SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice
Č.: 3819-9776/57/2015/Pal
Dátum: 02.04.2015

Počet príloh: 0

Správa o kontrole č. 24/2015/Z
dodržiavania podmienok integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, vydaného rozhodnutím
č. 1748-2924/2007/Mik/570440105 zo dňa 25.01.2007 v znení jeho zmien č. 495228636/2009/Mik/570440105/Z1 zo dňa 16.09.2009 a 6891-36336/2014/Pal/570440105/Z2 zo
dňa 15.12.2014 (ďalej len „integrované povolenie“) v prevádzke Farma ošípaných Drienov,
Drienov 607, 082 04 Drienov ktorej prevádzkovateľom je Farma Straka s.r.o., Drienov 668,
082 04 Drienov.
Dátum vykonania kontroly: 25.02.2015
Kontrola bola vykonaná za kontrolované obdobie: od 01/2014 do 02/2015
druh kontroly: bežná environmentálna kontrola
Kontrolu za Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia
Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) vykonali:
Mgr. Marián Palai, hlavný radca inšpektor
Ing. Katarína Hutňanová, hlavný radca inšpektor
Za prevádzkovateľa sa kontroly zúčastnil:
Ľubomír Straka, konateľ spoločnosti
Dagmar Várkolyová, externý pracovník ŽP
Ing. Karol Várkoly, externý pracovník ŽP

Predmetom
Kontrola bola vykonaná v súlade s § 32 ods. 1 písm. c) zákona 39/2013 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), v súlade s § 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 v súlade s § 6 ods. 1 písm. c)
zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o kontrole“).
Kontrola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bola zameraná na plnenie vybraných
podmienok integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie,
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a ktorým uplynula lehota plnenia. Kontrola bola ďalej zameraná na plnenie opatrení na
nápravu vydaných rozhodnutím IŽP Košice č. 3989-13734/20014/Pal zo dňa 12.05.2014,
ktorým uplynula lehota plnenia. Predmetom kontroly bolo aj zisťovanie, či nedošlo k zmene
okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok povolenia. IŽP Košice vykonal fyzickú
kontrolu prevádzky, kontrolu príslušných dokumentov a porovnanie vyhodnocovaných
parametrov s vybranými podmienkami integrovaného povolenia.
O predmete, účele a dobe trvania kontroly bol pred začatím kontroly dňa 25.02.2015 ústne
informovaný Ľubomír Straka, konateľ spoločnosti.

I.

Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

VŠEOBECNE:
Základné údaje
Názov kontrolovanej prevádzky:
Farma ošípaných Drienov
1. Adresa kontrolovanej prevádzky: Drienov 607, 082 04 Drienov
2. Názov prevádzkovateľa:
Farma Straka s.r.o.
3. Adresa prevádzkovateľa:
Drienov 607, 082 04 Drienov
4. IČO:
36 244 180
5. KPČ: 6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2000 ks
ošípaných nad 30 kg.
ROZSAH KONTROLY:
Kontrola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bola zameraná na plnenie podmienok
integrovaného povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie, a ktorým
uplynula lehota plnenia. Kontrola bola ďalej zameraná na plnenie opatrení na nápravu
vydaných rozhodnutím IŽP Košice č. 3989-13734/20014/Pal zo dňa 12.05.2014, ktorým
uplynula lehota plnenia. Predmetom kontroly bolo aj zisťovanie, či nedošlo k zmene
okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok povolenia. IŽP Košice vykonal kontrolu
príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.
Predložené doklady
Prevádzková evidencia,
Záznam o školení pracovníkov zo dňa 06.11.2014,
Evidencia ustajnených ošípaných,
Evidencia odberu podzemnej vody,
Doklad o overení vodomeru výrobcom zo dňa 08.01.2015,
Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na
zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania,
7. Manipulačno – prevádzkový poriadok vodných stavieb: studne na odber podzemných vôd,
rozvod vody, kanalizácia splašková a kanalizácia dažďová,
8. Osvedčenia o uskutočnenej skúške tesnosti nádrží a Osvedčenia o uskutočnenej skúške
tesnosti kanalizačných potrubí zo dňa 28.01.2014,
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9. Technické správy o vykonanej vizuálnej prehliadke a zhodnotení technického stavu žúmp
a príslušenstva č. 2013-RO/450 A - D zo dňa 15.09.2013,
10. Protokoly o technickom stave nádrží zo dňa 26.01.2014 a 27.01.2014,
11. Prevádzkový poriadok pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, vypracovaný v máji
2014, plán údržby, opráv a kontrol a záznam o oboznámení zamestnancov zo dňa
06.11.2014,
12. Havarijný plán, schválený IŽP Košice OIOV rozhodnutím č. 4757-16940/52/2014/Šip zo
dňa 10.06.2014,
13. Evidencia o vývoze žúmp,
14. Evidencia o produkcii a vývoze hnojovice,
15. Protokol č. 2014-RO/64 zo dňa 12.03.2014 o vykonanej vizuálnej prehliadke nádrže
a príslušenstva na skladovanie motorovej nafty,
16. Evidenčné listy odpadu,
17. Protokol č. 4328/2014 zo dňa 13.09.2014 a Protokol č. 1847/2014 zo dňa 01.05.2014
z rozboru kvality pitnej vody,
18. Hlásenie informácií za rok 2014 do informačného systému zo dňa 12.02.2015,
19. Hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním zo dňa 13.01.2015,
20. Hlásenie o množstve odobratej podzemnej vody za rok 2014 zo dňa 13.01.2015.
III. Zistený stav
Pri kontrole dodržiavania podmienok povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo
zistené:
1) Podmienka A. 1.1 časti II. integrovaného povolenia:
A. 1.1: Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto
povolení. Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť
také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.
Zistený stav:
Prevádzka je prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v povolení.
Umiestnenie kontrolovaných zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností bolo
také, ako je uvedené v povolení.
Podmienka splnená.
2) Podmienka č. A.1.2 časti II. integrovaného povolenia:
A.1.2 : Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní
činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
Zistený stav:
Všetky kontrolované stavebné objekty, zariadenia prevádzky a technické prostriedky
použité
pri
vykonávaní činností v prevádzke prevádzkovateľ udržiava v dobrom
prevádzkovom stave.
Podmienka splnená.
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3) Podmienka č. A.1.5 časti II. integrovaného povolenia:
A.1.5: Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a
opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť
im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im
umožnia plniť svoje povinnosti.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia,
ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytol im primerané odborné technické
zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.
O uvedenom predložil prevádzkovateľ záznam o školení pracovníkov zo dňa 06.11.2014.
Podmienka splnená.
4) Podmienka č. A.1.9 časti II. integrovaného povolenia:
A.1.9: Prevádzkovateľ
je
povinný
zapracovať podmienky tohto povolenia do
