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SPRÁVA O DODATOČNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE 48/2015/Žer/P
Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10, 11 zákona o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o IPKZ)

a) Spracovateľ správy
Inšpektorát, odbor,

IŽP Žilina, OIPK

zodp. inšpektor

Ing. Žeriavová Jaroslava

Telefón (fax)

041/50 75 121, 0904 464 881

E- mail

jaroslava.zeriavova@sizp.sk

Dátum začatia kontroly

14.05.2015

Mená, podpisy a odbor
inšpektorov, ktorí kontrolu
vykonali

Meno a priezvisko
Ing. Žeriavová Jaroslava

odbor
OIPK

b) Prevádzkovateľ
Obchodné meno alebo názov

FARMAVET s.r.o.

Titul, meno, priezvisko konateľa

MUDr. Eugen Ruttkay

Adresa sídla

Sklabinská 20
036 01 Martin

Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od
adresy sídla)
IČO

Sklabinská 20
036 01 Martin

31 560 083
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c)

Prevádzka

Názov prevádzky

Farmavet – prevádzka Ľubeľa- farma na
chov hydiny

Adresa prevádzky

032 14 Ľubeľa

Identifikácia prevádzky (VS)

770490204

Kategória činnosti

6.6. a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny
s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny

Integrované povolenie

5749-34046/2007/Chy/770490204 zo dňa
22.10.2007

Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok
Označenie zmeny IP

-

Popis zmeny

-

Mená pracovníkov za kontrolovanú
prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili

Ing. Zuzana Triznová, vedúca farmy

Predmetom
správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok dodatočnej kontroly, ktorú
vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom 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“), 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 v štátnej správe v znení neskorších
predpisov.
Inšpekcia vykonala dodatočná kontrolu podľa § 34 ods. 7 zákona o IPKZ.
O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný konateľ spoločnosti MUDr. Eugen
Ruttkay, telefonicky dňa 11.05.2015.
Kontrolované obdobie: 12.02.2014 – 12.05.2015.
d) Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona o IPKZ
Inšpekcia vykonala dodatočnú kontrolu podmienky I.2.2. integrovaného povolenia, ktorej
nesplnenie bolo konštatované v Správe z environmentálnej kontroly č. 14/2014/Šum/P. V Správe
č. 14/2014/Šum/P bolo konštatované, že podmienka I.2.2. nebola splnená, pretože v rozboroch
kvality vody z povrchového odtoku, vypúšťanej do toku Kľačianka za roky 2012 a 2013 neboli
stanovené všetky ukazovatele (CHSKcr, N-NH4, NL, NELIČ), ale iba N-NH4, NELIČ. Chýbali
2

