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

Č.:

872-5887/201 5/Jur/370650107

Správa o environmentálnej kontrole č. 51/2014/Z
v prevádzke:

„PD Vel‘ké Zálužie

prevádzkovateľa:

Pol‘nohospodárske družstvo Vel‘ké Zálužie
Hlavná 1
951 35 Vel‘ké Zálužie

vykonanejdňa:

25. 11.2014o9hod.

Kontrolu vykonali:

RNDr. Martin Jursa, inšpektor
Ing. Monika Szalaiová, inšpektorka
Ing. Kristína Titková, inšpektorka
RNDr. Martina Krištofová, PhD., inšpektorka

—

výkrm brojlerov“

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:
Ing. Jozef Páleník predseda družstva
Ing. Juraj Slovák zootecbiiik
Ing. Pavol Daňo
spoločnosť EKO-DU, poradca v ekológii
—

—

—

Predmetom
správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa 34 ods. 10
zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečist‘ovania 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 povol‘ovania a kontroly
(ďalej len „Inšpektoráť‘) ako orgán štátneho dozoru podFa * 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 dodržiavanie vybraných
podmienok integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia,

S/ratia 2ĺ6 správy o enwronrneniálnej kontrole č 5]ĺ20 14/Z

lnšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoFovania a kontrol)‘
rozhodnutím Č. 515 1-25342/3712007/Gaj!370650 t07 zo dňa 08. 08. 2007. Predmetom
kontroly boll podmienky pre dobu prevádzkovania; odber vody; technicko-prevádzkové
podmienky; kontrolu emisii do ovzdušia; podávanie správ; podmienky pre skladovanie
a manipuláciu s nebezpečnými látkami; opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie,
zneškodnenie odpadov; opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov
v pňpade havárií; opatrenia «‘kajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzk a
podmienky pre skladovanie a maniputáciu s nebezpečnými látkami v kontrolovanom období.

Dátum vykonania kontroly:
Kontrolované obdobje:

25. 11. 2014
od 01. 01. 2012 do 25. 11. 2014

O predmele kontroly bol dňa 20. 11. 2014 telefonicky informovaný kontrolovaný
subjekt prostredníctvom vedúceho kontrolovaného subjektu Ing. Jozefa Páleníka, predsedu
Poľnohospodárskeho družstva Veľké Zálužie.
—

V prevádzke už bola vykonaná Environrnentálna kontrola:
Kontrolované obdobie
Dátum vykonania kontroly
28. 08. 2007 —24. 11. 2008
24. Ii. 2008

I.

Správa
Protokol č. 06!2008-Šim

Základné údaje o prevádzke a prevádzkovatel‘ovi

Názov prevádzky:
Prevádzkovatef:
Sídlo:

iČo:

„PD Veľké Zálužie výkrm brojlerov“
Pol‘nohospodárske družstvo Veľké Zálužie
Hlavná 1, 951 35 VeI‘ké Zálužie
00198013
—

Kategória priemyse]nej čhmosti:
6. Ostatné činnosti
6.6. Intenzívny chov hydiny s miestom pre viac ako
a) 40 000 ks hydiny
STAV PREVÁDZKY
V čase kontroly boli naskladnené obe haly slúžiace na výkrm brojlerových kurčiat s celkovým
počtom brojlerov 44 600 ks ku dňu 23. 10. 2014, kedy bob vykonané posledně naskladnenie
kurčiat do hál. Prevádzkaje udržiavaná v čistom stave.
JI.

Predložené doklady

Doklady predžožené dňa 05. 12. 2014:
1. Zmluva o dieto uzatvorená 50 spoločnosťou SYNCHEM na dezinfekěné, dezinsekčně
a deratizačně služby zo dňa 13. 11. 2006
2. Záznamy o vykonaných dezinfekciách spoločnost‘ou SYNCHEM
3. Prevádzkový poriadok zdroja znečist‘ovania zo di1rn 20. 10. 2005
4. Faktúry o odvoze odpadových vód určených na likvidáciu v Čov
5. Hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi za roky 2012 a 2013
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6. Oznámenie ůdajov o emisnom zdroji a výpočet poplatkov za vypúšfanie emisií za rok
2012 a 2013
7. Evidenčně Hsty odpadov
8. Zmluva č. 31101328 o odvoze a neškodnom odstránení živočíšnych vedl‘ajších produktov
uzatvorená so spoločnosťou VAS-ADOVA zo dňa 02. 04. 2007
9. Mesačné záznamy o odbere podzemnej vody
10. Prevádzkový denník ku chodu záložného zdroja elektrickej energie
11. Zmluva o odvoze odpadov uzatvorená so spoločnost‘ou EKO-DU zo dňa 30. 05. 2008
12. Certifikáty o vykonaných skúškach tesností žúmp
13. Oznámenie o zmenách havarij ného plánu zo dňa 14. 11. 2014.
III.

Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia povinností
podmienkach povolenia bob zistené:

prevádzkovateFa

uvedených

v nasledovných

AJ Podmienka v kapitole H. Podrnienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
2. Podmienkypre dobu prevádzkovania, body 2.1. a 2.2.
2. 1. Prevádzka bude prevádzkovaná počas jedno tlivých chovných cyklov nepretržite
v pracovných dňoch aj v dňoch pracovného pokoja.
2.2. Prevádzkovateľje povinný zabezpečit‘ neprelržitú kontrolu prevádzky.
Zistený stav:
Prevádzka je v čase jednotlivých chovných cykloch prevádzkovaná nepretržite každý deň.
Prevádzkovateľ má zabezpečenú nepretržitú kontrolu objektov prevádzky strážnou službou.
Podmienky dodržané
BJ Podmienky v kapitole H. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber
vody, body 4.1. a 4.2.
4,1. Prevádzkovateľje povinný vykonával‘ meranie odberu vody z vlastnej studne meradlom
pre tento účel určeným (vodomerom), ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom
o metrológU v aktuálnom znení.
4.2. Prevádzkovateľ musí viest‘ v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberu vody
Zistený stav:
Prevádzkovatel‘ vykonáva meranie odberu podzemnej vody zo studne vodomerom, ktorý je
overený a zapečatený. Údaje o množstvách odoberanej vody vedle v mesačných intenaboch
a sú uchovávané v dokumentácň prevádzky.
Podmienky dodržané
CI Podmieizka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
5. Technkko-prevádzkové podmienky, bod 5.3.
5.3. Prevádzkovateľje povinný vykonávať pred začatím každého chovného cyklu kompletnú
asanáciu a dezinfekciu technológie výrobných a sociálnych priestorov.
Zistený stav:
Asanáciu a dezinfekciu výrobných a pracovných priestorov v prevádzke vykonáva spoločnosť
SYNCHEM na základe uzatvorenej zmluvy s prevádzkovateľom. Okrem toho táto spobočnost‘
vykonáva deratizáciu a dezinsekciu objektov prevádzky. Prevádzkovateľ predložil faktúry
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o vykonaní dezinfekcie obj ektov, ktorá sa vykonáva pravidelne pred začatím každého
chovného cyklu.
Podmienka dodržaná.

Dl Podmienka v kapitule II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
5. Technicko-prevádzkovépodmienky, bod 5.5.
5.5. Prevádzkovateľ je povinný zist‘ovať množstvo vypúšt‘aných znečist‘ujúcich látok do
ovzdušia podľa schváleného výpočtu.
Podmienka v kapitole IL Podmienky povolenia, L Požiadavky na spósob a metódy
monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovat‘ a poskytovat‘ do informačného
systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia, bod 1.1.
1.1. Zist‘ovat‘ množstvo vypúšt‘aných znečist‘ujúcich látok do ovzdušia z veľkého a stredného
zdroja znečisťovania ovzdušiapodľa schváleného výpočtu vždy do 15. 2. nasledujúceho roka.
Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, L Požiadavky na spósob a metódy
monitorovania prevádzky ti údaje, ktoré treba evidovat‘ a poskytovat‘ do informačnéha
systému, 6. Podávanie správ, bod 6.3.
6.3. Prevádzkovatel‘ veľkého a stredného zdroja znečist‘ovania ovzdušia je povinný oznámit‘
vždy do 15. Jbruára bežného roka úplné apravdivé informácie o zdroji, emisiách za uplynulý
rok príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

Zistený stav:
Prevádzkovateľ zist‘uje množstvo vypúšt‘aných znečisfujúcich látok do ovzdušia na základe
výpočtu schváleného rozhodnutím Okresného úradu životného prostredia Nitra.
Prevádzkovateř každoročne v termíne do 15. 2. zasiela údaje o množstvách emisií
vypúšt‘aných z veľkého a stredného zdroja znečist‘ovania ovzdušia na Okresný úrad životného
prostredia Nitra, ako aj výpočet poplatkov za vypúšt‘anie emisií za jednotlivé roky.
Podmienky dodržané
El Podmienka v kapitole IL Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
5. Technicko-prevádzkovépodmienky, bod 5.12.
5.12. Splaškové odpadové vody musia byť zachytávané v žumpe a musia byt‘ vyvážané na
zneškodnenie oprávnenou organizáciou na základe platnej zmluvy o odbere a vyčistení
odpadových vád.