prevádzkových predpisov.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ má vypracované potrebné prevádzkové predpisy a má v nich zapracované
podmienky povolenia.
Podmienka splnená.
5) Podmienka č. A.2.1 časti II. integrovaného povolenia:
A.2.1: Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ zabezpečil nepretržitú kontrolu prevádzky. Prevádzka je zabezpečená
kamerovým systémom a nepretržitou prítomnosťou pracovníkov prevádzky.
Podmienka splnená.
6) Podmienka A. 3.7 časti II. integrovaného povolenia:
A. 3.7: Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky
nad hodnoty projektovanej kapacity, tak ako je to uvedené v časti „I.B.1. Charakteristika
prevádzky“ tohto rozhodnutia.
Zistený stav:
V čase kontroly boli na ustajnenie ošípaných využívané objekty 05, 06 a 06B. Vykonanou
kontrolou nebolo zistené zvýšenie výrobnej kapacity prevádzky nad hodnoty projektovanej
kapacity. V čase kontroly, t. j . dňa 25.02.2015, bolo ustajnených 4 290 ks ošípaných s váhou
nad 30 kg. V roku 2014 bol mesačný priemer počtu ustajnených ošípaných s váhou nad 30 kg
3472 ks, pričom maximálny stav bol 3 965 ks.
Podmienka splnená.
7) Podmienka A. 4.1 časti II. integrovaného povolenia:
A. 4.1: Prevádzkovateľ môže odoberať vodu z vlastnej studne umiestnenej v k. ú. obce
Drienov pre potreby prevádzky z vlastnej kopanej studne z betónových skruží s priemerom
2 000 mm ponorným čerpadlom.
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Zistený stav:
Prevádzkovateľ pre potreby prevádzky odoberá vodu z vlastnej studne umiestnenej v k. ú.
obce Drienov.
Podmienka splnená.
8) Podmienka A. 4.2 časti II. integrovaného povolenia:
A. 4.2: Prevádzkovateľ nesmie prekročiť pri odbere podzemných vôd z vlastných kopaných
studní hodnoty 2,3 l.s-1, 201,0 m3.deň-1 a 73 360 m3.rok-1.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ v roku 2014 odobral 12 792 m3.rok-1 podzemných vôd.
Podmienka splnená.
9) Podmienka A. 4.3 časti II. integrovaného povolenia:
A. 4.3: Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vody z vlastných studní
centrálnym vodomerom a viesť mesačné výkazy množstva odobratej podzemnej vody
v prevádzkovom denníku.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ vykonáva meranie odberu vody z vlastných studní centrálnym vodomerom
a vedie mesačné výkazy množstva odobratej podzemnej vody v prevádzkovom denníku.
Podmienka splnená.
10) Podmienka A. 4.4 časti II. integrovaného povolenia:
A. 4.4: Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vody z vlastnej studne centrálnym
vodomerom.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ vykonáva meranie odberu vody z vlastnej studne centrálnym vodomerom,
prevádzkovateľ predložil doklad o overení nového vodomeru výrobcom zo dňa 08.01.2015.
Podmienka splnená.
11) Podmienka A. 5.2 časti II. integrovaného povolenia:
A. 5.2: Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzkach, pri ktorých vznikajú
alebo môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:
- s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technickoorganizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov
znečisťovania (ďalej len „Súbor TPP a TOO“), vypracovaným a schváleným
podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s
podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ vykonáva činnosti v prevádzkach, pri ktorých vznikajú alebo môžu vznikať
emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia v súlade so Súborom technicko-prevádzkových
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parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri
prevádzke zdrojov znečisťovania (ďalej len „Súbor TPP a TOO“), ktorý schválil IŽP Košice
rozhodnutím č. 6891-36336/2014/Pal/570440105/Z2 zo dňa 15.12.2014.
Podmienka splnená.
12) Podmienka A. 5.3 časti II. integrovaného povolenia:
A. 5.3: Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodných stavbách, ktoré sú
súčasťou prevádzky, v súlade s prevádzkovými poriadkami.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ vykonáva činnosti na vodných stavbách, ktoré sú súčasťou prevádzky,
v súlade s prevádzkovými poriadkami. Prevádzkovateľ pri kontrole predložil Manipulačno –
prevádzkový poriadok vodných stavieb: studne na odber podzemných vôd, rozvod vody,
kanalizácia splašková a kanalizácia dažďová.
Podmienka splnená.
13) Podmienka A. 6.4 časti II. integrovaného povolenia:
A. 6.4: Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti žúmp na splaškové
odpadové vody a priemyselné odpadové vody a do nich vedúcej kanalizácie každých päť
rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich uvedení
do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na
kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ sa pri kontrole preukázal Osvedčeniami o uskutočnenej skúške tesnosti nádrží
a Osvedčeniami o uskutočnenej skúške tesnosti kanalizačných potrubí zo dňa 28.01.2014.
Skúšky vykonal Dušan Pavoris (č. 0299/LT2(AB), 201-048/UTT), s vyhovujúcim výsledkom.
Podmienka splnená.
14) Podmienka A. 6.5 časti II. integrovaného povolenia:
A. 6.5: Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti zbernej a
recirkulačnej žumpy na hnojovicu a kanalizačného potrubia na hnojovicu každých desať rokov
od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich uvedení do
prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na
kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ sa pri kontrole preukázal Osvedčeniami o uskutočnenej skúške tesnosti nádrží
zberná a skladovacie nádrže) a Osvedčeniami o uskutočnenej skúške tesnosti kanalizačných
potrubí zo dňa 28.01.2014. Skúšky vykonal Dušan Pavoris (č. 0299/LT2(AB), 201-048/UTT),
s vyhovujúcim výsledkom.
Podmienka splnená.
15) Podmienka A. 6.7 časti II. integrovaného povolenia:
A. 6.7: Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelné kontroly technického stavu
a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach a žumpách, ktoré sú zvonku vizuálne
nekontrolovateľné raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné raz za
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dvadsať rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
a následne určiť termín ich ďalšej kontroly.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ sa pri kontrole preukázal Technickými správami o vykonanej vizuálnej
prehliadke a zhodnotení technického stavu žúmp (žumpy napojenej na objekt 01, žumpy
napojenej na objekty veterinárny filter, mostová váha a kotolňa, žumpy napojenej na sklad
uhynutých zvierat (objekt 07) a žumpy pre garáže a dielne) a príslušenstva č. 2013-RO/450 A
- D zo dňa 15.09.2013. Skúšky vykonal dňa 09.09.2013 Zděnek Jurenda, odborne spôsobilá
osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, s vyhovujúcim výsledkom.
Prevádzkovateľ sa pri kontrole preukázal Protokolmi o technickom stave nádrží
(5 skladovacích nádrží na hnojovicu o objeme 1 250 m3 + zbernej a recirkulačnej nádrže
o objeme 255,73 m3) zo dňa 26.01.2014 a 27.01.2014. Skúšky vykonal Dušan Pavoris,
odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,
s vyhovujúcim výsledkom.
Podmienka splnená.
16) Podmienka A. 6.8 časti II. integrovaného povolenia:
A. 6.8: Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o skúškach nepriepustnosti, prevádzke,
údržbe, opravách a kontrolách.
Zistený stav:
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vedie záznamy o skúškach
nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách.
Podmienka splnená.
17) Podmienka A. 6.9 časti II. integrovaného povolenia:
A. 6.9: Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok, plán
údržby a opráv a plán kontrol pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza
so škodlivými látkami. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obsluha stavieb a
zariadení bola pravidelne oboznámená s prevádzkovým poriadkom v súlade s osobitným
predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ pri kontrole predložil Prevádzkový poriadok pre zaobchádzanie
so znečisťujúcimi látkami, vypracovaný v máji 2014, plán údržby, opráv a kontrol a záznam
o oboznámení zamestnancov zo dňa 06.11.2014.
Podmienka splnená.
18) Podmienka A. 6.11 časti II. integrovaného povolenia:
A. 6.11: Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať
plán
preventívnych
opatrení na
zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok
do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“)
pre zaobchádzanie so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami, vypracovaný
a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.
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Zistený stav:
Prevádzkovateľ pri kontrole predložil vypracovaný havarijný plán, schválený IŽP Košice
OIOV rozhodnutím č. 4757-16940/52/2014/Šip zo dňa 10.06.2014.
Podmienka splnená.
19) Podmienka A. 6.15 časti II. integrovaného povolenia:
A. 6.15: Prevádzkovateľ je povinný ustanoviť funkciu vodohospodára. Funkciu
vodohospodára môže vykonávať bezúhonná fyzická osoba, ktorá má požadovanú kvalifikáciu
a absolvovala odbornú prax. Funkciu vodohospodára môže na základe zmluvného vzťahu
vykonávať aj fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá také osoby zamestnáva.
Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na vykonávanie činnosti vodohospodára je
vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodovedných vied
a najmenej trojročnú odbornú prax, alebo úplné stredné vzdelanie technického smeru
a najmenej šesťročnú odbornú prax, prípadne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore
technických vied alebo prírodovedných vied a najmenej štvorročnú odbornú prax v odbore.
Odborná prax je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo
iného príbuzného smeru.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ do funkcie vodohospodára ustanovil Dagmaru Várkolyovú.
Podmienka splnená.
20) Podmienka A. 6.17 časti II. integrovaného povolenia:
A. 6.17: Prevádzkovateľ je povinný zmluvne s oprávnenou osobou zabezpečiť zneškodnenie
obsahu žúmp na splaškové odpadové vody a priemyselné odpadové vody na čistiarni
odpadových vôd na to určenej, v súlade so zákonnými predpismi na úseku ochrany vôd
a odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o vývoze týchto
žúmp (dátum vývozu, vyvezený objem, miesto vývozu, doklad o vývoze).
Zistený stav:
Prevádzkovateľ zabezpečil zneškodnenie obsahu žúmp na čistiarni odpadových vôd
spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Prevádzkovateľ pri kontrole
predložil evidenciu o vývoze žúmp. V roku 2014 bolo vyvezených 11 m3 odpadových vôd.
Podmienka splnená.
21) Podmienka A. 6.18 časti II. integrovaného povolenia:
A. 6.18: Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť zneškodnenie hnojovice alebo jej
ďalšie zužitkovanie ako hnojivo oprávnenou osobou. Prevádzkovateľ je povinný viesť
evidenciu o produkcii a vývoze hnojovice (dátum vývozu, vyvezený objem, miesto vývozu,
doklad o vývoze).
Zistený stav:
Prevádzkovateľ pri kontrole predložil evidenciu o produkcii a vývoze hnojovice.
Prevádzkovateľ v roku 2014 zabezpečil zneškodnenie hnojovice v spoločnosti Bioplyn
Rozhanovce, s.r.o., na základe uzavretej zmluvy zo dňa 01.08.2011, v celkovom objeme
5 850 m3.
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Podmienka splnená.
22) Podmienka B. 2.1 časti II. integrovaného povolenia:
B. 2.1: Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má
zakázané vypúšťať splaškové odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Splašky
sústreďované v nepriepustnej žumpe musí prevádzkovateľ likvidovať na základe zmluvy
u oprávnenej osoby.
Zistený stav:
Vykonanou kontrolou nebolo zistené, že by prevádzkovateľ vypúšťal splaškové odpadové
vody do povrchových alebo podzemných vôd.
Podmienka splnená.
23) Podmienka B. 2.2 časti II. integrovaného povolenia:
B. 2.2: Limitné hodnoty pre priemyselné odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má
zakázané vypúšťať priemyselné odpadové vody do povrchových a podzemných vôd.
Zistený stav:
Vykonanou kontrolou nebolo zistené, že by prevádzkovateľ vypúšťal priemyselné odpadové
vody do povrchových alebo podzemných vôd.
Podmienka splnená.
24) Podmienka C. 3 časti II. integrovaného povolenia:
C. 3: Prevádzkovateľ je povinný používať technológiu kŕmenia s pridávaním enzýmových
látok do používaných kŕmnych zmesí s cieľom zlepšiť u chovaných ošípaných využiteľnosť
živín prítomných v kŕmnych zmesiach.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ používa technológie kŕmenia s enzýmovými látkami s cieľom zlepšiť u
chovaných ošípaných využiteľnosť živín prítomných v kŕmnych zmesiach.
Podmienka splnená.
25) Podmienka C. 4 časti II. integrovaného povolenia:
C. 4: Kapacita skladovacích priestorov na hnojovicu musí presahovať objem produkcie
hnojovice v čase, keď je jej aplikácia zakázaná, t. j. na štyri mesiace.
Zistený stav:
Poľnohospodársky využívané pozemky v katastrálnom území obce Drienov sú v zmysle
nariadenia vlády č. 617/2004 Z. z. ustanovené za zraniteľnú oblasť. V zraniteľných oblastiach
kapacita skladovacích priestorov na hnojovicu musí presahovať objem produkcie
hospodárskych hnojív v čase, keď je jej aplikácia zakázaná, v tomto prípade skladovacia
kapacita hnojovice musí postačovať na štyri mesiace. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že
počas kontrolovaného obdobia kapacita skladovacích priestorov (6 250 m3) na hnojovicu
povolených integrovaným povolením postačovala na objem produkcie hospodárskych hnojív
v čase, keď je jej aplikácia zakázaná, t.j. na štyri mesiace. V roku 2014 bolo v prevádzke
vyprodukovaných 5 234 ton hnojovice a vyvezených 5 850 ton hnojovice.
Podmienka splnená.
