SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice

Č.: 8871-38637/57/2015/Val

Správa
z bežnej environmentálnej kontroly č. 66/2015/Val/Z
Správa z bežnej environmentálnej kontroly (ďalej len „kontrola“) vypracovaná podľa
§ 34 ods. 10 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“), ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania
a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c)
zákona 39/2013 Z. z. o IPKZ, v súlade s § 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 v súlade s § 6 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 10/1996 Z. z.
o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Kontrola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bola zameraná na plnenie
vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 118/19OIPK/2006-Mk/571220105 zo dňa 21.08.2006 (ďalej len „integrované povolenie“), na
vykonávanie činnosti v prevádzke „Hydinárska farma Zemplínska Teplica“, ktoré mali ku dňu
vykonania kontroly opodstatnenie. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a
fyzickú kontrolu prevádzky. Predmetom kontroly bolo aj zisťovanie, či nedošlo k zmene
okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia.
O vykonaní kontroly, predmete, účele a dobe trvania kontroly v prevádzke bol
telefonicky dňa 30.10.2015 informovaný MVDr. Nemanju Bengina splnomocnený zástupca
prevádzkovateľa AGROCASS plus, spol. s r.o., Železničná 2, 044 14 Čaňa.
a) Spracovateľ správy
Názov organizácie, Inšpektorát, Odbor,
zodp. inšpektor

IŽP Košice, OIPK
Ing. Jana Valachovičová

Telefón (fax)

055/63 333 14

E- mail

jana.valachovicova@sizp.sk

Dátum začatia kontroly

03.11.2015
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Kontrolované obdobie

05.2014 - 10.2015

Mená inšpektorov, ktorí vykonali
kontrolu

Ing. Jana Valachovičová
Ing. Ivan Hajdušek

b) Prevádzkovateľ
Obchodné meno alebo názov

AGROCASS plus, spol. s r.o.

Titul, meno, priezvisko konateľa

Grzegorz Krzystof Wedrochovicz, konateľ
spoločnosti zastúpený MVDr. Nemanju
Benginom na základe splnomocnenia zo dňa
18.02.2014

Adresa sídla

Železničná 2, 044 14 Čaňa
31 727 476

IČO
c) Prevádzka
Názov prevádzky

Hydinárska farma Zemplínska Teplica

Adresa prevádzky

Zemplínska Teplica

Identifikácia prevádzky (VS)

571220105

Kategória činnosti podľa zákona č.
39/2013 Z. z.
o IPKZ

6.6.a) Intenzívny chov hydiny s miestom pre
viac ako 40 000 ks hydiny

č. 118/19-OIPK/2006-Mk/571220105 zo dňa
Integrované povolenie
na
vykonávanie činnosti v prevádzke vydané 21.08.2006
rozhodnutiami IŽP Košice
Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok


Označenie zmeny
Popis zmeny
Mená pracovníkov, ktorí sa zúčastnili
kontroly za prevádzkovateľa a prevádzku

MVDr. Nemanja Bengin
p. Zamboriová
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d) Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ :

1) Kontrola podmienky A.1.1 časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako
je uvedené v tomto rozhodnutí.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ v roku 2009 vymenil v prevádzke náhradný zdroj elektrickej energie –
dieselagregát o výkone 60 kW za dieselagregát s vyšným výkonom a taktiež vymenil
zásobníky na kŕmne zmesi. Prevádzkovateľ dňa 14.09.2015 požiadal IŽP Košice o zmenu
integrovaného povolenia z dôvodu rozšírenia kapacity na prevádzke. IŽP Košice v rámci
zmeny integrovaného povolenia aktualizuje súčasný stav na prevádzke Hydinárska farma
Zemplínska Teplica.
Podmienka nie je vyhodnotená.