rozbory v ukazovateľoch CHSKcr a NL. Zároveň ukazovateľ NELuv bol stanovený
neakreditovaným rozborom.
Dňa 14.05.2015 na dodatočnej environmentálnej kontrole inšpekcia opakovane skontrolovala
túto podmienku, pričom zistila:
Prevádzkovateľ inšpekcii predložil protokol o skúškach č. 4986/2014, ktorého predmetom bola
vzorka vody, odobratá pred zaústením do toku rieky Kľačianka dňa 18.08.2014. Vzorku
odobralo laboratórium skúšobňa VETLAB spol. s r.o. Vzorka bola analyzovaná v ukazovateľoch
CHSKCr, N-NH4, NL, NEL-UV.
Dodatočnou kontrolou bolo zistené, že v roku 2014 vykonal prevádzkovateľ rozbor v súlade
s podmienkou I.2.1. integrovaného povolenia.
Ďalšie kontrolované podmienky integrovaného povolenia dňa 14.05.2015:
Podmienka I.2.2.: Odber a analýzu vykoná akreditované laboratórium zapísané v zozname
MŽP, podľa nariadenia vlády SR č.296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a
kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd
a osobitných vôd.
Plnenie podmienky I.2.2.: Podľa protokolu o skúškach č. 4986/2014 vydaného laboratóriom zo
dňa 28.08.2014 vydaného Skúšobňou VETLAB spol. s r.o., J. Hollého 149, Dolné Kočkovce,
020 01 Púchov, bol rozbor vzorky vody v ukazovateli nepolárne extrahovateľné látky
neakreditovaný. Uvedené je porušením podmienky I.2.2, podľa ktorej má odber a analýzu
vykonávať akreditované laboratóriu, čo v prípade nepolárnych extrahovateľných látok nie je.
Podmienka I.2.2. je nesplnená.
Podmienka D.2.: Prevádzkovateľovi sa povoľuje nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
vyprodukovanými pri činnosti prevádzky, zaradenými podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“), ktoré sú uvedené v tabuľke č.1
v celkovom množstve nebezpečných odpadov cca 1 t za rok:
Tabuľka č.1
Kód
Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu
Kategória
odpadu
odpadu
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
N
kontaminované nebezpečnými látkami
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
N
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami
16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako
N
uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (odpadové žiarivky)
18 02 02 Odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným
N
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
Plnenie podmienky D.2.: Podľa evidenčných listov odpadov vedených za kontrolované obdobie
a podľa Hlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním za rok 2014 vznikli v prevádzke
nasledovné druhy nebezpečných odpadov: 16 02 13 (vyradené zariadenia obsahujúce
nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12) a 18 02 02 (odpady, ktorých zber
a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy).
Podmienka D.2 je splnená.
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Podmienka D.8.: Všetky miesta zhromažďovania, manipulačné plochy, nádoby a kontajnery na
nebezpečné odpady je prevádzkovateľ povinný označiť varovnými symbolmi a identifikačným
listom nebezpečných odpadov.
Plnenie podmienky D.8.: Prevádzkovateľ má vyčlenený miesto na zhromažďovanie
nebezpečných odpadov v priestoroch bývalých garáži umiestnenom vedľa administratívnej
budovy. V čase kontroly nebol v tomto priestore skladovaný žiaden nebezpečný odpad.
Nebezpečný odpad s katalógovým č. 18 02 02 (odpady, ktorých zber a zneškodňovanie
podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy) je skladovaný až do jeho
odvozu v kafilérnom boxe v nato určených a označených plastových nádobách.
Podmienka D.8. je splnená.
Podmienka D.10.: Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len
oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
v odpadovom hospodárstve.
Plnenie podmienky D.10.: Prevádzkovateľ odovzdáva nebezpečný odpad s katalógovým č. 18
02 02 na zneškodnenie spoločnosti ASANÁCIA s.r.o. Žilina (VAS-ADOVA) na základe
zmluvy o odvoze a neškodnom odstránení živočíšnych vedľajších produktov zo dňa 02.04.2007.
Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
Ďalej má prevádzkovateľ uzavretú zmluvu o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení
odpadov so spoločnosťou Brantner Fatra s.r.o. Táto zmluva zo dňa 11.11.2005 je uzavretá na
dobu neurčitú a týka sa nebezpečného odpadu s katalógovým č. 15 02 02 (absorbenty, filtračné
materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami).
Podľa Hlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním za rok 2014 a podľa evidenčného listu
odpadu bol nebezpečný odpad s katalógovým č. 16 02 13 (Vyradené zariadenia obsahujúce
nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12) odovzdávané spoločnosti OZO, a.s.
Liptovský Mikuláš. Prevádzkovateľ ku dňu prerokovania správy o dodatočnej environmentálnej
kontrole predložil inšpekcii zmluvu so spoločnosťou Ľupčianka s.r.o., Liptovský Mikuláš, ktorá
je dcérskou firmou spol. OZO, a.s., a v ktorej bolo dohodnuté odovzdávanie nebezpečného
odpadu 16 02 13, 15 02 02, 15 01 10. Prevádzkovateľ inšpekcii predložil sprievodné listy
nebezpečného odpadu 16 02 13, z ktorých bol identifikovateľný príjemca nebezpečného odpadu
Ľupčianka s.r.o., Liptovský Mikuláš.
Prevádzkovateľ odovzdal nebezpečný odpad kat.č. 16 02 13 oprávnenej osobe, ale v hlásení
o vzniku odpadu a nakladaní s ním uviedol omylom materskú firmu OZO a.s.
Podmienka D.10. je splnená.
Podmienka D.20.: Pri nakladaní s odpadmi živočíšneho pôvodu zabezpečiť plnenie povinností
držiteľa odpadu stanovené v ustanoveniach zákona o odpadoch, okrem odberu vzoriek odpadov
živočíšneho pôvodu.
Plnenie podmienky D.20.: Prevádzkovateľ ku kontrole predložil evidenčný list odpadu vedený
