SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 4344-12404/47/2016/Mkš

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 12/2016/Mkš/Z

vykonanej v prevádzke „Výkrm brojlerov“, prevádzkovateľa Poľnohospodárske družstvo,
Hrádocká 2718, Lieskovec 962 21.

Predmetom

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom
č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom
č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších
predpisov.
A. Kontrola
Typ kontroly:

Bežná

B. Orgán štátneho dozoru
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Inšpektor:

Ing. Ivan Mikloš

Telefón:

048 471 96 54

Elektronická adresa:

ivan.miklos@sizp.sk
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C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:

Poľnohospodárske družstvo

Adresa sídla:

Hrádocká 2718, Lieskovec 962 21

IČO:

36 036 757

Kontrola oznámená dňa:

17. 03. 2016

Spôsob:

Telefonicky

Zúčastnená osoba:

Ing. Martina Ľuptáková

Funkcia:

riaditeľka

Telefón:

0915 99 14 28

Elektronická adresa:

pdlieskovec01@stonline.sk

D. Prevádzka
Názov podľa IP:

Výkrm brojlerov

Adresa prevádzky:

Hrádocká 2718, Lieskovec

Variabilný symbol:

470730106

Integrované povolenie:

5458/606/OIPK/470730106/2006-Mš

Vydané:

2.8.2006

Právoplatné:

11.9.2006

Projektová kapacita:

47 000 ks.rok-1

Kategória:
6.6. a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

E. Priebeh kontroly
Kontrolované obdobie:

1.1.2016  24.3.2016

Začatie kontroly:

24.3.2016

Vypracovanie správy:

8.4.2016

F. Zameranie kontroly
Environmentálna kontrola v zmysle § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na kontrolu plnenia
vybraných podmienok integrovaného povolenia súvisiacich s prevádzkou, plnenie technickoStrana 2 z 6
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organizačných opatrení na prevenciu znečisťovania ovzdušia, kontrolu súvisiacej evidencie
a jej vyhodnotenie.

G. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase vykonania kontroly boli využité všetky chovné haly (pozn.: BIOS I., BIOS III.)
v rámci prebiehajúceho chovného turnusu s termínom naskladnenia brojlerových kurčiat
zo dňa 22. 02. 2016 (pozn. v zmysle prevádzkovej evidencie). Ostatný turnus prebiehal
na prelome rokov 2015-2016 s termínom vyskladnenia 20. 01. 2016. V čase vykonania
kontroly zabezpečoval priebeh chovu a zber úhynov 1 pracovník.
Prevádzka nie je zaradená do systému environmentálneho manažérstva (EMS) alebo
environmentálne orientovaného riadenia a auditu (EMAS). Ku dňu vykonania kontroly nie je
uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách
(BATC) pre danú kategóriu priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 2 zákona o IPKZ
a prehodnotenie alebo aktualizácia podmienok povolenia v zmysle § 33 ods. 1 pís. f) zákona
IPKZ nebola vykonaná.
H. Použité podklady

5.
6.

prevádzková evidencia
protokoly z vykonaných kontrol technického stavu nádrží (STN 75 3415) a skúšok
tesností nádrží (STN 75 0905 a STN 65 0201)
súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia
(ObÚ ŽP Zvolen č.j. A/2011/02002-2 zo dňa 30.11.2011
zmluvy o odvoze a neškodnom odstránení živočíšnych vedľajších produktov
č. 31101721
ostatná faktúra za odvoz a zneškodnenie kadáverov;
finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu

I.

Kontrolné zistenia

1.

Podmienka: časť II., kapitola C., bod č. 2.

1.
2.
3.
4.

