SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Číslo: 7116-31117/2017/Kap/371380407

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 47/2017/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 „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:
Mgr. Kristína Kapriová
Telefón:
037 656 06 35
Elektronická adresa:
kristina.kapriova@sizp.sk
Inšpektor:
RNDr. Martin Jursa

Číslo preukazu: 576

Číslo preukazu: 495

C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

Podnik živočíšnej výroby a.s.
Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
00 205 931
18. 9. 2017
Spôsob: Elektronickou poštou
Ing. Roman Melicher Funkcia: referent ŽP
0905 827 274
melicher@memoconsulting.sk

D. Prevádzka
Názov podľa IP:

farma Veľké Ripňany

Správa o environmentálnej kontrole č. 47/2017Z

Adresa prevádzky:
Vinohradská 514/338, 956 07 Veľké Ripňany
Variabilný symbol:
371380407
Integrované povolenie:
3012-29809/2007/Poj/371380407
Vydané:
13.9.2007
Právoplatné:
18.10.2007
Kategória:
6.6. a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

E. Časová os
Posledná kontrola:
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:

18.3.2015  27.4.2015
28.4.2015  21.9.2017
21.9.2017
21.9.2017
11.10.2017
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:

Áno
Nie
Nie
Nie
Nie

G. Zameranie kontroly – opis
Bežná environmentálna kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok
integrovaného povolenia č. 3012-29809/2007/Poj/371380407 zo dňa 13. 09. 2007, ktoré
nadobudlo právoplatnosť 18. 10. 2007. Na kontrolu boli vybrané podmienky, ktoré sa týkajú
odberu vody, odpadov, podávania správ, emisií do ovzdušia a technicko-prevádzkové
podmienky.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase miestnej obhliadky na farme neprebiehal chov hydiny. Všetky chovné haly boli
vyskladnené. Hala číslo č. 1 bola vyskladnená dňa 08. 09. 2017, hala č. 2 bola vyskladnená dňa
10. 09. 2017 a hala č. 3 sa vyskladňovala dňa 12. 09. 2017. V prevádzke sú tri nádrže na
oplachové vody z umývania chovných hál, všetky majú plavákový systém signalizujúci
preplnenie. V čase miestnej obhliadky boli tieto nádrže zaplnené do ¾ objemu. Nachádza sa tu
aj jedna nádrž na splaškovú vodu, ktorá bola taktiež zaplnená do ¾ objemu.
I. Použité podklady
Podklady predložené dňa 25. 09. 2017 – elektronickou poštou:
- Evidencia turnusov hydiny za kontrolované obdobie
- Evidenčné listy odpadu za kontrolované obdobie
Podklady predložené dňa 02. 10. 2017 – osobne:
- Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Topoľčany č. ŽP OO 2005/01654Ka, ktorým sa schvaľuje postup výpočtu množstva emisii
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Prevádzkový denník dieselagregátu
Zmluva s veterinárnym lekárom, účinná od 01. 01. 2015
Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia, ktorá bola
vykonaná 15. 01. 2016
- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia, ktorá bola
vykonaná 06. 02. 2017
- Správa z pravidelnej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie a elektrického
zariadenia č. 243/04/2016/D
- Protokoly o vykonaní tesnostných skúšok žúmp – 1,2,3, žumpa na splaškové vody
- Informácie o zložení používaného krmiva
- Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov
č. 31100451
- Faktúra č. 8016820754 za vývoz splaškovej žumpy
- Faktúra č. 8017820093 za vývoz splaškovej žumpy
- Zmluva o odbere oplachovej vody z umývania hál zo dňa 04. 01. 2008
Podklady predložené dňa 10. 10. 2017 – elektronickou poštou:
- Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 542/05/23
- Podacie lístky k oznámeniu údajov za kontrolované obdobie
- Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení
-