2) Kontrola podmienky A.1.4 časť II. integrovaného povolenia:
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:
Integrované povolenie č. 118/19-OIPK/2006-Mk/571220105 zo dňa 21.08.2006 bolo vydané
IŽP Košice pre spoločnosť AGROCASS plus, spol. s r.o., Železničná 2, 044 14 Čaňa.
Spoločnosť AGROCASS plus, spol. s r.o., Železničná 2, 044 14 Čaňa prenajala hydinársku
farmu v roku 2011 spoločnosti HYDINA SLOVENSKO s.r.o. Prevádzkovateľ AGROCASS
plus, spol. s r.o., oznámil IŽP Košice dňa 26.05.2014 zmenu prevádzkovateľa, ktorá bola
vykonaná k dátumu 17.05.2014.
Podmienka splnená.

3) Podmienka č. A.1.5, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto
rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné
technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje
povinnosti.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil ku kontrole záznam o oboznámení zamestnancov s integrovaným
povolením.
Podmienka splnená.
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4) Podmienka č. A.2.1, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
Zistený stav:
Prevádzka je po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
Podmienka splnená.

5) Podmienka č. A.3.7, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad
hodnoty projektovanej kapacity, tak ako je to uvedené v časti „I.B.1. Charakteristika
prevádzky“ tohto rozhodnutia.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ mal v čase kontroly vyskladnenú hydinu (03.11.2015) z dôvodu ukončenia
turnusu. Prevádzkovateľ predložil písomnú dokumentáciu naskladnenia hydiny.
Prevádzkovateľ nezvýšil výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty projektovanej kapacity.
Podmienka splnená.
6) Podmienka č. B.2.1, časť II. integrovaného povolenia:
Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané
vypúšťať splaškové odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Splašky
sústreďované v nepriepustnej žumpe musí prevádzkovateľ likvidovať na základe zmluvy
u oprávnenej osoby.
Zistený stav:
V čase vykonania kontroly nebolo zistené vypúšťanie odpadových vôd z prevádzky do
povrchových ani podzemných vôd. Odpadové vody z jednotlivých chovných hál sú
sústreďované v žumpách č.1 až č. 7 a ich obsah bol odovzdaný na likvidáciu oprávnenej
osobe (Bioplynová stanica Zemplínska Teplica hospodársky dvor ŠPP č. 521, 076 64
Zemplínska Teplica).
Podmienka splnená.

7) Podmienka č. C.1, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný používať nasledujúcu technológiu so znižujúcim účinkom na
emisie amoniaku, metánu a pachových látok:
technológiu kŕmenia s pridávaním enzýmových látok do používaných kŕmnych zmesí
s cieľom zlepšiť u chovanej hydiny využiteľnosť živín prítomných v kŕmnych zmesiach
s následným znížením emisií amoniaku, metánu a pachových látok do životného prostredia.
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Zistený stav:
Podľa predloženého technického listu výrobcu kŕmnej zmesi BARBARA Slovensko s.r.o.,
prevádzkovateľ používa na chov hydiny kŕmnu zmes obsahujúcu enzýmy – 3 – fytáza a
endo-1,4-beta xylanáza.
Podmienka splnená.

8) Podmienka č. D.7, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vznikajúce odpady na zhodnotenie alebo
zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného
právneho predpisu odpadového hospodárstva.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ odovzdal v roku 2014 odpad katalógové číslo 02 01 02 odpadové živočíšne
tkanivá v množstve 7,20 t spoločnosti ASANÁCIA s.r.o. Žilina.
Podmienka splnená.

9) Podmienka č. E.2, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný na osvetlenie jednotlivých budov a chovných hál používať
úsporné žiarivky a žiarovky a na čistenie chovných hál používať vysokotlakové strojné
zariadenie s nízkou spotrebou elektrickej energie a vody.
Zistený stav:
V čase kontroly prevádzkovateľ v chovateľských halách používal úsporné žiarivky.
Prevádzkovateľ počas kontroly preukázal, že na čistenie hál používa vysokotlakové strojné
zariadenia s nízkou spotrebou elektrickej energie a vody.
Podmienka splnená.

