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

Číslo: 8238-39669/2017/Kap/371380407

SPRÁVA O MIMORIADNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ
KONTROLE
č. 68/2017/P
Mimoriadnu 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. 9 zákona - Mimoriadna
Áno
§ 35 ods. 2 písm. b) zákona – Pokuta
Nie

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

-

Číslo preukazu: 576

Číslo preukazu: 468

Funkcia:

-
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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
02 205 931
23.11.2017
Spôsob: telefonicky
Ing. Gabriel Bíro
Funkcia: výrobný riaditeľ
0905 318 628
pzv@mail.t-com.sk

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Farma Veľké Ripňany
Adresa prevádzky:
Vinohradská 514/338, 956 07 Veľké Ripňany
Variabilný symbol:
371380407
Integrované povolenie:
3012-29809/2007/Poj/371380407
Vydané:
13. 09. 2007
Právoplatné:
18. 10. 2007
Projektovaná kapacita:
63 000 ks hydiny v jednom turnuse
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:

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

21. 09. 2017
22. 09. 2017  24.11.2017
24. 11. 2017
24. 11. 2017
12. 12. 2017
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

Áno
Nie
Nie
Nie
Nie

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ bola vykonaná na základe podnetu č. 88, ktorý bol
postúpený na Inšpekciu dňa 16. 11. 2017 Okresným úradom Topoľčany, Odborom
starostlivosti o životné prostredie, ktorému bol tento podnet odstúpený Okresným
riaditeľstvom Policajného zboru v Topoľčanoch spolu so spisovým materiálom č. ORPZ-TOOPP4-79/2017-P dňa 10. 11. 2017. V predmetnom spisovom materiály je uložené podané
oznámenie o priestupku na úseku ochrany životného prostredia podľa § 45 ods. 1
zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch oznamovateľa, v ktorom uvádza, „že podáva oznámenie
na neznámeho páchateľa, ktorý dňa 09. 11.2017 v čase o 12.20 h v obci Veľké Ripňany,
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Vinohradská ul. v areáli Podniku živočíšnej výroby a.s. Topoľčany – prevádzka chovu hydiny,
čistil tam nachádzajúcu sa halu, v ktorej je chovaná hydina, pričom voda z nej vytekala cez
areál podniku von na cestu a dolu Vinohradskou ul. popri tam nachádzajúcich sa rodinných
domoch. Týmto konaním neznámeho páchateľa mohlo byť zhoršené životné prostredie.
Menovaný žiada, aby bol v prípade zistenia páchateľa, tento braný na zodpovednosť. Ďalej
k veci uvádza, že si všimol ako mu pred popred dom v betónovom jarku určenom na odtok
dažďovej vody pri ceste, tečie voda žltej farby, ktorá zapáchala. Voda tiekla od konca ul. kde
má sídlo Podnik živočíšnej výroby a.s. Topoľčany – prevádzka chovu hydiny, Veľké Ripňany.
V areáli podniku v jeho pravej časti sa nachádzala veľká hala, kde sa chová hydina a táto
hala bola čistená, pričom z nej vytekala znečistená voda, ktorá tiekla cez areál podniku popod
bránu na cestu a ďalej dole ulicou smerom k hlavnej ceste v obci. Mal za to že voda mohla
byť kontaminovaná a mohlo prísť k zhoršeniu životného prostredia. Preto sa rozhodol, že na
miesto privolá hliadku polície, ktorej vec nahlásil.“
Na základe obsahu uvedeného podnetu vykonala Inšpekcia dňa 24. 11. 2017 kontrolu
spojenú s miestnou obhliadku prevádzky „Farma Veľké Ripňany“, ktorá bola zameraná na
preverenie aktuálnych pomerov v prevádzke vo vzťahu k podnetu a tiež na dodržiavanie
vybraných podmienok integrovaného povolenia.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Dňa 24. 11. 2017 vykonala Inšpekcia miestnu obhliadku v prevádzke. Areál prevádzky je
situovaný približne 200 m od obytnej zóny obce Veľké Ripňany. Prevádzka pozostáva z 3
chovných hál, ktoré boli 21. 11. 2017 spoločne naskladnené 54 800 ks hydiny, a teda
projektovaná kapacita prevádzky nebola prekročená. Ku každej chovnej hale prislúcha
betónová žumpa o objeme 7 m3 s plavákovým systémom signalizujúcim preplnenie. Dve
z týchto žúmp boli v čase miestnej obhliadky zaplnené do ¾ objemu, tretia žumpa na
oplachové vody bola spolovice plná, čo bolo viditeľné aj na plavákoch.
I.