„Prevádzkovateľ je povinný pri činnostiach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke emitované
látky s intenzívnym zápachom, vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií
(vhodné skladovanie). Pri realizácii opatrenia je potrebné vziať do úvahy miestne rozptylové
podmienky, trvanie emisií a vzdialenosť zariadenia od najbližšej uvažovanej alebo jestvujúcej
zástavby.“
Zistený stav: podmienka dodržaná
Opis:

Áno
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Kontrolou v prevádzke bolo zistené, že ku skladovaniu organických hnojív zo živočíšnej
výroby (pochádzajúcich z chovu) nedochádza. V zmysle podmienok integrovaného povolenia
je podstielka z hál (odpad kategórie 02 01 06 - O) odstraňovaná jednorazovo počas prestávky
po ukončení každého turnusu mechanicky (nakladače UNC) a odvážaná vo veľkoobjemových
kontajneroch na poľné hnojisko situované mimo areálu prevádzky v k.ú. Lukové, pre ktoré
má prevádzkovateľ spracovaný tzv. „Manipulačný a prevádzkový poriadok poľného hnojiska
Lukové“. Poľné hnojisko nie je súčasťou integrovaného povolenia, podmienky na kontrolu
nie sú stanovené. Vzhľadom na uvedený spôsob nakladania s odpadom zo živočíšnej výroby
BAT popisujúce nakladanie s trusom z chovných hál a jeho ďalšie spracovanie podľa kap.
5.3.5 v náväznosti na opatrenia uvedené v prílohe č. 7, kap. F, bod č. 9.2.3.2 vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší pre zníženie emisií NH3 v tomto
prípade nemožno aplikovať.

2.

Podmienka: časť II., kapitole D., bod č. 5.

„Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu sledovať denný úhyn zvierat (kadáverov).
Uhynuté zvieratá ihneď uložiť do kafilérneho uzamykateľného boxu. Odvoz
a zneškodňovanie kadáverov vykonávať prostredníctvom oprávnenej osoby.“
Zistený stav: podmienka dodržaná
Opis:

Áno

Kontrolou v prevádzke bolo zistené, že úhyn (kadávery) z ostatného vykonaného turnusu
(chovného cyklu) sa v halách na chov a im prislúchajúcich manipulačných a skladovacích
priestorov nenachádzal. Kontrolou súvisiacej evidencie bolo zistené, že prevádzkovateľ
eviduje denný úhyn na osobitných evidenčných listoch. Pri kontrole boli predložené
evidenčné listy s uvedením dátumu, množstva a evidenčného čísla vozidla zneškodňovateľa
odpadov živočíšneho pôvodu. Úhyn pochádzajúci z predmetného chovu je zneškodnený
oprávnenou osobou (Asanácia, s.r.o, Žilina) v zmysle obchodnej zmluvy na dobu neurčitú
o asanácii a likvidácii nebezpečných odpadov živočíšneho pôvodu.

3.

Podmienka: časť II., kap. I., ods. 6.1 d).

„Prevádzkovateľ je povinný viesť priebežnú evidenciu o prevádzke, surovinách, spotrebe
palív, spotrebovanej energii a iných súvisiacich činnostiach.“
Zistený stav: podmienka dodržaná
Opis:

Áno

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil priebežnú evidenciu, ktorú vedie podľa §3 ods. 2
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov
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o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia v závislosti od druhu stacionárneho zdroja
v rozsahu vymedzenom v dokumentácii stacionárneho zdroja podľa § 2 písm. k) zákona
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší s údajmi o prevádzke stacionárneho zdroja za kontrolované
obdobie, počte prevádzkových hodín za kontrolované obdobie, spotrebe palív a akostných
znakoch (účtovné doklady nákupu palív; spotreba palív počas chovných cyklov; palivo
vyhovuje požiadavke § 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 362/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú
požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách vzhľadom na obsah
síry od 0,1% do 1,0% hmotnosti), poplatkoch za emisie (v zmysle rozhodnutia ObÚ ŽP
Zvolen) pre určenie výšky poplatkov za znečisťovanie ovzdušia na rok 2015.

4.

Podmienka: časť II., kap. C., bod č. 1 písm. a).

