SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo RZ: 8233-36808/57/2017/Ber

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 55/2017/Ber/P
Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, 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 č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“). 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 č. 10/1996 Z. z. o kontrole“).
A. Kontrola
Typ kontroly:
Výsledok:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona – Bežná
§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
§ 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Juraj Berák
Ing. Renáta Brezinová
Telefón:
055 633 33 14
C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:

Agrovýkrm Spiš, s.r.o.
Boleráz 413, 919 08 Boleráz
36 244 180
16.11.2017
Spôsob:
Marek Tóth
Funkcia:
053 449 54 32

D. Prevádzka
Názov podľa IP:

Farma ošípaných - PLÁNE

Telefonicky
splnomocnený zástupca

Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
Integrované povolenie:
Vydané:
Kategória:

072 22 Strážske, okres Michalovce
570530105
86/17-OIPK/2006-To/570530105
10.01.2006
6.6.b) Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných
s priestorom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg.

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

08.10.2014
01.01.2015  22.11.2017
22.11.2017
22.11.2017
16.01.2018

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

Áno, 22.11.2017
Nie
Nie
Nie
Nie

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných
podmienok integrovaného povolenia. Predmetom správy o kontrole je výsledok kontroly, ktorú
vykonala SIŽP v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase kontroly bola prevádzka čistá, súvisle oplotená s funkčnou uzamykateľnou bránou.
Spevnené plochy a komunikácie boli čisté.
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Použité podklady
Havarijný plán č. 5184/1179/05/180 zo dňa 07.04.2006
Súbor STPP a TOO pre prevádzku Farma ošípaných - PLÁNE
Záznam o preškolení zamestnancov
Skúšky tesnosti žúmp a nádrží
Splnomocnenie – Marek Tóth

J.
1.

Kontrolné zistenia
Podmienka č. A.1.4, časť II. integrovaného povolenia:
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1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový
prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní
odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
K zmene prevádzkovateľa došlo dňa 01.08.2016. Nový prevádzkovateľ zaslal dňa 10.08.2016
na IŽP Košice ohlásenie zmeny prevádzkovateľa (listom zo dňa 08.08.2016).
Prevádzkovateľ ohlásil na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti
prechodu práv a povinností.
2. Podmienka č. A.1.5, časť II. integrovaného povolenia:
1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto
rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné
a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje
povinnosti.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného
povolenia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytol im primerané odborné a technické
zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnili plniť si svoje povinnosti.
Posledné oboznámenie (školenie) bolo vykonané dňa 28.04.2017.
3. Podmienka č. A.2.1, časť II. integrovaného povolenia:
2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ zabezpečil nepretržitú kontrolu prevádzky.
4. Podmienka č. A.3.4, časť II. integrovaného povolenia:
3.4 Prevádzkovateľ je povinný na kŕmenie zvierat použiť len krmivo, ktoré bolo na základe
overenia jeho akosti, výživnej hodnoty, zdravotnej nezávadnosti a použiteľnosti zapísané
do registra krmív.
Zistený stav: Dodržaná.