Použité podklady
1. Právoplatné integrované povolenie č. 3012-29809/2007/Poj/371380407 zo dňa
13. 09. 2017
2. Spisový materiál č ORPZ-TO-OPP4-79/2017-P
3. Fotodokumentácia zhotovená dňa 09. 11. 2017, Okresným riaditeľstvom Policajného
zboru v Topoľčanoch, Obvodným oddelením Policajného zboru Nitrianska Blatnica

J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka II.A.5.5.:
Prevádzkovateľ vykoná pred začatím každého chovného cyklu kompletnú dezinfekciu
technológie a výrobných priestorov.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil počas miestnej obhliadky doklad o dezinfekcii firmou SYNCHEM,
ktorá bola vykonaná v halách č. 1, 2, 3 a v kafilérnom boxe dňa 10. 11. 2017. Tiež predložil
doklad o dezinfekcii aerosolou, ktorá bola vykonaná v halách č. 1, 2, 3 dňa 19. 11. 2017.
Hydina bola do hál naskladnená dňa 21. 11. 2017, teda prevádzkovateľ podmienku splnil.
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2. Podmienka II.A.6.6.:
Oplachové vody z čistenia a dezinfekcie hál je prevádzkovateľ povinný zhromažďovať v na to
určených nepriepustných podzemných nádržiach situovaných pri jednotlivých chovných
halách a ich obsah odovzdávať oprávnenému zmluvnému odberateľovi.
Zistený stav Nedodržané
Opis
Áno
Prevádzkovateľ dňa 24. 11. 2017 elektronickou poštou doložil Inšpekcii „Príkaz na prácu
a výkaz práce“, - t. j. doklad o vývoze oplachovej vody zazmluvneným odberateľom
Ing. Pavlom Kuklom zo dňa 07. 11. 2017 pre halu č. 2 a pre haly č. 1,3 zo dňa 13. 11. 2017.
Tento odberateľ oplachovej vody nemá v Živnostenskom registri Slovenskej republiky ako
predmet podnikania uvedené oprávnenie na nakladanie s oplachovými vodami. Zmluva
o odbere oplachovej vody bola prevádzkovateľom predložená počas predchádzajúcej kontroly
a je uložená v spise č. 7116/2017. Avšak počas obhliadky vykonanej dňa 24. 11. 2017
Inšpekcia preverila obsah žúmp a zistila, že boli zaplnené do ¾ objemu (čo je viditeľné
z vyhotovenej fotodokumentácie) napriek tomu, že prevádzkovateľ predložil doklad o ich
vývoze a odo dňa vyskladnenie sa hydina v prevádzke nenachádzala.
3. Podmienka II.I.6.6.:
Prevádzkovateľ musí viesť evidenciu o vyprázdňovaní a odvoze obsahu podzemných nádrží
na skladovanie oplachových vôd z umývania chovných hál v prevádzkovom denníku.
4. Podmienka II.A.6.7.:
Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o množstve oplachových vôd z čistenia hál.
Zistený stav Nedodržané
Opis
Áno
Prevádzkovateľ počas miestnej obhliadky v prevádzke Inšpekcii požadovanú evidenciu
nepredložil. Dňa 24. 11. 2017 doručil Inšpekcii elektronickou poštou doklad „Príkaz na prácu
a výkaz práce“ v ktorom je uvedený termín vývozu podzemných nádrží pri halách č. 1, 3 - deň
13. 11. 2017, avšak množstvo odvezenej oplachovej vody v tomto doklade uvedené nebolo.
Následne prevádzkovateľ na základe výzvy na predloženie dokladov, doručil Inšpekcii dňa
11. 12. 2017 - 12 ks dokladov „Príkaz na prácu a výkaz práce“, v ktorých sú uvedené termíny
vývozu oplachovej vody a aj množstvá oplachovej vody pochádzajúcej z jednotlivých
chovných hál. Medzi nimi bol predložený aj doklad zo dňa 13. 11. 2017, v ktorom je uvedené
aj množstvo vyvezenej oplachovej vody, hoci v rovnakom doklade, ktorý prevádzkovateľ
predložil elektronickou poštou dňa 24. 11. 2017 toto množstvo vody nefigurovalo. Inšpekcia