pre odpad s katalógovým číslom 18 02 02 (odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú
osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy). Podľa evidenčného listu odpadu a podľa
Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním vzniklo v prevádzke v roku 2014 2,02 t odpadu
s kat. č. 18 02 02. Do 14.05.2015 bol na evidenčnom liste odpadu evidovaný vznik 0,8 t tohto
odpadu.
Prevádzkovateľ od 18.09.2014, kedy bol v Evidenčnom liste odpadu uvedený posledný vznik
odpadu s katalógovým č. 18 02 02 za rok 2014, neevidoval vznik tohto druhu odpadu na
Evidenčnom liste odpadu. V Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním je uvedené iba celkové
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množstvo k dátumu 18.09.2014. Prvý vážny lístok vydaný asanačnou spoločnosťou od
18.09.2014 je 15.01.2015. Podľa údajov poskytnutých prevádzkovateľom boli v prevádzke od
dátumu 18.09.2014 naskladnené ešte dva turnusy (29.09.2014-12.11.2014 a 24.11.201407.01.2015) s celkovým počtom uhynutých zvierat 15 140 ks. Tento úhyn však nebol evidovaný
na evidenčnom liste odpadu a nebol uvedený ani v Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za
rok 2014. Úhyn v tomto období prevádzkovateľ zaznamenával iba do halových kariet a do
prevádzkovej knihy. Podľa prevádzkovej knihy bol úhyn odovzdávaný fyzickým osobám
(„psíčkarom“) s uvedením ich priezviska a množstva odobratého úhynu (množstvá fúrikov).
Odber „psíčkarmi“ bol podľa prevádzkovej knihy uskutočnený v dátumoch 18.10., 19.10.,
20.10., 26.10., 27.10., 31.10., 03.11., 04.11., 06.11.,10.11., 06.12., 07.12., 12.12., 14.12., 17.12.,
18.12., 22.12.,27.12., 28.12., 30.12.2014, 02.01.2015 a 04.01.2015. V prevádzkovej knihe bol
zaznamenaný aj odvoz úhynu kafilérnou spoločnosťou v dňoch 03.12.2014, 24.12.2014
a 25.12.2014. K týmto odvozom prevádzkovateľ nepredložil vážne lístky.
V roku 2015 (do 14.05.2015) boli v prevádzke vystriedané dva turnusy (19.01.2015-05.03.2015
a 17.03.2015-01.05.2015) z celkovým úhynom 6224 ks. Odvoz kafilérnou spoločnosťou bol
podľa vážnych lístkov dňa 15.01.2015 v množstve 0,4 t a dňa 11.05.2015 v množstve 0,4 t. Prvý
záznam v evidenčnom liste odpadu o odvoze úhynu kafilérnu spoločnosťou od 15.01.2015 bol
11.05.2015. Vznik úhynu a spôsob nakladania s úhynom za 4 mesiace (od 15.01.2015 do
11.05.2015) prevádzkovania prevádzkovateľ do evidenčného listu nezaznamenával.
Prevádzkovateľ ku kontrole predložil Rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy Martin. č. 389/2013 zo dňa 24.05.2013, v ktorej prevádzkovateľovi povoľuje na tri roky
od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia výnimku na prepravu a použitie vedľajších
živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely pre farmu Šútovo na kŕmenie vlastných
strážnych psov. Toto povolenia sa však týka iba vedľajších živočíšnych produktov materiál
kategórie 2 – zvieratá alebo časti zvierat, ktoré uhynú inak než zabitím na bitúnku pre ľudskú
spotrebu – hydina – brojler z chovov prevádzkovateľa – farma Mazan, farma Šútovo a farma
Sučany. Na využitie úhynu z farmy Ľubeľa týmto spôsobom nemá prevádzkovateľ povolenie.
Uvedené je porušením podmienky D.20. integrovaného povolenia.
Podmienka D.21.: Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenčné listy odpadov
vzniknutých pri činnosti prevádzky, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
odpadového hospodárstva.
Podmienka I.3.1.: Viesť a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zákona o
odpadoch, v náväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre
každý odpad zvlášť.
Plnenie podmienok D.21 a I.3.1.: Prevádzkovateľ predložil ku kontrole Evidenčné listy
odpadov vzniknutých v prevádzke v roku 2014 a v roku 2015 (do 14.05.2015). V roku 2014
viedol prevádzkovateľ Evidenčný list odpadu s katalógovým číslom 20 03 01 (zmesový
komunálny odpad), 02 01 06 (zvierací trus, moč a hnoj, kvapalné odpady oddelene
zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku), 16 02 13 (vyradené zariadenia
obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12) a 18 02 02 (odpady,
ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie
nákazy).
V roku 2015 (do 14.05.2015) prevádzkovateľ evidoval na evidenčných listoch odpadu vznik
odpadov s katalógovými číslami 20 03 01 (zmesový komunálny odpad), 02 01 06 (zvierací trus,
moč a hnoj, kvapalné odpady oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku)
a 18 02 02 (odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z
hľadiska prevencie nákazy).
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Evidenčné listy odpadu nie sú vedené v súlade s vyhláškou č. 310/2013 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Pri nebezpečných odpadoch
prevádzkovateľ neuviedol Y-kód podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z.z. v znení
vyhlášky č. 409/2002 Z.z. Ďalej prevádzkovateľ nevypĺňa stĺpec 4 Odpad umiestnený, kde sa
uvádza názov skladu alebo nádoby, kde bude odpad umiestnený. Nie je vyplnený stĺpec 5 a to
časť nakladanie, kde sa uvádza presné množstvo odpadu vydaného z prevádzky pôvodcu.
Prevádzkovateľ nevypĺňa stĺpec 6 kód činnosti a kód nakladania.
Prevádzkovateľ v roku 2014 evidoval vznik úhynu (odpad s katalógovým č. 18 02 02 - odpady,
ktorých zber a zneškodňovania podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy)
na evidenčnom liste odpadu v dátumoch 27.03.2014 – 0,4 t, 22.05.2014 – 0,520 t, 21.07.2014 –
0,706 t a 18.09.2014 - 0,4 t. Tieto dátumu sú totožné s dátumami uvedenými na vážnych lístkoch
vydaných asanačnou spoločnosťou pri odvoze tohto odpadu z prevádzky. Prevádzkovateľ od
