonáva činnosť od
roku 2008.
Podmienka dodržaná.
Podmienka II.D.1.5: Limitné hodnoty pre odpadové vody – z chovu a údržby objektov sa
neurčujú. Tieto vody – hnojovica je odvádzaná z priestorov chovu vnútroareálovou
kanalizáciou do prečerpávajúcej nádrže, odkiaľ prevádzkovateľ musí sústreďovať do
veľkoobjemových zásobníkov do času aplikácie na pole.
Zistený stav:
Odpadové vody z jednotlivých objektov živočíšnej výroby (hnojovica) sú zvedené do
vnútroareálovej kanalizácie, ďalej do prečerpávacej nádrže a kumulované v 3 uskladňovacích
nádržiach (Vítkovice) o celkovom objeme 3600 m3. V čase obhliadky boli nádrže Vítkovice
naplnené do cca 1,0 m, čo mohlo byť spôsobené zrážkami, keďže na farme sa od roku 2008
nevykonáva činnosť.
Podmienka dodržaná.
Podmienka II.D.1.1: Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení
sa neurčujú, tieto odpadové vody musia byť vodotesne odvedené splaškovou kanalizáciou do
záchytnej žumpy (100m3), prevádzkovateľ zabezpečí odvoz zachytených OV na zmluvne
oprávnenú externú ČOV podľa potreby.
Zistený stav:
Odpadové vody splaškové zo sociálnych zariadení boli odvádzané do žumpy (100m3)
a vyvážané na externú ČOV. Prevádzkovateľ nepredložil Inšpektorátu doklad o vývoze
žumpy. Prevádzkovateľ tvrdí, že splaškovú vodu vyviezli na vlastné náklady v roku 2008
a doklad archivujú 5 rokov.
Podmienku nie je možné vyhodnotiť.
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IV. Záver
Inšpektorát na základe vykonanej environmentálnej kontroly a na základe správy o kontrole
nezistil nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou
zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.
O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto správy
o environmentálnej kontrole č. 17/2014/Z.
Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 11. 07. 2014.

Podpisy pracovníkov kontroly:
za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Kristína Titková, inšpektorka

....................................................

Ing. Ingrid Pojezdálová, poverená vedením odboru

....................................................

