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

Č.: 6604-24795/2015/Imr/374610107

Správa o mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 63/2015/Z

v prevádzke:

„Hospodársky dvor Čerhát – chov ošípaných“

prevádzkovateľa:

Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove
Školská 456
946 12 Zlatná na Ostrove

vykonanej dňa:

05. 05. 2015 o 1200 hod.

Kontrolu vykonali:

Mgr. Helena Imrichová, PhD., inšpektorka
Ing. Ingrid Pojezdalová, vedúca odboru
Ing. Ľubica Čásarová, inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:
Tibor Koczkás – predseda komisie

Predmetom
správy o mimoriadnej 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.
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Inšpektorát vykonal dňa 14. 07. 2014 podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ
environmentálnu kontrolu zameranú na dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia
vydaného Inšpektorátom rozhodnutím č. 391-7382/37/2008/Gaj/374610107 zo dňa
11. 03. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 02. 04. 2008 (ďalej len „povolenie“ resp.
„rozhodnutie“). Inšpektorát vypracoval o výsledkoch environmentálnej kontroly podľa § 34
ods. 10 zákona o IPKZ správu o environmentálnej kontrole č. 25/2014/Z zo dňa 06. 10. 2014,
v ktorej uviedol zistené nedostatky. Následne nariadil rozhodnutím č. 354-397/2015/Imr/
374610107/ON (ďalej len „opatrenie na nápravu“) zo dňa 12. 01. 2015, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 30. 01. 2015, odstránenie zistených nedostatkov v lehote do 30. 04. 2015.
Z uvedeného dôvodu Inšpektorát vykonal dňa 05. 05. 2015 podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ
mimoriadnu environmentálnu kontrolu zameranú na kontrolu dodržanie uloženého opatrenia
na nápravu.
O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt dňa 30. 04. 2015 telefonicky
informovaný prostredníctvom presedu Ladislava Nagya.

I.

Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

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

„Hospodársky dvor Čerhát – chov ošípaných“

Poľnohospodárske družstvo Zlatná na Ostrove
Školská 456
946 12 Zlatná na Ostrove
31 106 161

Kategória priemyselnej činnosti:
6.6. Intenzívny chov ošípaných s miestom pre viac ako
b) 2 000 ks ošípaných nad 30 kg.

II.

Skutkový stav:

V čase miestnej obhliadky dňa 05. 05. 2015 sa v prevádzke nevykonávala činnosť.
Haly boli prevažne v poškodenom stave, nevhodné pre chov ošípaných. Haly boli odpojené
od prívodu elektrickej energie a vody po skončení činnosti. Skontrolovaných bolo 7 žúmp pri
halách (ostatné žumpy sa nevyužívali pri chove ošípaných), z ktorých bola odpadová voda
vyčerpaná. Jeden zo senníkov sa ešte využíva na skladovanie slamy určenej pre prevádzku
„Hospodársky dvor Zlatná na Ostrove – chov ošípaných“.

III. Kontrolné zistenia:
Pri kontrole plnenia opatrenia prevádzkovateľa uvedeného v nasledovnej podmienke
povolenia bolo zistené:
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Podmienka: Odstrániť hustú krustu nachádzajúcu sa na dne žúmp najneskôr do 30. 04. 2015.
Zistený stav:
V čase mimoriadnej environmentálnej kontroly boli na prevádzke Hospodársky dvor Čerhát –
chov ošípaných vyprázdnené všetky žumpy po ukončení chovu ošípaných, ktoré sa využívali
počas chovu. Zo žúmp bola odstránená aj hustá krusta nachádzajúca sa na ich dne. Inšpektorát
konštatuje, že prevádzkovateľ vykonal opatrenie do 30. 04. 2015.
IV. Záver
Inšpektorát na základe vykonanej mimoriadnej environmentálnej kontroly zistil, že
prevádzkovateľ vykonal opatrenie na nápravu do 30. 04. 2015.
O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto
správy o mimoriadnej environmentálnej kontrole z dôvodu nedodržania podmienok povolenia
č. 63/2015/Z.
Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.
Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 28. 08. 2015.

Podpisy pracovníkov kontroly:
za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:
Mgr. Helena Imrichová, PhD., inšpektorka
Ing. Ingrid Pojezdalová, vedúca odboru
Ing. Ľubica Čásarová, inšpektorka
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