J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka II.A.4.1.:
Prevádzkovateľ farmy Veľké Ripňany je povinný odoberať vodu z verejného vodovodu Veľké
Ripňany, na základe zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu s prevádzkovateľom
vodovodu ZVS, a.s. Topoľčany.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil dňa 10. 10. 2017 zmluvu č. 542/05/23, o dodávke vody z verejného
vodovodu, ktorú má uzatvorenú na dobu neurčitú so Západoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a.s.. Predmetom zmluvy je dodávanie vody z verejného vodovodu na účely
konečnej spotreby.
2. Podmienka II.A.5.2.:
Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania ovzdušia
a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia v zmysle platnej legislatívy na úseku štátnej
správy ochrany ovzdušia.
3. Podmienka II.I.7.3.:
Prevádzkovateľ zdrojov znečisťovania ovzdušia je povinný oznamovať do 15. februára
nasledujúceho roku úplne a pravdivé informácie o zdroji a emisiách za uplynulý rok
príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a obci.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ pravidelne poskytuje údaje orgánom ochrany ovzdušia, a pre tieto účely vedie
evidenciu o zdrojoch znečisťovania ovzdušia. Inšpekcii boli predložené podacie lístky zo
zaslania oznámenia údajov o zdroji a emisiách. Príslušnému Okresnému úradu a obci Veľké
Ripňany boli údaje za rok 2016 zaslané dňa 31. 01. 2017. Údaje za rok 2015 boli
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prevádzkovateľom zaslané Okresnému úradu Topoľčany dňa 02. 02. 2016 a obci Veľké
Ripňany dňa 29. 01. 2016. Z predloženého vyplýva že prevádzkovateľ určený termín dodržal.
4. Podmienka II.A.5.3.:
Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať technologické zariadenia veľkého zdroja
znečisťovania ovzdušia podľa aktuálneho Súboru technicko-prevádzkových parametrov
a technicko-organizačných opatrení, vypracovaného v termíne I/2007.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technickoorganizačných opatrení - ev. č. 3/STPP a TOO pre farmu Veľké Ripňany, ktorý bol
vypracovaný v požadovanom termíne. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 301229809/2007/Poj/371380407 - t. j. 18. 10. 2007 sa Súbor TPP a TOO stal súčasťou dokumentácie
zdroja znečisťovania ovzdušia.
5. Podmienka II.C.1.:
Prevádzkovateľ je povinný čistenie chovných hál a ich vybavenia vykonávať vysokotlakovými
čistiacimi zariadeniami.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
6. Podmienka II.C.2.:
Prevádzkovateľ je povinný využívať technológiu so znižujúcim účinkom na emisie amoniaku,
metánu a pachových látok – kŕmenie s pridávaním enzýmových látok do používaných kŕmnych
zmesí, s cieľom zlepšiť u chovanej hydiny využiteľnosť živín prítomných v kŕmnych zmesiach
s následným znížením emisií amoniaku, metánu a pachových látok do životného prostredia.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii dňa 02. 10. 2017 Informáciu o zložení používaného krmiva
(6243 Br3 Plus Sal gr, 6250 Br4 Plus gr). Výrobcom a dodávateľom krmiva je De Heus a.s.,
ktorý v zložení krmiva deklaruje, že dané krmivo obsahuje prípravok Quantum Blue, ktorý sa
nachádza v zozname overených biotechnologických prípravkov znižujúcich emisie amoniaku
a zápachu.
7. Podmienka II.D.4.:
Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov,
s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení.
8. Podmienka II.D.12.:
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 Dodržané
Opis
Áno
Prevádzkovateľ odovzdáva odpad spoločnosti ASANÁCIA, s.r.o., ktorej predmetom činnosti
podľa Obchodného registra je nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Prevádzkovateľ má
s uvedenou spoločnosťou uzatvorenú Zmluvu o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších
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živočíšnych produktov č. 31100451. Inšpekcii každoročne zasiela Ohlásenie o vzniku odpadu
a nakladaní s ním, z ktorého je zrejmé, že prevádzkovateľ si vedie evidenciu o druhoch
a množstve odpadu.
9. Podmienka II.E.3.:
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických
a plynových zariadení v prevádzke.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
V roku 2016 bola na farme vykonaná pravidelná prehliadka a odborná skúška elektrickej
inštalácie a elektrického zariadenia z čoho je vyhotovená správa č. 243/04/2016/D. Odborné
prehliadky plynových zariadení (teplovzdušné agregáty ERMAF, vyhrievacie telesá FEG,