Strana 3 z 14

Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ použil na kŕmenie zvierat len krmivo, ktoré bolo na základe overenia jeho
akosti, výživnej hodnoty, zdravotnej nezávadnosti a použiteľnosti zapísané do registra krmív.
5. Podmienka č. A.3.7, časť II. integrovaného povolenia:
3.7 Na farme je zakázané skladovať pohonné hmoty a oleje.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ na farme neskladuje pohonné hmoty a oleje.
6. Podmienka č. A.4.1, časť II. integrovaného povolenia:
4.1 Prevádzkovateľ môže odoberať pitnú vodu z verejnej vodovodnej siete pre potreby
prevádzky iba na základe uzatvorenej Hospodárskej zmluvy o odbere vody so správcom
verejnej vodovodnej siete.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ odoberá pitnú vodu z verejnej vodovodnej siete pre potreby prevádzky iba
na základe uzatvorenej Hospodárskej zmluvy o odbere vody so správcom verejnej vodovodnej
siete – spoločnosťou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice.
7. Podmienka č. A.4.2, časť II. integrovaného povolenia:
4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu pitnej vody z verejnej vodovodnej
siete meradlom pre tento účel určeným, centrálnym vodomerom umiestneným
vo vodomernej šachte.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ vykonáva meranie odberu pitnej vody z verejnej vodovodnej siete meradlom
pre tento účel určeným, centrálnym vodomerom umiestneným vo vodomernej šachte.
8. Podmienka č. A.5.2, časť II. integrovaného povolenia:
5.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorej vznikajú alebo môžu
vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade s platným Súborom
technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len
„Súbor TPP a TOO“) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja
znečisťovania, vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného predpisu ochrany
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ovzdušia.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ vykonáva činnosti v prevádzke, pri ktorej vznikajú alebo môžu vznikať emisie
znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade s platným Súborom technicko-prevádzkových
parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPP a TOO“)
na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania, vypracovaným
a schváleným podľa všeobecne záväzného predpisu ochrany ovzdušia.
9. Podmienka č. A.6.1, časť II. integrovaného povolenia:
6.1 Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými
látkami budú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo
podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných predpisov.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami
sú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov vodného hospodárstva.
10. Podmienka č. B.2.1, časť II. integrovaného povolenia:
2.1 Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí
prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť ich
zneškodňovanie u oprávnenej osoby.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Splaškové vody prevádzkovateľ sústreďuje v nepriepustnej žumpe. Vývoz splaškových vôd
nový prevádzkovateľ do dňa vykonania kontroly nerealizoval.
11. Podmienka č. B.2.2, časť II. integrovaného povolenia:
2.2 Limitné hodnoty pre priemyselné odpadové vody sa neurčujú. Priemyselné vody
z chovných hál musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej akumulačnej nádrži
a priemyselné odpadové vody z objektu Kafilérneho boxu sústreďovať v nepriepustnej
žumpe a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.
Zistený stav: Nedodržaná.
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Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ využíva nepriepustnú akumulačnú nádrž o objeme 150 m3 ako dočasnú nádrž
priemyselných vôd z chovných hál (hnojovica), z ktorej uvedené priemyselné vody prečerpáva
do piatich 1100 m3 kovových dvojplášťových nadzemných nádrží. Uvedená akumulačná nádrž
o objeme 150 m3 slúži aj na prečerpávanie uvedených priemyselných vôd do cisternových
vozidiel (v prípade ich prepravy). Priemyselné odpadové vody z objektu Kafilérneho boxu
prevádzkovateľ sústreďuje v nepriepustnej žumpe. Vývoz priemyselných odpadových vôd
z objektu Kafilérneho boxu nový prevádzkovateľ do dňa vykonania kontroly nerealizoval.
Z uvedeného vyplýva, že priemyselné vody z chovných hál (hnojovica) prevádzkovateľ
sústreďoval v piatich 1100 m3 kovových dvojplášťových nadzemných nádržiach, čo je
v rozpore s podmienkou č. B.2.2, časť II. integrovaného povolenia.
12. Podmienka č. C.1, časť II. integrovaného povolenia:
1. Prevádzkovateľ je povinný od 01.01.2008 používať nasledujúce technológie so znižujúcim
účinkom na emisie amoniaku, metánu a pachových látok:
- technológiu kŕmenia s enzýmovými látkami s garantovanou účinnosťou min. 30 %,
- technológiu ošetrenia hnojovice enzymatickými látkami s garantovanou účinnosťou
min. 50 %.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ používa technológie so znižujúcim účinkom na emisie amoniaku, metánu
a pachových látok a to konkrétne technológiu kŕmenia s enzýmovými látkami s garantovanou
účinnosťou min. 30 % a technológiu ošetrenia hnojovice enzymatickými látkami
s garantovanou účinnosťou min. 50 %.
13. Podmienka č. D.3, časť II. integrovaného povolenia:
3. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať odpady utriedené a označené podľa druhov
okrem odpadu zaradeného pod katalógovým číslom 18 02 02 - odpady, ktorých zber
a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám, v súlade so všeobecne záväzným
právnym predpisom odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov
a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ zhromažďuje odpady utriedené a označené podľa druhov okrem odpadu
zaradeného pod katalógovým číslom 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie
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podliehajú osobitným požiadavkám, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom
odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov a zabezpečil ich
pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
14. Podmienka č. D.4, časť II. integrovaného povolenia:
4. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných
odpadov podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade
so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ zhromažďuje nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich
druhov, označuje ich určeným spôsobom a nakladá s nimi v súlade so všeobecne záväzným
právnym predpisom odpadového hospodárstva.
15. Podmienka č. D.5, časť II. integrovaného povolenia:
5. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály
a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, opotrebované
žiarivky zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch, v zberných nádobách, v uzatvorenom
zastrešenom priestore, v sklade na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, v úložnom
priestore alebo uzamknutých kontajneroch.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ zhromažďuje pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil,
vo vhodných zberných nádobách a kontajneroch, opotrebované žiarivky zo svetelných zdrojov
v zberných nádobách, v uzatvorenom zastrešenom priestore (v úložnom priestore) v sklade
na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.
16. Podmienka č. D.6, časť II. integrovaného povolenia:
6. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené
od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom
alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by boli
schopné spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti
mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:

Áno.
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Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, sú odlíšené od zariadení
neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi opisom, zabezpečujú ochranu odpadov
pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by boli schopné spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch
(požiar, výbuch), sú odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.
17. Podmienka č. D.7, časť II. integrovaného povolenia:
7. Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady ako aj priestory, kde sa zhromažďujú
nebezpečné odpady, označiť určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne
záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ označuje určeným spôsobom nebezpečné odpady ako aj priestory, kde sa
zhromažďujú nebezpečné odpady, a nakladá s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym
predpisom odpadového hospodárstva.
18. Podmienka č. E.2, časť II. integrovaného povolenia:
2. Prevádzkovateľ je povinný na osvetlenie jednotlivých budov a chovných hál používať
úsporné žiarivky a žiarovky, na čistenie chovných hál používať vysokotlaké strojné
zariadenie z nízkou spotrebou elektrickej energie a vody.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ používa na osvetlenie jednotlivých budov a chovných hál úsporné žiarivky
a žiarovky, a na čistenie chovných hál používa vysokotlaké strojné zariadenie z nízkou
spotrebou elektrickej energie a vody.
19. Podmienka č. F.1, časť II. integrovaného povolenia:
1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku
neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade
ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami,
vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného
hospodárstva.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ dodržiava havarijný plán pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, ktorý
bol vypracovaný podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.
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Predmetný havarijný plán bol schválený rozhodnutím SIŽP IŽP OIOV Košice č. 5184/
1179/05/180 zo dňa 07.04.2006.
20. Podmienka č. F.5, časť II. integrovaného povolenia:
5. Prevádzkovateľ je povinný jeden krát za päť rokov skontrolovať stav vodotesnosti
akumulačnej nádrže a jednotlivých žúmp odborne spôsobilou osobou a doklad o kontrole
uložiť v prevádzkovom denníku. Prvú kontrolu vodotesnosti žúmp pre splaškové odpadové
vody a priemyselné odpadové vody z objektu Kafilerného boxu o objeme 10 m3 musí
vykonať do konca roku 2006 a prvú kontrolu vodotesnosti akumulačnej nádrže pre
priemyselné odpadové vody z chovných hál o objeme 150 m3 musí vykonať do konca roku
2007.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ predložil:
1. Skúška tesnosti „žumpy pri kafilérnom boxe“, objekt č. 13, o objeme 15 m3 - protokol
č. 20/10/14/01 zo dňa 20.10.2014, dátum merania 13.-20.10.2014.
2. Skúška tesnosti „žumpy zbernej hnojovicovej“, objekt č. 14, o objeme 150 m3 - protokol
č. 20/10/14/02 zo dňa 20.10.2014, dátum merania 13.-20.10.2014.
3. Skúška tesnosti „žumpy pred administratívnou budovou“, objekt č. 15, o objeme 15 m3 protokol č. 20/10/14/03 zo dňa 20.10.2014, dátum merania 13.-20.10.2014.
4. Skúška tesnosti „nadzemnej nádrže č. 1 na hnojovicu“, o objeme 1100 m3 - protokol
č. 20/10/14/04 zo dňa 20.10.2014, dátum merania 13.-20.10.2014.
5. Skúška tesnosti „nadzemnej nádrže č. 2 na hnojovicu“, o objeme 1100 m3 - protokol
č. 20/10/14/05 zo dňa 20.10.2014, dátum merania 13.-20.10.2014.
6. Skúška tesnosti „nadzemnej nádrže č. 3 na hnojovicu“, o objeme 1100 m3 - protokol
č. 20/10/14/06 zo dňa 20.10.2014, dátum merania 13.-20.10.2014.
7. Skúška tesnosti „nadzemnej nádrže č. 4 na hnojovicu“, o objeme 1100 m3 - protokol
č. 20/10/14/07 zo dňa 20.10.2014, dátum merania 13.-20.10.2014.
8. Skúška tesnosti „nadzemnej nádrže č. 5 na hnojovicu“, o objeme 1100 m3 - protokol
č. 20/10/14/08 zo dňa 20.10.2014, dátum merania 13.-20.10.2014.
Skúšky vykonal Jozef Seriš, certifikovaný pracovník na skúšanie tesností – LT/AB 1. stupeň,
číslo certifikátu 55/11/II.
Protokoly vypracoval Ing. Miroslav Kňažský certifikovaný pracovník na skúšanie tesností –
LT/AB 2. stupeň, číslo certifikátu 55/11/II.
Výsledkom všetkých uvedených skúšok tesnosti žúmp a nádrží je výsledok, že: „Uvedený
objekt vyhovuje podmienkam skúšky vodotesnosti“.
Prevádzkovateľ dodržuje podmienku č. F.5, časť II. integrovaného povolenia, t. j. jeden krát
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za päť rokov kontroluje stav vodotesnosti akumulačnej nádrže a jednotlivých žúmp odborne
spôsobilou osobou.
21. Podmienka č. F.8, časť II. integrovaného povolenia:
8. Všetky nádrže a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Všetky nádrže a obaly používané v predmetnej prevádzke sú odolné proti materiálom, ktoré sú
v nich uskladnené.
22. Podmienka č. I.3.2, časť II. integrovaného povolenia:
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.
Prevádzkovateľ vedie a uchováva 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 vykonáva priebežne.
23. Podmienka č. I.5.1, časť II. integrovaného povolenia:
5.1 Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným
a ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie a vody a vypočítanej mernej spotreby
energie a vody na kg živej váhy vyprodukovaných ošípaných.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ zabezpečil priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným a ročným
vykazovaním spotreby elektrickej energie a vody a vypočítanej mernej spotreby energie a vody
na kg živej váhy vyprodukovaných ošípaných.
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24. Podmienka č. I.6.5, časť II. integrovaného povolenia:
6.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie technicko-prevádzkových
parametrov v súlade so schváleným Súborom TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou
výrobcov zariadení.
Zistený stav: Dodržaná.
Opis:
Áno.
Prevádzkovateľ zabezpečil monitorovanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade
so schváleným Súborom TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.
K. Prílohy správy