10) Podmienka č. F.5, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich
s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzného
právneho predpisu vodného hospodárstva.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ zabezpečil preškolenie zamestnancov a pri kontrole bol predložený písomný
záznam.
Podmienka splnená.

11) Podmienka č. F.6, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok vodotesnosti a kontrol technického
stavu žúmp č. 1 -7 a splaškovej žumpy a vykonanie skúšok vodotesnosti do nich vedúcej
kanalizácie jedenkrát za desať rokov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na
nedeštruktívne metódy skúšania. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách
je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku. Prvé vyššie uvedené skúšky
vodotesnosti a kontroly technického stavu musia byť vykonané do 31.12.2007.
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Zistený stav:
Ku kontrole prevádzkovateľ predložil:
1. Skúšku vodotesnosti žumpy č. 1, ktorú vykonal Marián Čigaš, odborne spôsobilá osoba
s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 182/09/II. Výsledok skúšky je
uvedený v Správe č. 2012/07/019/002 zo dňa 24.09.2012.
2. Skúšku vodotesnosti žumpy č. 2, ktorú vykonal Marián Čigaš, odborne spôsobilá osoba
s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 182/09/II. Výsledok skúšky je
uvedený v Správe č. 2012/07/019/003 zo dňa 24.09.2012.
3. Skúšku vodotesnosti žumpy č. 3, ktorú vykonal Marián Čigaš, odborne spôsobilá osoba
s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 182/09/II. Výsledok skúšky je
uvedený v Správe č. 2012/07/019/004 zo dňa 24.09.2012.
4. Skúšku vodotesnosti žumpy č. 4, ktorú vykonal Marián Čigaš, odborne spôsobilá osoba
s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 182/30/09/II. Výsledok skúšky je
uvedený v Správe č. 2012/07/019/005 zo dňa 24.09.2012.
5. Skúšku vodotesnosti žumpy č. 5, ktorú vykonal Marián Čigaš, odborne spôsobilá osoba
s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 182/30/09/II. Výsledok skúšky je
uvedený v Správe č. 2012/07/019/006 zo dňa 24.09.2012.
6. Skúšku vodotesnosti žumpy č. 6, ktorú vykonal Marián Čigaš, odborne spôsobilá osoba
s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 182/30/09/II. Výsledok skúšky je
uvedený v Správe č. 2012/07/019/007 zo dňa 24.09.2012.
7. Skúšku vodotesnosti žumpy č. 7, ktorú vykonal Marián Čigaš, odborne spôsobilá osoba
s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie č. 182/30/09/II. Výsledok skúšky je
uvedený v Správe č. 2012/07/019/008 zo dňa 24.09.2012.
Podmienka splnená.

12) Podmienka č. F.8, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný podstielku s hydinovým trusom odovzdávať len osobám
obhospodarujúcim pôdu v súlade s Kódexom správnej poľnohospodárskej praxe, vydaným
Ministerstvom pôdohospodárstva SR (ďalej tiež „MP SR“) v roku 2001. Podstielku s hydinovým
trusom môže prevádzkovateľ odovzdávať aj oprávnenej osobe na základe obchodnej zmluvy na jej
úpravu kompostovaním.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil pri kontrole Dohodu o odbere podstieľky vzniknutej pri chove
brojlerov uzavretú s ABG Trebišov, s.r.o., Trebišov.
Podmienka splnená.

13) Podmienka č. F.9, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný predložiť na IŽP Košice 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, vypracovaný podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva
a požiadať o jeho schválenie v lehote do 31.8.2007.
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Zistený stav:
Prevádzkovateľ je povinný prepracovať a aktualizovať plán preventívnych opatrení na
zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na
postup v prípade ich úniku.
Podmienka nie je vyhodnotená.

14) Podmienka č. I.5.1, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným,
ročným vykazovaním spotreby elektrickej energie, zemného plynu, nafty a vody na kg živej
váhy vyprodukovaných brojlerov za obdobie kalendárneho roka.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil pri kontrole priebežné vedenie prevádzkovej evidencie spotreby
elektrickej energie, palív a vody.
Podmienka splnená.