má za to, že predložené doklady nie sú požadovanou evidenciou a keďže iný doklad nebol
prevádzkovateľom v určenej lehote predložený, podmienku možno vyhodnotiť ako
nedodržanú.
5. Podmienka II.A.1.7.:
Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy
tak, aby prevádzka a činnosť v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené
záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.
6. Podmienka II.A.6.12.:
Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza
s nebezpečnými látkami, odpadmi a obalmi z nebezpečných látok musia byť zabezpečené tak,
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aby nedošlo k úniku týchto látok do podzemných vôd, povrchových vôd a do pôdy v zmysle
platnej legislatívy na úseku štátnej vodnej správy.
Zistený stav Nedodržané
Opis
Áno
Z fotodokumentácie vyhotovenej Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Topoľčanoch,
Obvodným oddelením Policajného zboru Nitrianska Blatnica dňa 09. 11. 2017 (kedy bolo
podané oznámenie) je viditeľné, že vonkajšia manipulačná plocha pred halou č. 3 na ktorú sa
vyhŕňal trus nebola dôkladne dočistená a zvyšky hydinového trusu sa zmiešali s oplachovou
vodou, ktorá vznikla z umývania haly. Táto trusom znečistená oplachová voda stekala popri
chovných halách č. 3, 2, smerom von z areálu farmy popred rodinné domy, čo viedlo
k ohrozeniu zdravia ľudí a záujmov ochrany životného prostredia. Na konci predmetnej
manipulačnej plochy sa nachádza žľab na zber oplachovej vody z chovných hál, ktorý je
zvedený do prečerpávacej nádrže a následne do žumpy, prislúchajúcej k hale č. 3, ktorý dňa
09. 11. 2017 počas umývania chovnej haly nesplnil funkciu odvedenia oplachovej vody do
príslušnej žumpy. Manipulačná plocha a k nej prislúchajúci žľab teda neboli dostatočne
zabezpečené pred únikom oplachovej vody a pred jej priesakom do okolitej pôdy a následne
do podzemnej vody, a preto neboli dodržané záväzné predpisy na úseku štátnej vodnej správy.
Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ nezabezpečil manipulačnú plochu pred únikom
nebezpečných látok do okolitého prostredia, a teda táto nespĺňala požiadavky vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) č. 100/2005 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného
plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
II.A.5.5.
Nedodržané
II.A.1.7.
II.A.5.9.
II.A.6.6.
II.A.6.7.
II.A.6.12.
M. Záver – celkové zhodnotenie
Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) a b)
zákona o IPKZ, t. j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením
a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom; udržiavať prevádzku v súlade
s podmienkami určenými v povolení, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa
§ 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ.
Na základe uvedených nedostatkov zistených vykonanou kontrolou Inšpekcia uloží
prevádzkovateľovi pokutu podľa § 35 ods. 2 písm. b) v súlade s § 37 ods. 3 zákona o IPKZ.
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Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia
pokuty za zistený správny delikt.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Mgr. Kristína Kapriová

Číslo preukazu: 576

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

Ing. Monika Kromerová

Číslo preukazu: 468

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