infražiariče, kotol Buderus, plynový sporák) boli vykonané v januári 2016 a februári 2017
revíznym technikom Ivanom Balážikom, ktorý je držiteľom osvedčenia č. 156/20/11/PZ.
Prevádzkovateľ správy z prehliadok predložil Inšpekcii dňa 02. 10. 2017.
10. Podmienka II.F.7.:
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly a skúšok tesnosti na nádrže slúžiace
na skladovanie nebezpečných látok odborne spôsobilou osobou v zmysle právnych predpisov
na úseku štátnej vodnej správy a podľa výsledkov vykonaných skúšok tesnosti zabezpečí ich
nepriepustnosť, aby nedochádzalo k nežiadúcim únikom nebezpečných látok do pôdy
a podzemných vôd a aby sa zabránilo nežiaducemu zmiešaniu s vodou z povrchového odtoku
a zosúladí s požiadavkami určenými príslušnými STN a platnými právnymi predpismi na úseku
štátnej vodnej správy v termíne do 30. 04. 2008.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Overenie vykonania skúšok tesností v požadovanom termíne bolo predmetom kontroly, ktorá
sa uskutočnila dňa 04. 12. 2013, pri ktorej prevádzkovateľ predložil Inšpekcii protokoly
o vykonaných skúškach. V súčasnej dobe tieto podklady už neuchováva, keďže boli vykonané
akutálnejšie skúšky tesnosti nádrží. Dňa 02. 10. 2017 prevádzkovateľ predložil Inšpekcii
Protokoly o vykonaní tesnostných skúšok žúmp pri halách č. 1,2,3 a žumpy pre splaškové
odpadové vody pri administratívnej budove. Skúšky sa uskutočnili v termíne 08. – 10. 06. 2013
a vyplýva z nich, že všetky žumpy sú podľa STN 75 0905 vodotesné. Ďalšie skúšky tesností
bude potrebné vykonať do 10. 06. 2018. Skúšky vykonal Ing. František Rapavý, ktorý je
držiteľom certifikátu v odbore netesností č. 276/10/II-LT/AB-2.
11. Podmienka II.I.1.2.:
Prevádzkovateľ musí zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia
jedenkrát ročne podľa schváleného postupu výpočtu.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ dňa 02. 10. 2017 Inšpekcii rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia
Topoľčany č. ŽP OO 2005/01654-Ka zo dňa 05. 12. 2005, ktorým sa schvaľuje postup výpočtu.
Prevádzkovateľ zisťuje množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia, a na základe
toho každoročne zasiela oznámenie údajov o zdroji znečisťovania ovzdušia Inšpekcii
a príslušnému úradu.
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12. Podmienka II.I.6.3.:
Prevádzkovateľ musí viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných krmív,
vitamínov, liečiv a o množstve vyprodukovanej a uhynutej hydiny.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii v deň kontroly k nahliadnutiu evidenciu krmív, vitamínov,
liečiv za kontrolované obdobie. Prevádzkovateľ si uchováva dodacie listy krmiva, a vedie
záznamy o jeho spotrebe. Spotreba krmiva počas chovného turnusu č. 6 v roku 2015 bola
227, 08 ton. Počas chovného turnusu č. 5 v roku 2016 bola 198, 64 ton. Inšpekcii boli
k nahliadnutiu počas kontroly predložené – Doklady o premiestnení hydiny a bežcov, za
kontrolované obdobie, v ktorých je evidované množstvo uhynutých kusov hydiny. Evidenciu
vyprodukovanej hydinu doložil prevádzkovateľ dňa 25. 09. 2017.
13. Podmienka II.A.5.6.:
Prevádzkové haly pre výkrm brojlerov musia byť odsávané ventilátormi a odsávaný vzduch
musí byť vypúšťaný existujúcimi výduchmi do vonkajšieho prostredia.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
14. Podmienka II.J.2.:
Pre prípad výpadku elektrickej energie musí prevádzkovateľ udržiavať v prevádzkyschopnom
stave náhradný zdroj energie – dieselagragát.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
V prevádzke sa používa dieselagregát TATRA 928 typ CSAD-60-3-400 PR. Prevádzkovateľ
si vedie evidenciu o jeho preskúšavaní a využití počas výpadkov prúdu, z čoho je zrejme, že
dieselagregát je v prevádzkyschopnom stave. Evidencia bola Inšpekcii predložená dňa
02. 10. 2017.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. II.A.4.1.
2. II.A.5.2.
3. II.I.7.3.
4. II.A.5.3.
5. II.C.1.
6. II.C.2.
7. II.D.4.
8. II.D.12.
9. II.E.3.
10. II.F.7.
11. II.I.1.2.
12. II.I.6.3.
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13. II.A.5.6.
14. II.J.2.
M. Záver – celkové zhodnotenie
Inšpekcia environmentálnou kontrolou v prevádzke „farma Veľké Ripňany“ 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 je prevádzkovateľ oboznámený s obsahom správy
a s výsledkom kontroly zaslaním tejto správy.
N. Podpisy
Za SIŽP:
Mgr. Kristína Kapriová

Číslo preukazu: 576

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

RNDr. Martin Jursa

Číslo preukazu: 495

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