SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Číslo: 7166-35792/2017/Kro/370650107

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 48/2017/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 v znení neskorších predpisov (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
Telefón:
037 656 06 47
Elektronická adresa:
monika.kromerova@sizp.sk
Inšpektor:
Ing. Kristína Titková, PhD.

Číslo preukazu: 562

Číslo preukazu: 428

C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie
Adresa sídla:
Hlavná 1, 951 34 Veľké Zálužie
IČO:
00 198 013
Kontrola oznámená:
25.09.2017
Spôsob: Telefonicky
Zástupca:
Ing. Maroš Bédi
Funkcia: zootechnik
Telefón:
037/659 22 10
Elektronická adresa:
pdzv@pdzv.sk
Ďalší zúčastnení za prevádzkovateľa:
Ing. Jozef Páleník
Funkcia: predseda predstavenstva
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D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
Integrované povolenie:
Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:
Kategória:

PD Veľké Zálužie – výkrm brojlerov
Hlavná 1, 951 34 Veľké Zálužie
370650107
5151-25342/37/2007/Gaj/370650107
8.8.2007
28.8.2007
54 000 ks brojlerov

6. 6. bod 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:

25.11.2014
26.11.2014  27.9.2017
27.9.2017
27.9.2017
15.11.2017
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

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

Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
-

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia,
odber podzemných vôd, analýzy kvality odoberanej pitnej vody, preverenie pridávania
prípravku na zníženie emisií amoniaku, vykonávanie dezinfekcie a deratizácie chovných hál,
kontrolu odpadového hospodárstva v kontrolovanom období od 25. 11. 2014 do 27. 09. 2017.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V prevádzke boli naskladnené jednodňové kurčatá dňa 22. 09. 2017 v počte 43 800 ks.
Chovný cyklus trvá cca 40-41 dní. Prevádzka je zameraná na výkrm a chov brojlerových
kurčiat od štádia naskladnenia jednodňových kurčiat až po vyskladnenie brojlerov po
dosiahnutí porážkovej hmotnosti.
I.

Použité podklady
1. Záručný list k vodomeru č. 1711003072.
2. Zmluva o dielo zo dňa 13. 11. 2006 (od 01. 10. 2006 na dobu neurčitú).
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3. Evidenčný list odpadu rok 2014.
4. Evidenčný list odpadu rok 2015.
5. Evidenčný list odpadu rok 2016.

