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

Číslo: 8033-35402/2017/Kap/371770117

SPRÁVA ZO ŠTÁTNEHO DOZORU
č. 63/2017/P
Štátny dozor (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 o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o
kontrole sa postupovalo podľa § 36 ods. 3 zákona o IPKZ 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:

§ 36 ods. 3 zákona o IPKZ – štátny dozor
Nie
§ 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ - Pokuta
Nie

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Mgr. Kristína Kapriová
Telefón:
037 656 06 35
Elektronická adresa:
kristina.kapriova@sizp.sk
Inšpektor:
Ing. Ingrid Pojezdalová
B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

-

Číslo preukazu: 576

Číslo preukazu: 507

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

TEKRO Nitra, s. r. o.
949 01 Nitra – Párovské Háje,
36 555 436
06. 11. 2017
Ing. František Valášek
0905 603 082
f.valasek@tekro.sk

Spôsob: elektronicky
Funkcia: konateľ

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
prevádzka nemá vydané integrované povolenie
Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
371770117
Integrované povolenie:
Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:
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
Kontrolované obdobie:
Začatie kontroly:
Prvé miestne zisťovanie:
Vypracovanie správy:
Doručenie správy:
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

do 10. 11. 2017
10. 11. 2017
10. 11. 2017
04. 12. 2017
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

Áno
Nie
Nie
Nie
Nie

G. Zameranie kontroly – opis
Štátny dozor bol vykonaný podľa § 36 ods. 3 zákona o IPKZ v areály farmy ošípaných
v katastrálnom území Lipová, okres Nové Zámky, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť
TEKRO Nitra, s. r. o., Párovské Háje 949 01 Nitra, IČO: 36 555 436 (ďalej len
„prevádzkovateľ“). Počas štátneho dozoru Slovenská inšpekcia životného prostredia,
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného
povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) overovala, či prevádzkovateľ vykonáva
činnosť zaradenú v Zozname priemyselných činností, ktorý tvorí Prílohu č. 1 zákona o IPKZ,
uvedenú v kategórií 6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako
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2 000 ks ošípaných nad 30 kg, napriek tomu že prevádzka nemá vydané povolenie podľa
zákona o IPKZ.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Prevádzka farmy ošípaných je situovaná v katastrálnom území obce Lipová, areál farmy je od
obce vzdialený 2 km a má rozlohu približne 2 ha. V čase miestnej obhliadky vykonanej dňa
10. 11. 2017 v prevádzke prebiehal chov ošípaných zameraný na produkciu bravčového mäsa
v štyroch výkrmových halách s technológiou chovu ošípaných na roštoch s automatickým
kŕmnym a napájacím systémom. V každej z hál boli ošípané v rôznom štádiu výkrmového
cyklu. V deň kontroly bolo na farme naskladnených 3 800 ks ošípaných od 30 do približne
100 kg hmotnosti. Stav vodomeru osadeného na studni v deň kontroly vykazoval množstvo
odobratej podzemnej vody 53 011 m3.
I.

Použité podklady
1. Spisový materiál č. 5715/2017:
- Žiadosť prevádzkovateľa o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 27. 06. 2017

J. Kontrolné zistenia
Prevádzkovateľ predložil dňa 27. 06. 2017 Inšpekcii žiadosť o vydanie integrovaného
povolenia prevádzky, v ktorej je uvedená projektovaná kapacita 7 050 ks ošípaných.
Inšpekcia vykonala v prevádzke štátny dozor podľa § 36 ods. 3 zákona o IPKZ na základe
predloženia žiadosti a údajov z nej zistených. V deň miestnej obhliadky t. j. 10. 11. 2017 bolo
na farme naskladnených 3 800 ks ošípaných, z čoho je zrejmé, že prevádzkovateľ vykonáva
činnosť uvedenú v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ v kategórii 6.6. b) Intenzívny chov hydiny
alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg napriek tomu, že nemá
vydané integrované povolenie podľa zákona o IPKZ.
K. Prílohy správy

Nie

L. Záver – celkové zhodnotenie
Inšpekcia na základe vykonaného štátneho dozoru a podkladov predložených
prevádzkovateľom zistila nasledovný nedostatok:
- v deň miestnej obhliadky 10. 11. 2017 bolo na farme naskladnených 3 800 ks
ošípaných a teda činnosť, vykonávanú v prevádzke je možné zaradiť do Zoznamu
priemyselných činnosti, ktorý je prílohou č. 1 zákona o IPKZ v kategórii 6.6. b)
Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks
ošípaných nad 30 kg.
Predmetnú činnosť prevádzkovateľ vykonáva bez právoplatného integrovaného povolenia,
čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu uvedeného v § 37 ods. 1 písm. m) zákona
o IPKZ. Na základe uvedenej skutočnosti Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi podľa § 35
ods. 2 písm. b) v súlade s § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ pokutu.
Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia
pokuty za zistený správny delikt.
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M. Podpisy
Za SIŽP:

Mgr. Kristína Kapriová

Číslo preukazu: 576

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

Ing. Ingrid Pojezdalová

Číslo preukazu: 507

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