Zistený stav:
Splaškové odpadové vody sú zhromažďované v žumpe č. 3 o objeme 3 m3. Prevádzkovateľ
predložil za kontrolované obdobie faktúry o vývoze splaškových odpadových vód na
zneškodňovanie na Čistiareň odpadových vůd v Mojmírovciach.
Podmienka dodržaná.
Fl Podmienky v kapitole IL Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
6. Podmienky pre skladovanie ti manipuláciu s nebezpečnými látkami, body 6.1. a 6.3.
6.1. Prevádzkovateľje povinný zabezpečit‘ všetky nebezpečné látky pred odcudzením alebo
mým nebezpečným účinkom.
6.3. Ropné látky, opotrebované olejové filtre zhromažd‘ovat‘ v nepriepustných nádobách nad
oceľovou záchytnou vaňou v objekte umiestneného náhradného agregátu elektrickej energie.
Poškodené žiarivky a výbojky skladovat‘ na vymedzených miestach podl‘a schváleného
Programu odpadového hospodárstva.
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Zistený stav:
Sklad chemických látok a nebezpečných odpadov sa nachádza v samostatnej budove, ktorá je
uzamykateľná a vstup do priestorov budovy je povolený len povereným zamestnancom
prevádzkovatel‘a. Ropné látky a olejové filtre sa v čase kontroly nenachádzali v objekte
náhradného agregátu elektrickej energie. Poškodené žiarivky a výbojky ako aj ostatný
nebezpečný odpad sa skladuje oddelene na určených miestach v budove Skladu škodlivých
látok a nebezpečných odpadov
Podmienky dodržané
GJ Podmienka v kapitole II, Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
6. Podmienkypre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami, bod 6.4.
6.4. Uhynuté kusy hydiny uskladňovat‘ v uzamykateľnom kaJilérnom boxe, ktorý musí byt‘
umiestnený vo vyčlenenom stavebnom objekte.
Podmienka v kapitole H. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimaUzáciu,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, bod 1. 7.
1. 7. Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu vykonávat‘ denne kontrolu úhynu
brojlerov, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska
prevencie nákazy. Uhynuté brojlery musí okamžite uložit‘ do uzamknutého chladeného
Jwjilérneho boxu a zneškodniť oprávnenou osobou podľa osobitného právneho predpisu.
Zistený stav:
Kafilémy box sa nachádza v samostatnom stavebnom objekte, kde sa uhynuté kusy zvierat
uskladňujú v uzatvárateľných plastových nádobách. Kafilémy box je uzamykateľný,
klimatizovaný a udržiavaný v čistom stave. Prevádzkovateľ pravidelne každý deň vykonáva
kontrolu úhynu brojlerov vjednotlivých halách a o počte uhynutých zvierat vedie evidenciu.
Uhynuté brojlery sú po zbere bezodkladne uložené do kafilémeho boxu, odkiaľ sú odvážané
spoločnosťou Asanácia, s.r.o., Žilina, na základe
na zneškodnenie oprávnenou osobou
uzatvorenej platnej zmluvy zo dila 01. 10. 2007.
Podmienky dodržané.
—

HJ Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií
a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od
podmienok bežnej prevádzky, bod 1.9.
1.9. Prevádzkovateľ je povinný jeden krát za päť rokov skontrolovat‘ stav vodotesnosti
jednotlivých žúmp a to odborne spósobilou osobou. Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom
denníku.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil skúšky tesností žumpy na splaškové vody, ako aj žúmp na
priemyselné oplachové vody, ktoré boli vykonané odbome spósobilou osobou spoločnosťou
ROPES, s.r.o., Humenné dňa 24. 08. 2014 a dňa 06. 09. 2014. Doklad o vykonaní skúšok sa
nachádza v prevádzkovej dokumentácii.
Podmienka dodržaná.
—

1/ Podmienka v kapitole H. Podmienky povolenia, L Požiadavky na spósob a metódy
monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovat‘ a poskytovat‘ do informačného
systému, 6. Podávanie správ, bod 6.2.
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6.2. Prevádzkovaieíje povinný a/co póvodca odpadov predkiadať každoročne do 3]. januára
nasledujúceho ;oku za predchádza/úei kolendárny rok príslušnému obvodnému úradu
životného pros/redla hlásenie o vzniku odpadu a na/dadaní s ním.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní sním za rok 2012, doručené
16. 01. 2013 na Obvodný úrad životného prostredia Nitra a Hlásenie o vzniku odpadu
a nakladaní s ním za rok 2013, doručené na Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné
prostredie dňa 23. 01. 2014. Údaje boli predložené v určenej fonne a načas.
Podmienka dodržaná.

IV.

Záver

Inšpektorát na základe vykonanej environrnentálnej kontroly nezistil nedostatky a správou
o environmentálnej kontrole podľa 35 ods. I zákona o IPKZ potvrdzuje sůlad kontrolou
zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.
o výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ infonnovaný zaslanim tejto správy
o environmentálnej kontrole č. 51/2014/Z.
Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.
Správa o kontrole bob vypracovaná v Nitre dňa 26. 02. 2015.

Podpisy pracovníkov kontroly:
za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:
RNDr. Martin Jursa, inšpektor
.1.ĺ
Ing. Monika Szalaiová, inšpektorka
Ing. Kristína Titková, inšpektorka
RNDr. Martina Krištofová, PhD., inšpektorka

V

