SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Číslo: 8019-35570/2016/Kro/371240106

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 53/2016/Z
Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra,
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný
kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru 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 § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole
sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z.
o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).
A. Kontrola
Typ kontroly:
Podnet:
Výsledok:
Odstúpené:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Nie
§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Nie

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Monika Kromerová
Číslo preukazu: 468
Telefón:
037 656 06 47
Elektronická adresa:
monika.kromerova@sizp.sk
Inšpektor:
Ing. Rastislav Ševela
Číslo preukazu: 556
Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:

PANAREMA družstvo
925 02 Dolné Saliby
00 587 761
3.11.2016
Spôsob:
Katarína Moťovská
Funkcia:
031/7853216

Telefonicky
zootechnička
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C. Prevádzka
Názov podľa IP:
Farma ŽV Sziget
Adresa prevádzky:
925 02 Dolné Saliby
Variabilný symbol:
371240106
Integrované povolenie:
2873-17094/37/2007/Tom/371240106
Vydané:
6.6.2007
Právoplatné:
27.6.2007
Kategória:
6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných
nad 30 kg alebo
D. Časová os
Posledná kontrola:
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:
E. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

od roku 2008 – 30. 04. 2014
30.4.2014  9.11.2016
9.11.2016
9.11.2016
11.11.2016
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

Áno
Nie
Nie
Nie
Nie

F. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie podmienky pre skladovanie a manipuláciu
so škodlivými látkami, ktorú pri predchádzajúcej vizuálnej kontrole dňa 30. 04. 2014 nebolo
možné vyhodnotiť, nakoľko poklop na žumpe na splaškové vody sa nepodarilo otvoriť.
G. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Dňa 09. 11. 2016 Inšpekcia vykonala obhliadku prevádzky, pri ktorej bolo zistené, že zistenia
uvedené v správe č. 17/2014/Z zo dňa 11. 07. 2014 zodpovedajú aj naďalej skutočnosti.
V prevádzke nie je vykonávaná žiadna činnosť. Prevádzka nie je odpojená od zdroja
elektrickej energie, je vypnutý len hlavný vypínač. Nadzemné uskladňovacie nádrže
Vítkovice boli naplnené cca do 1m, čo mohlo byť spôsobené zrážkami, keďže na farme sa
od roku 2008 nevykonáva činnosť. V blízkej budúcnosti má prevádzkovateľ zámer na farme
opäť začať podnikať.
H. Kontrolné zistenia
1. Podmienka II.A.1.5.:
Prevádzkovateľ je povinný umožniť inšpekcii kontrolu prevádzky, najmä vstup
do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie
a iných písomnosti o prevádzke. Poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.
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Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Dňa 09. 11. 2016 prevádzkovateľ umožnil Inšpekcii vstup do prevádzky, kontrolu
prevádzky a zhotoviť fotodokumentáciu.
2.

Podmienka II.B.2.2.:
Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení sa neurčujú, tieto
odpadové vody musia byť vodotesne odvedené splaškovou kanalizáciou do záchytnej
žumpy (100 m3), prevádzkovateľ zabezpečí odvoz zachytených OV na zmluvne
oprávnenú externú ČOV podľa potreby.
Zistený stav
Dodržaná
Opis
Áno
Na farme sa od roku 2008 nevykonáva činnosť, v čase obhliadky bola záchytná nádrž
naplnená do cca 20 cm zrážkovou vodou.

I.

Prílohy správy

Nie

J. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. Podmienka II.A.1.5.
2. Podmienka II.B.2.2.

K. Záver – celkové zhodnotenie
SIŽP na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto
potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ
súlad kontrolou zisteného stavu
v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

L. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Monika Kromerová

Číslo preukazu: 468

.......................................................................
Ing. Rastislav Ševela
Číslo preukazu: 556
........................................................................
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