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

Číslo: 3939-10207/2017/Kap/371150205

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 14/2017/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 „Inšpekcia“), 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:
Mgr. Kristína Kapriová
Telefón:
037 656 06 35
Elektronická adresa:
kristina.kapriova@sizp.sk
Inšpektor:
Inšpektor:

Ing. Ingrid Pojezdalová
Ing. Viera Rusenova

B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

-

Číslo preukazu: 576

Číslo preukazu: 507
Číslo preukazu: 586

Funkcia:

-
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C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:
D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
Integrované povolenie:
Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:

Liaharenský podnik Nitra, a.s.
949 01 Nitra – Párovské Háje,
00 199 010
15. 03. 2017
Spôsob:
Miroslav Král
Funkcia:
031/7752250
svp@lpnitra.sk

telefonicky
referent ŽP

Veľkochov ošípaných – produkcia bravčového mäsa –
Farma Kovarce
371150205
3172/OIPK/1191/06-Mu/371150205
24. 07. 2006
14. 08. 2006
7 050 ks ošípaných

Kategória:
6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných
nad 30 kg
E. Časová os
Posledná kontrola:
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

31. 10. 2015
01. 11. 2015  22. 03. 2017
22. 03. 2017
22. 03. 2017
10. 04. 2017
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

Áno
Nie
Nie
Nie
Nie

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia
č. 3172/OIPK/1191/06-Mu/371150205, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14. 08. 2006 (ďalej
len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“). Podmienky na environmentálnu kontrolu prevádzky
boli vybrané z častí povolenia týkajúcich sa odberu vody, skladovania a manipulácie
znečisťujúcich látok, opatrení na predchádzanie havárii a podávania správ.
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H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Inšpekcia dňa 22. 03. 2017 vykonala bežnú environmentálnu kontrolu. Počas kontroly bola
prevádzka naskladnená ošípanými vo všetkých chovných halách. Celkový počet ošípaných
k 01. 03. 2017 predstavoval 5 194 ks z toho 925 ks prasníc, 847 ks ošípaných na výkrm,
1 593 ks predvýkrm, 1 817 ks ciciakov a 12 ks kancov. Voda na technologické účely je
odoberaná z vlastného vodného zdroja S1. V deň kontroly bol stav vodomeru pri vodnom
zdroji 222 827 m3.
I.

Použité podklady
1. Protokol zo skúšky tesnosti č. 15/07/14/10 zo dňa 15. 07. 2014 – polyetylénová zemná
nádrž na hnojovicu
2. Protokol zo skúšky tesnosti č. 21/07/14/10 zo dňa 21. 07. 2014 – skladovacia nádrž na
močovku č. 1
3. Protokol zo skúšky tesnosti č. 21/07/14/11 zo dňa 21. 07. 2014 – skladovacia nádrž na
močovku č. 2
4. Protokol zo skúšky tesnosti č. 21/07/14/12 zo dňa 21. 07. 2014 – sedimentačná nádrž
na močovku
5. Protokol zo skúšky tesnosti č. 21/07/14/13 zo dňa 21. 07. 2014 – žumpa pre sociálne
zariadenie
6. Protokol zo skúšky tesnosti č. 21/07/14/14 zo dňa 21. 07. 2014 – žumpa pre sklad
kadavérov
7. Protokol zo skúšky tesnosti č. 28/07/14/14 zo dňa 28. 07. 2014 – havarrijná jímka pre
skladovacie nádrže
8. Certifikát o overení č. 00182/2014 zo dňa 19. 05. 2014 – merač pretečeného množstva
studenej vody
9. Protokol o skúške č. 5041/2014 zo dňa 17. 07. 2014 - pitná voda – vŕtaná studňa
10. Evidencia odberov vody zo studne – stav vodomeru za celé kontrolované obdobie
11. Havarijný plán ev. č. 7849-33115/326/2013 – predložený počas kontroly
12. Evidencia kontroly
priesakov zariadení močovkového hospodárstva za celé
kontrolované obdobie
13. Evidencia oznamovania údajov o odoberaných množstvách podzemných vôd raz ročne
Slovenskému hydrometeorologickému ústavu – predložené počas kontroly za rok
2016, dodatočne doložené za rok 2015 dňa 22. 03. 2017
14. Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov – zo dňa
01. 10. 2013