Fotodokumentácia

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
23/24
Nedodržané
1/24
Nie je možné vyhodnotiť
0/24
M. Záver – celkové zhodnotenie
IŽP Košice, zastúpený Ing. Jurajom Berákom, pri kontrole zistil porušenie v dodržiavaní
nasledovnej podmienky integrovaného povolenia:
1) Podmienka č. B.2.2, časť II. integrovaného povolenia:
Limitné hodnoty pre priemyselné odpadové vody sa neurčujú. Priemyselné vody z chovných
hál musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej akumulačnej nádrži a priemyselné
odpadové vody z objektu Kafilérneho boxu sústreďovať v nepriepustnej žumpe a zmluvne
zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby
tým, že priemyselné vody z chovných hál (hnojovica) prevádzkovateľ sústreďoval v piatich
1100 m3 kovových dvojplášťových nadzemných nádržiach, čo je v rozpore s podmienkou
č. B.2.2, časť II. integrovaného povolenia.
Na základe zisteného nedostatku IŽP Košice podľa § 35 ods. 2 písm. b) a c) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:
- uloží pokutu za zistený správny delikt,
- vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu povolenia.
Nesplnením predmetnej podmienky povolenia došlo k porušeniu § 26 ods. 1 písm. b) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, čím boli naplnené znaky skutkovej podstaty ustanovenia § 37 ods. 1
písm. m) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a to tým, že prevádzkovateľ vykonával činnosť
v prevádzke bez povolenia alebo neplnil povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a b), a to
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konkrétne:
- priemyselné vody z chovných hál (hnojovica) prevádzkovateľ sústreďoval v piatich 1100 m3
kovových dvojplášťových nadzemných nádržiach, čo je v rozpore s podmienkou č. B.2.2, časť
II. integrovaného povolenia.
Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený:
- o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistené správne delikty.
IŽP Košice vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného
povolenia z dôvodu prehodnotenia integrovaného povolenia podľa § 33 ods. 2 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Správa z environmentálnej kontroly č. 55/2017/Ber/P bola vypracovaná v Košiciach dňa
16.01.2018.
S výsledkom vykonanej kontroly a obsahom správy z environmentálnej kontroly bol dňa
19.01.2018 oboznámený p. Marek Tóth – splnomocnený zástupca prevádzkovateľa, e-mailom.
Správa bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou alebo odovzdaná osobne konateľovi alebo
poverenému zástupcovi prevádzkovateľa.
N. Prerokovanie výsledku kontroly s prevádzkovateľom:
Výsledok vykonanej kontroly a obsah správy o environmentálnej kontrole bol dňa 09.02.2018
prerokovaný s p. Marekom Tóthom – splnomocneným zástupcom prevádzkovateľa, ktorý
podal k prerokovaným skutočnostiam nasledovné vyjadrenie:
Stanovisko k hodnoteniu a návrh na preformulovanie zisteného stavu:
Prevádzkovateľ odovzdáva hnojovicu na skladovanie a ďalšie využitie externému subjektu,
AGRO Spišské Vlachy, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o nájme skladov tekutých hnojív
5 x 1100 m3, do dočasného užívania, za účelom skladovania hnojovice, zo dňa 1.3.2017
a zmluvu o odbere a skladovaní hnojovice s tou istou spoločnosťou, zo dňa 1.3.2017.
V zmysle zákona o hnojivách č. 136/2000 Z. z. je hnojovica hospodárskym hnojivom a nie
priemyselnou odpadovou vodou v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. Na nakladanie
a uskladňovanie organického hnojiva, hnojovice sa vzťahujú ustanovenia zákona o hnojivách
a primerane vo vzťahu k znečisťujúcim látkam, amoniak, aj ustanovenia zákona o vodách.
V tejto časti je vydané IPKZ rozhodnutie formulované v rozpore so zákonom a pri najbližšej
zmene povolenia prevádzkovateľ bude žiadať zosúladenie povolenia s platnou legislatívou.
Na základe podmienky stanovenej v povolení prevádzkovateľ pristúpil k dočasnému riešeniu
formou externého odberateľa hnojovice, ktorý zároveň zodpovedá aj za uskladňovanie
hnojovice.
Žiadame o zmenu hodnotenia plnenia na dodržaná.
Strana 12 z 14