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26) Podmienka C. 6 časti II. integrovaného povolenia:
C. 6: Prevádzkovateľ je povinný krmivo skladovať v uzavretých silách.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ krmivo skladoval v uzavretých silách.
Podmienka splnená.
27) Podmienka F. 14 časti II. integrovaného povolenia:
F. 14: Starý sklad pohonných hmôt (bývalý objekt 25) pozostávajúci z nadzemnej
dvojplášťovej oceľovej nádrže na motorovú naftu s objemom 25 m3, výdajného stojana,
manipulačnej plochy k nádrži, a lapača olejov je prevádzkovateľ povinný, v prípade že
nezabezpečí jeho odstránenie po ukončení prevádzky, riadne vyčistiť a zabezpečiť vykonaním
vhodných opatrení tak, aby sa nemohol opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným
spôsobom.
Zistený stav:
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ odstavil starý sklad pohonných hmôt z
prevádzky, zabezpečil riadne vyčistenie nádrže a zabezpečil vykonanie vhodných opatrení
tak, aby sa nemohol opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom. Prevádzkovateľ
pri kontrole predložil Protokol č. 2014-RO/64 zo dňa 12.03.2014 o vykonanej vizuálnej
prehliadke nádrže a príslušenstva, ktorú vykonal dňa 12.03.2014 Zděnek Jurenka, odborne
spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie. V tomto protokole
je uvedené, že dňa 12.03.2014 bola nádrž vyčistená a odstavená z prevádzky v súlade s STN
75 3415,čl. 6.
Podmienka splnená.
28) Podmienka I. 3.2 časti II. integrovaného povolenia:
I. 3.2: Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch
a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so
všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí
vykonávať priebežne.
Zistený stav:
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vedie priebežnú evidenciu o množstve
a nakladaní s nebezpečnými odpadmi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými
záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
Podmienka splnená.
29) Podmienka I. 5.2 časti II. integrovaného povolenia:
I. 5.2: Prevádzkovateľ je povinný vykonávať evidenciu odberu vody z vlastnej studne centrálnym
vodomerom.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ vedie evidenciu odberu vody z vlastnej studne centrálnym vodomerom.
Podmienka splnená.
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30) Podmienka I. 5.3 časti II. integrovaného povolenia:
I. 5.3: Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať kvalitu vody pre napájanie ošípaných
vizuálnou kontrolou, jeden krát za polrok odobrať vzorku vody na rozbor, ktorý musí byť
vykonaný akreditovaným laboratóriom. Prevádzkovateľ je povinný sledovať kvalitu
vody v súlade s osobitných právnych predpisom.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ počas kontrolovaného obdobia zabezpečil dva odbery vzorky vody na
akreditovaný rozbor kvality pitnej vody prostredníctvom akreditovaného laboratória
EKOLAB s.r.o., o uvedenom prevádzkovateľ predložil Protokol č. 4328/2014 zo dňa
13.09.2014 a Protokol č. 1847/2014 zo dňa 01.05.2014.
Podmienka splnená.
31) Podmienka I. 7.2 časti II. integrovaného povolenia:
I. 7.2: Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania
v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za oznamovací rok raz ročne,
najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ oznámil údaje a informácie za rok 2014 do informačného systému v súlade
s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ dňa 12.02.2015.
Podmienka: splnená.
32) Podmienka I. 7.5 časti II. integrovaného povolenia:
I. 7.5: Prevádzkovateľ je povinný podať hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním
v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do
31. januára nasledujúceho kalendárneho roka príslušnému Okresnému úradu, odbor
starostlivosti o životné prostredie a na IŽP Košice.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ si splnil uvedenú povinnosť v stanovenom termíne listom zo dňa 13.01.2015.
Podmienka splnená.
33) Podmienka I. 7.6 časti II. integrovaného povolenia:
I. 7.6: Prevádzkovateľ je povinný jeden krát ročne, do 31 januára kalendárneho roka oznámiť
poverenej osobe Slovenskému hydrometeorologickému ústavu („ďalej len „SHMU“)
údaje o množstve odobratej podzemnej vody.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ si splnil uvedenú povinnosť v stanovenom termíne listom zo dňa 13.01.2015.
Podmienka splnená.
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IV. Kontrola opatrení na nápravu na odstránenie nedostatkov vydaných rozhodnutím
IŽP Košice č. 3989-13734/20014/Pal zo dňa 12.05.2014:
1.

Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie
vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného
prostredia a na postup v prípade ich úniku a predložiť ho Slovenskej inšpekcii životného
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor inšpekcie ochrany vôd
na schválenie.
Termín: najneskôr do 31.07.2014

Zistený stav:
Prevádzkovateľ aktualizoval Havarijný plán a predložil ho Slovenskej inšpekcii životného
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor inšpekcie ochrany vôd
na schválenie v stanovenom termíne. Havarijný plán bol schválený rozhodnutím č. 475716940/52/2014/Šip zo dňa 10.06.2014.
Opatrenie na nápravu: splnené.

2.

Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a
technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke
zdrojov znečisťovania ovzdušia a predložiť ho IŽP Košice na schválenie.
Termín: najneskôr do 01.10.2014

Zistený stav:
Prevádzkovateľ aktualizoval Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technickoorganizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov
znečisťovania ovzdušia a predložil ho v stanovenom termíne IŽP Košice na schválenie
(dňa 30.09.2014). IŽP Košice ho schválil rozhodnutím č. 6891-36336/2014/Pal/570440105/
Z2 zo dňa 15.12.2014.
Opatrenie na nápravu: splnené.
3.

Prevádzkovateľ je povinný vypracovať prevádzkové poriadky pre stavby a zariadenia,
kde sa zaobchádza so škodlivými látkami.
Termín: najneskôr do 31.07.2014

Zistený stav:
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ má vypracované prevádzkové poriadky
pre stavby a zariadenia, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami.
Opatrenie na nápravu: splnené.
4.

Prevádzkovateľ je povinný vykonať kontrolu technického stavu zbernej a recirkulačnej
žumpy na hnojovicu, piatich skladovacích nádrží na hnojovicu, žumpy napojenej na
objekt 01, žumpy napojenej na objekty veterinárny filter, mostová váha a kotolňa, žumpy
napojenej na sklad uhynutých zvierat (objekt 07) a žumpy pre garáže a dielne.
Termín: najneskôr do 31.07.2014
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Zistený stav:
Prevádzkovateľ sa pri kontrole preukázal Technickými správami o vykonanej vizuálnej
prehliadke a zhodnotení technického stavu žúmp (žumpy napojenej na objekt 01, žumpy
napojenej na objekty veterinárny filter, mostová váha a kotolňa, žumpy napojenej na sklad
uhynutých zvierat (objekt 07) a žumpy pre garáže a dielne) a príslušenstva č. 2013-RO/450 A
- D zo dňa 15.09.2013. Skúšky vykonal dňa 09.09.2013 Zděnek Jurenda, odborne spôsobilá
osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, s vyhovujúcim výsledkom.
Prevádzkovateľ sa pri kontrole preukázal Protokolmi o technickom stave nádrží
(5 skladovacích nádrží na hnojovicu o objeme 1 250 m3 + zbernej a recirkulačnej nádrže
o objeme 255,73 m3) zo dňa 26.01.2014 a 27.01.2014. Skúšky vykonal Dušan Pavoris,
odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,
s vyhovujúcim výsledkom.
Opatrenie na nápravu: splnené.
V. Záver:
Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ nevykonával činnosť
v prevádzke v rozpore s kontrolovanými podmienkami integrovaného povolenia vydaného
IŽP Košice. Kontrolou bola ďalej zistené, že prevádzkovateľ splnil opatrenia na nápravu,
ktoré mu boli uložené rozhodnutím IŽP Košice č. 3989-13734/20014/Pal zo dňa 12.05.2014,
a ktorým uplynula lehota plnenia.
IŽP Košice konštatuje, že pri kontrole neboli zistené porušenia povinnosti prevádzkovateľa
podľa ustanovenia § 26 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
VI. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly
Správu o kontrole vypracoval dňa 02.04.2015 Mgr. Marián Palai, hlavný radca inšpektor.
Kontrola, ktorou sa nezistí porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo
interných predpisov, je skončená podpísaním správy o kontrole pracovníkom kontroly
a odovzdaním vedúcemu kontrolovaného subjektu.

V Košiciach, dňa 02.04.2015

za SIŽP, IŽP Košice, OIPK:

Mgr. Marián Palai, hlavný radca inšpektor
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