18.09.2014, kedy bol v Evidenčnom liste odpadu uvedený posledný vznik odpadu s katalógovým
č. 18 02 02 neevidoval vznik tohto druhu odpadu na Evidenčnom liste odpadu. V hlásení
o vzniku odpadu a nakladaní s ním je uvedené iba celkové množstvo k dátumu 18.09.2014. Prvý
vážny lístok vydaný asanačnou spoločnosťou od 18.09.2014 je 15.01.2015. Podľa údajov
poskytnutých prevádzkovateľom boli v prevádzke od dátumu 18.09.2014 naskladnené ešte dva
turnusy (29.09.2014-12.11.2014 a 24.11.2014-07.01.2015) s celkovým počtom uhynutých
zvierat 15 140 ks. Tento úhyn však nebol evidovaný na evidenčnom liste odpadu a nebol
uvedený ani v Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2014. Úhyn v tomto období
prevádzkovateľ zaznamenával iba do halových kariet a do prevádzkovej knihy. Podľa
prevádzkovej knihy bol úhyn odovzdávaný fyzickým osobám („psíčkarom“) s uvedením ich
priezviska a množstva odobratého úhynu (množstvá fúrikov).
V roku 2015 (do 14.05.2015) boli v prevádzke vystriedané dva turnusy (19.01.2015-05.03.2015
a 17.03.2015-01.05.2015) z celkovým úhynom 6224 ks. Odvoz kafilérnou spoločnosťou bol
podľa vážneho lístku dňa 15.01.2015 v množstve 0,4 t a dňa 11.05.2015 v množstve 0,4 t. Prvý
záznam v evidenčnom liste odpadu o odvoze úhynu kafilérnu spoločnosťou od 15.01.2015 bol
11.05.2015. Vznik úhynu a spôsob nakladania s úhynom za 4 mesiace (od. 15.01.2015 do
11.05.2015) prevádzkovania prevádzkovateľ do evidenčného listu nezaznamenával.
Uvedené je porušením podmienok D.21. a I.3.1. integrovaného povolenia.
Podmienka D.22.: Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní
s ním, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.
Plnenie podmienky D.22.: Prevádzkovateľ inšpekcii predložil Hlásenie o vzniku odpadu
a nakladaní s ním za rok 2014. Podľa hlásenia vznikol v prevádzke za rok 2014 odpad
s katalógovým č. 20 03 01 (zmesový komunálny odpad) v množstve 0,72 t, 02 01 06 (zvierací
trus, moč a hnoj, kvapalné odpady oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich
vzniku) v množstve 807 t, 16 02 13 (vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako
uvedené v 16 02 09 až 16 02 12) v množstve 62 ks a odpad s katalógovým č. 18 02 02 (odpady,
ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy)
v množstve 2,02 t.
V Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2014 prevádzkovateľ neuviedol v stĺpci 5
pri nebezpečných odpadoch Y-kód podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z.z., ktorou sa
ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z.z. Ďalej prevádzkovateľ neuviedol
kódy spôsobov nakladania s odpadmi v stĺpci 7. V hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za
rok 2014 prevádzkovateľ neuviedol ani údaj o type dokladu.
Uvedené je porušením podmienky D.22. integrovaného povolenia.
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Podmienka D.24.: Organický hnoj 100 % využívať ako hnojivo prostredníctvom iných
oprávnených organizácií.
Plnenie podmienky D.24.: Vývoz maštaľného hnoja a močovky vykonáva po ukončení každého
turnusu p. Zaťko, s ktorým má prevádzkovateľ uzavretú dohodu o odvoze maštaľného hnoja.
Podľa tejto dohody zo 04.04.20007 zabezpečuje p. Zaťko vývoz hnoja priamo z hál bez
medziskládky na poľné hnojisko. Likvidáciu použitej podstielky (kuracieho hnoja) uloženej na
poľnom hnojisku zabezpečuje podľa dohody uzavretej dňa 03.10.2006 spoločnosť AGRORACIO s.r.o.
Evidencia vyprodukovanej znečistenej podstielky je vedená faktúrami, v ktorých je uvedené
množstvo a čas vývozu.
Podmienka D.24. je splnená.
e) Zhrnutie zistení
Pri kontrole boli zistené nasledovné skutočnosti:
Podľa protokolu o skúškach č. 4986/2014 zo dňa 28.08.2014 bol rozbor vzorky vody v
ukazovateli nepolárne extrahovateľné látky neakreditovaný. Uvedené je porušením
podmienky I.2.2, podľa ktorej má odber a analýzu vykonávať akreditované laboratórium, čo
v prípade nepolárnych extrahovateľných látok nie je.
2. Prevádzkovateľ neeviduje celkové nakladanie s odpadmi živočíšneho pôvodu na
evidenčných listoch a nepodal kompletné informácie o vzniku tohto nebezpečného odpadu
v Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2014. Prevádzkovateľ si neplní
povinnosti držiteľa odpadu stanovené v ustanoveniach zákona o odpadoch. Uvedené je
porušením podmienky D.20. integrovaného povolenia.
3. Prevádzkovateľ nevedie evidenčné listy odpadu v súlade s vyhláškou č. 310/2013 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Pri nebezpečných odpadoch
prevádzkovateľ neuviedol Y-kód podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z.z. v znení
vyhlášky č. 409/2002 Z.z. Ďalej prevádzkovateľ nevypĺňa stĺpec 4 Odpad umiestnený, kde
sa uvádza názov skladu alebo nádoby, kde bude odpad umiestnený. Nie je vyplnený stĺpec 5
a to časť nakladanie, kde sa uvádza presné množstvo odpadu vydaného z prevádzky
pôvodcu. Prevádzkovateľ nevypĺňa stĺpec 6 kód činnosti a kód nakladania. Uvedené je
porušením podmienok D.21. a I.3.1. integrovaného povolenia.
4. Prevádzkovateľ nevedie hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním v súlade s vyhláškou č.
310/2013 Z.z. V Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2014 prevádzkovateľ
neuviedol v stĺpci 5 pri nebezpečných odpadoch Y-kód podľa prílohy č. 3 k vyhláške č.
284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z.z.
Ďalej prevádzkovateľ neuviedol kódy spôsobov nakladania s odpadmi v stĺpci 7. V hlásení
o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2014 prevádzkovateľ neuviedol ani údaj o type
dokladu. Uvedené je porušením podmienky D.22. integrovaného povolenia.