Zdôvodnenie neopodstatnenosti uvedených námietok prevádzkovateľa ku kontrolným
zisteniam:
IŽP Košice určil v záväzných podmienkach prevádzkovania vo vydanom integrovanom
povolení (podľa § 18 ods. 1 písm. a), c), h) vtedy platného zákona o IPKZ, t. j. zákona
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného):
a) podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
v prevádzke,
b) opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník,
c) opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.
V súčasnosti platný zákon č. 39/ 2013 Z. z. o IPKZ určuje v § 21 ods. 2 písm. a), c), i) záväzné
podmienky prevádzkovania podobne.
Z uvedeného vyplýva, že:
a) prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky nakladania s odpadmi a spôsoby
manipulácie so znečisťujúcimi látkami tak, ako je to určené v podmienkach integrovaného
povolenia, aj keď je to nad rámec povinností vyplývajúcich z príslušných zákonov
na úsekoch ochrany životného prostredia,
b) prevádzkovateľ je zodpovedný za ochranu životného prostredia v celej prevádzke, tak ako
je to určené v integrovanom povolení, to znamená, že nie je možné prenajímaním nejakej
časti prevádzky zbaviť sa zodpovednosti za nakladanie a manipuláciu s vyprodukovanými
odpadmi a znečisťujúcimi látkami.
IŽP Košice na základe vyššie uvedených zdôvodnení pokladá námietky proti kontrolou
zisteným nedostatkom za neopodstatnené.
IŽP Košice na základe uvedených skutočností konštatuje, že zo strany IŽP Košice bolo
preukázané porušenie podmienky č. B.2.2, časť II. integrovaného povolenia, čo je podrobne
rozpísané v tejto Správe o environmentálnej kontrole.
Z uvedeného vyplýva, že IŽP Košice zistil presne a úplne skutočný stav veci.

Environmentálna kontrola bola u prevádzkovateľa vykonaná dňa 22.11.2017.
Správa o environmentálnej kontrole č. 55/2017/Ber/P bola vypracovaná v Košiciach dňa
16.01.2018.
Správa o environmentálnej kontrole č. 55/2017/Ber/P bola prevádzkovateľovi e-mailom
doručená dňa 19.01.2018.
Správa o environmentálnej kontrole č. 55/2017/Ber/P bola prerokovaná a podpísaná
v Košiciach dňa 09.02.2018.
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O. Podpisy
Za SIŽP:
Ing. Juraj Berák, inšpektor

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

Za prevádzkovateľa:
Marek Tóth – splnomocnený zástupca prevádzkovateľa

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

Správu o environmentálnej kontrole č. 55/2017/Ber/P prevzal dňa 09.02.2018 p. Marek Tóth –
splnomocnený zástupca prevádzkovateľa

.................................
podpis
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