„Prevádzkovateľ je povinný vykonávať v prevádzke opatrenia zabraňujúce nežiadúcemu úniku
nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd resp. neohroziť ich kvalitu ...“

Zistený stav: podmienka dodržaná
Opis:

Áno

Kontrolou v prevádzke bolo zistené, že oceľové skladovacie nádrže (2 x 2 m3) na ľahký
vykurovací olej (LVO) s inštalovanými bezodtokovými oceľovými záchytnými nádržami (2 x
2 m3) pre vykurovacie agregáty (ERMAF) haly na chov BIOS I. sú umiestnené v spoločnom
krytom priestore (murovaný zastrešený sklad s betónovou podlahou). Prevádzkovateľ pri
kontrole predložil ostatné protokoly z vykonaných kontrol technického stavu nádrží (STN 75
3415) a skúšok tesností nádrží (STN 75 0905 a STN 65 0201) vykonaných v 03/2016
prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá je držiteľom certifikačného preukazu podľa STN EN
473 z odboru netesností (LT) a ďalších odborov NDT /pozn. č. 0299/LT2(AB)/ vydaného
spoločnosťou Reaktortest s.r.o., Trnava (SNAS Reg. No. 075/O-004) s vyhovujúcim
výsledkom v zmysle STN 75 3415 a STN 75 0905 čl. 4 a termínom nasledujúcej revízie
(03/2021).
Kontrolou v prevádzke bolo zistené, že oceľové skladovacie nádrže (2 x 2 m3) na ľahký
vykurovací olej (LVO) s inštalovanými bezodtokovými oceľovými záchytnými nádržami (2 x
2 m3) pre vykurovacie agregáty (ERMAF) haly na chov BIOS III. sú umiestnené v oceľovom
sklade (bunke) opláštenom oceľovým plechom na betónovom základe, ktorý
sa nachádza na manipulačnej ploche (betónové panely) pri chovnej hale. Prevádzkovateľ pri
kontrole predložil ostatné protokoly z vykonaných kontrol technického stavu nádrží (STN 75
3415) a skúšok tesností nádrží (STN 75 0905 a STN 65 0201) vykonaných v 03/2016
prostredníctvom oprávnenej osoby uvedenej vyššie.

5.

Podmienka: časť II., kap. C., bod č. 1 písm. b).

„Prevádzkovateľ je povinný sústreďovať odpadové vody z prevádzky (kap. A. bod 2.4.2)
v žumpách so zabezpečenou vodotesnosťou a funkčnou spoľahlivosťou.“
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Zistený stav: podmienka dodržaná
Opis:

Áno

Kontrolou v prevádzke bolo zistené, že priemyselná odpadová voda (voda zo sanitácie/
čistenia hál BIOS I. a BIOS III.) je vedená kanalizačným potrubím do betónových žúmp
objemu 75,48 m3 resp. 21,88 m3. Prevádzkovateľ pri kontrole predložil ostatný záznam
z vykonaných skúšok tesnosti, technického stavu a funkčnej spoľahlivosti žúmp z obdobia
03/2008, č. 062/RO/08, ktoré vykonal samostatný defektoskopický pracovník s platným TÜV
certifikátom NDT LT/AB II. stupeň s vyhovujúcim výsledkom.

J.

Iné zistenia

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil doklady preukazujúce splnenie povinnosti zabezpečenia
finančného krytia zodpovednosti za environmentálnu škodu v zmysle § 13 ods. 3 zákona
č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Prevádzkovateľ predložil poistný certifikát (pozn.: uzavretý so
spoločnosťou Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.) so špecifikáciou poistných rizík resp.
limitom poistného plnenia platný pre rok 2016.
K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané:
1. Podmienka uvedená v časti II., kapitola C., bod č. 2
2. Podmienka uvedená v časti časť II., kapitole D., bod č. 5
3. Podmienka uvedená v časti II., kap. I., ods. 6.1 d)
4. Podmienka uvedená v časti časť II., kap. C., bod č. 1 písm. a)
5. Podmienka uvedená v časti časť II., kap. C., bod č. 1 písm. b)
Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35
ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu vykonávania činnosti v prevádzke
s podmienkami integrovaného povolenia.
Správa z environmentálnej kontroly č. 12/2016/Mkš/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici
dňa 08. 04. 2016.
M. Podpisy
za inšpekciu:
Ing. Ivan Mikloš

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