J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka II.A.2.3.
Prevádzkovateľ nesmie prekročiť maximálnu kapacitu chovu ošípaných – 7 050 ks
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ v deň kontroly Inšpekciu oboznámil so stavom zvierat v prevádzke
k 01. 03.2017, stav ošípaných v daný deň bol 5 194 ks. Dňa 31. 03. 2017 prevádzkovateľ
doplnil Inšpekcii požadovanú evidenciu o stavoch ošípaných v prevádzke, za celé
kontrolované obdobie, z ktorej vyplýva že nepresiahol maximálnu kapacitu chovu ošípaných.
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2. Podmienka II.A.4.3.
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberov vody pre technologické účely
meradlom pre tento účel určeným a overeným.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ počas kontroly predložil certifikát o overení meradla (merač pretečeného
množstva studenej vody) č. 00182/2014 zo dňa 19. 05. 2014 – skúšku vykonala Bratislavská
metrologická spoločnosť s.r.o. – autorizované metrologické pracovisko. Meradlo zodpovedá
požiadavkám podľa vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej
kontrole v znení neskorších predpisov. Platnosť overenia - 18. 05. 2020.
3. Podmienka II.A.6.1.
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, veterinárne prípravky a liečivá je povolené skladovať
v „sklade odpadov a liečiv“. Nebezpečné odpady je povinný skladovať v súlade
s podmienkami uvedenými v bode II. D tohto povolenia.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
4. Podmienka II.A.6.9.
V prevádzke je zakázané skladovať pohonné hmoty, oleje a mazadlá s výnimkou nafty pre
zabezpečenie chodu náhradného zdroja el. energie.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
5. Podmienka II.D.1.8.
Odpady živočíšneho pôvodu katalógové číslo 18 02 02 – odpady, ktorých zber
a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
zhromažďovať v uzavretom a uzamykateľnom sklade kadavérov.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Pri obhliadke prevádzky bolo preukázané, že prevádzkovateľ zhromažďuje daný odpad
v uzamykateľnom a uzavretom sklade.
6. Podmienka II.D.1.10.
Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi, je povinný odovzdávať na
zhodnotenie, prípadne zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ Inšpekcii predložil dňa 22. 03. 2017 zmluvu O odvoze a neškodnom
odstránení vedľajších živočíšnych produktov s poskytovateľom služby ASANÁCIA, s.r.o. zo
dňa 01. 10. 2013, zmluva je uložená v spise.
7. Podmienka II.F.1.3.
Havarijný plán musí byť vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
na úseku ochrany vôd. Havarijný plán je prevádzkovateľ povinný aktualizovať pri každej
skutočnosti, ktorá vedie ku zmene údajov uvádzaných v Havarijnom pláne.
Strana 4 z 6

Správa o environmentálnej kontrole č. 14/2017/Z

Zistený stav
Opis

Dodržaná
Nie

8. Podmienka II.F.1.8.
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky tesností nádrží a záchytných vaní v ktorých sa
skladujú nebezpečné látky:
- pred ich uvedením do prevádzky,
- každých päť rokov od vykonania úspešnej skúšky, každých desať rokov pri škodlivých
látkach uvedených v prílohe č. 1 zozname II bode 8 zákona o vodách okrem nádrží
vizuálne kontrolovateľných a dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s trvalou
indikáciou medziplášťového priestoru po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich
uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.
Skúšky musia byť vykonávané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na
nedeštruktívne skúšanie spôsobom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na
úseku ochrany vôd.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii počas kontroly protokoly o skúškach tesnosti, ktoré sú
uložené v spise.
9. Podmienka II. F.1.9.
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať riadne prevádzkovať vybudovaný kontrolný systém na
včasné zistenie úniku hnojovice a oplachových vôd z lagúny v súlade s právnymi predpismi na
úseku ochrany vôd.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii počas kontroly evidenciu o kontrole priesakov zariadení
močovkového hospodárstva, ktorá je uložená v spise. Inšpekcia počas obhliadky vizuálne
skontrolovala plavák a šachtu pri lagúne, v ktorej by sa v prípade priesaku zhromažďovala
unikajúca hnojovica alebo oplachové vody. Šachta bola v deň kontroly bez zistených
priesakov.
10. Podmienka II. I.6.4.
Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy o odbere vody zo
studne.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii počas kontroly mesačnú evidenciu stavu vodomeru pri
vodnom zdroji (S1 – vŕtaná murovaná studňa) za celé kontrolované obdobie. Tento podklad je
uložený v spise.
11. Podmienka II.I.7.4.
Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o odoberaných množstvách podzemných vôd
z vodného zdroja za obdobie jednotlivých kalendárnych mesiacov raz ročne do 31. januára
nasledujúceho roku Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.
Zistený stav Dodržaná
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Opis

Nie

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. II.A.2.3.
2. II.A.4.3.
3. II.A.6.1.
4. II.A.6.9.
5. II.D.1.8.
6. II.D.1.10.
7. II.F.1.3.
8. II.F.1.8.
9. II.F.1.9.
10. II.I.6.4.
11. II.I.7.4.
M. Záver – celkové zhodnotenie
Inšpekcia environmentálnou kontrolou v prevádzke „Veľkochov ošípaných – produkcia
bravčového mäsa – Farma Kovarce“ nezistila nedostatky, a teda podľa § 35 ods. 1 zákona o
IPKZ potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činností v prevádzke
s podmienkami povolenia. Podľa § 13 ods. 7 a 8 zákona č.10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej
správe bol prevádzkovateľ oboznámený s obsahom správy a s výsledkom kontroly zaslaním
tejto správy.
N. Podpisy
Za SIŽP:

Mgr. Kristína Kapriová

Číslo preukazu: 576

................................................................
Ing. Ingrid Pojezdalová

Číslo preukazu: 507

................................................................
Ing. Viera Rusenova

Číslo preukazu: 586

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