1.

f)

Návrh opatrení

1. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch v prevádzke v súlade s
všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve, na správne
vyplnených tlačivách.
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2. Odpady živočíšneho pôvodu odovzdávať len oprávnenej osobe na nakladanie s týmto
druhom nebezpečného odpadu.
g) Záver z kontroly
Vykonanou kontrolou inšpekcia zistila nedostatky a v zmysle § 35 ods. 2 zákona o IPKZ
a) nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu,
b) uloží pokutu za zistený správny delikt.
h) Použité podklady
- Protokol o skúškach č. 4986/2014
- Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2014
- Evidenčné listy odpadov
- Prevádzkový denník
- Vážne lístky vystavené kafilérnou spoločnosťou
- Rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Martin č. 389/2013
zo dňa 24.05.2013
- Dohoda zo spoločnosťou AGRO-RACIO s.r.o.
- Dohoda s p. Zaťkom
i) Prílohy správy
Bez príloh.
Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 48/2015/Žer/P bola vypracovaná v Žiline dňa
10.06.2015.
j) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ
Dňa: 15.06.2015

Miesto: Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina

Vyjadrenie prevádzkovateľa:
Všetky zistené nedostatky sme ihneď po vykonaní kontroly odstránili, evidenciu budeme viesť
správnym spôsobom.

Meno a podpis:
MUDr. Eugen Ruttkay, konateľ

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

Meno a podpis:
Ing. Jaroslava Žeriavová, inšpektorka

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

Ing. Miroslava Reková, vedúca odboru

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