J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka II.A.2.1.
Prevádzka bude prevádzkovaná počas jednotlivých chovných cyklov nepretržite v pracovných
dňoch aj v dňoch pracovného pokoja.
2. Podmienka II.A.2.2.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
Zistený stav: Dodržané
Opis
Áno
Prevádzka je v čase jednotlivých chovných cykloch prevádzkovaná nepretržite každý deň.
Prevádzkovateľ má zabezpečenú nepretržitú kontrolu objektov prevádzky strážnou službou.
3. Podmienka II.A.4.1.
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vody z vlastnej studne meradlom
pre tento účel určený (vodomerom), ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom
o metrológií v aktuálnom znení.
Zistený stav: Dodržaná
Opis
Áno
Meranie odoberaného množstva podzemnej vody bolo počas kontrolovaného obdobia
realizované zapečateným a overeným vodomerom – prevádzkovateľ predložil záručný list
k vodomeru výrobné číslo: 1711003072, namontovaný dňa 30. 05. 2017. V čase miestnej
obhliadky bolo celkové množstvo odobratej podzemnej vody z vodného zdroja podľa stavu
vodomera: 4 909 m3.
4. Podmienka II.A.5.7.
Na vetranie hál používať vzduchotechniku s automatickým vypnutím pri prehriatí a zapnutím
pri podchladení.
Zistený stav: Dodržaná
Opis
Nie
5. Časť podmienky II.A.6.3.
Ropné látky, opotrebované olejové filtre zhromažďovať v nepriepustných nádobách nad
oceľovou záchytnou vaňou v objekte umiestneného náhradného agregátu elektrickej
energie. Poškodené žiarovky a výbojky skladovať na vymedzených miestach podľa
schváleného Programu odpadového hospodárstva.
Zistený stav: Dodržaná
Opis
Áno
V objekte náhradného agregátu elektrickej energie neboli zhromažďované žiadne ropné látky
ani opotrebované olejové filtre.
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6. Podmienka II.A.5.3.
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pred začatím každého chovného cyklu kompletnú
asanáciu a dezinfekciu technológie výrobných a sociálnych priestorov.
7. Podmienka II.C.1.1.
Na dezinfekciu a deratizáciu chovných hál sa zakazujú používať látky s obsahom alebo
tvorbou formaldehydu.
Zistený stav: Dodržané
Opis
Áno
Po skončení každého chovného cyklu za prevádzkovateľa vykonáva kompletné vyčistenie,
asanáciu a dezinfekciu priestorov hál a sociálnych priestorov Igor Synak SYNCHEM
na základe zmluvy (viď „Predložené doklady bod 2.“). Na dezinfekciu priestorov
a na deratizáciu sa používajú prípravky, ktoré neobsahujú formaldehyd.
8. Podmienka II.C.1.2.
V procese kŕmenia používať krmivo obsahujúce enzými.
Zistený stav: Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil receptúru krmív, v ktorých bol obsiahnutý enzým endo-1,4betaxylanáza alebo 6-fytáza, ktoré obmedzujú emisie amoniaku.
9. Podmienka II.E.1.3.
Všetky osvetľovacie telesá v halách pravidelne po každom turnuse čistiť od znečistenia
a nánosov prachu. Čistenie zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
Zistený stav: Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil evidenciu, ktorú si vedie po každom turnuse cca každý druhý
mesiac.
10.
Podmienka II.F.1.10.
V prevádzke musia byť k dispozícií bezpečnostné karty údajov pre nebezpečné látky
používané v prevádzke.
Zistený stav: Dodržaná
Opis
Nie
11.
Podmienka II.F.1.12.
Zabezpečiť predchádzanie haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením
pracovníkov (1x ročne) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch
pri prevádzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať podľa prevádzkovej
dokumentácie pre vedení prevádzkovej evidencie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej
situácie pre prevádzke. O školeniach musí byť spísaný záznam.
Zistený stav: Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vykonal školenie pracovníkov prevádzky v súlade s podmienkou II.F.1.12.
v dňoch 02.02.2015, 09. 02. 2016 a 10. 02. 2017.
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12. Časť podmienky II.I.3.2.
Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve
odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými
záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať
priebežne.
Zistený stav: Dodržaná
Opis
Áno
Z predložených evidenčných listov (viď „Predložené doklady bod 3.,4.,5.“) vyplýva, že
prevádzkovateľ vedie predpísanú evidenciu o všetkých druhoch a množstvách odpadov podľa
v tom čase platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva. Evidenčné listy boli
vyplnené za obdobie kalendárneho roka.
13. Podmienka II.I.6.1.
Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo
vyhl. č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a každoročne ich za
predchádzajúci kalendárny rok oznámiť do 15. februára v písomnej a elektronickej forme
do integrovaného registra informačného systému.
Zistený stav: Dodržaná
Opis
Nie
K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
1. II.A.2.1.
2. II.A.2.2.
3. II.A..4.1.
4. II.A.5.7.
5. Časť podmienky II.A.6.3.
6. II.A.5.3.
7. II.C.1.1.
8. II.C.1.2.
9. II.E.1.3.
10. II.F.1.10.
11. II.F.1.12.
12. II.I.3.2.
13. II.I.6.1.
M. 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.
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N. Podpisy
Za SIŽP:
Ing. Monika Kromerová

Číslo preukazu: 562

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

Ing. Kristína Titková

Číslo preukazu: 428

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