15) Podmienka č. I.5.2, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu vody z vlastnej studne centrálnym
vodomerom.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ vykonáva meranie odberu z vlastnej studne vodomerom a pri kontrole
predložil Certifikát o overení č. 0031/331.04/15 zo dňa 04.06.2015.
Podmienka splnená.

16) Podmienka č. I.5.3, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať kvalitu vody pre napájanie brojlerov vizuálnou
kontrolou, jeden krát za polrok odobrať vzorku vody na rozbor, ktorý musí byť vykonaný
akreditovaným laboratóriom podľa vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách
na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ predložil rozbory pitnej vody, ktoré vykonáva laboratórium EKOLAB s.r.o,
č.registrácie 423/S-307.
Podmienka splnená.

17) Podmienka č. I.6.6, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť
monitorovanie technicko-prevádzkových
parametrov v súlade so schváleným súborom TPP a TOO a sprievodnou dokumentáciou
výrobcov zariadení.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ je povinný prepracovať a aktualizovať Súbor technicko-prevádzkových
parametrov a technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri
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prevádzke zo dňa 29.11.2007.
Podmienka nie je vyhodnotená.

18) Podmienka č. I.7.1, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie
podľa § 4 a 5 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č.1 a každoročne ich za predchadzajúci kalendárny rok oznamovať
do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.
Zistený stav:
Prevádzkovateľ oznámil údaje do národného registra znečisťovania o čom predložil doklad.
Podmienka splnená.

19) Podmienka č. I.7.2, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho roku predkladať každoročne
za predchádzajúci kalendárny rok na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP
Košice hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.
Zistený stav:
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2014 bolo podané na Okresný úrad Košice
dňa 30.01.2015.
Podmienka splnená.

e) Záver kontroly
Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ nevykonával činnosť
v prevádzke v rozpore s kontrolovanými podmienkami časť II. integrovaného povolenia
vydaného IŽP Košice a pri kontrole neboli zistené porušenia povinnosti prevádzkovateľa
podľa ustanovenia § 26 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Na základe zistených skutočností bude IŽP Košice postupovať v zmysle podľa 35 ods. 2
písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej
lehote opatrenia na nápravu:
- prevádzkovateľ je povinný predložiť na OIPK Košice schválený plán preventívnych
opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného
prostredia,
- prevádzkovateľ je povinný prepracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov
a technicko – organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja
znečisťovania ovzdušia.
Prevádzkovateľ dňa 14.09.2015 požiadal IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia
z dôvodu rozšírenia kapacity na prevádzke Hydinárska farma Zemplínska Teplica. IŽP
Košice vykonanou kontrolou zistil, že je potrebné aktualizovať podmienky určené v povolení,
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nakoľko došlo k zmene právnych predpisov a v rámci zmeny integrovaného povolenia
aktualizuje vybrané podmienky.
f)

Použité podklady

1. Výpis z obchodného registra
2. Splnomocnenia na zastupovanie prevádzkovateľa zo dňa 18.02.2014
3. Doklad o naskladnení brojlerov
4. Technický list kŕmnej zmesi
5. Evidencia vývozu trusu, žúmp
6. Protokoly o vykonanej skúške vodotesnosti
7. Záznamy prevádzkovej evidencie hál
8. Oznámenie o zmene prevádzkovateľa zo dňa 26.05.2015
9. Výpis z doručenej pošty
10. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
g) Prílohy správy
a) Výpis z obchodného registra prevádzkovateľa zo dňa 21.08.2015
b) Splnomocnenie na zastupovanie zo dňa 18.02.2014

h) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ

Správu z bežnej environmentálnej kontroly č. 66/2015/Val/Z vypracovala dňa 17.12.2015
Ing. Jana Valachovičová, hlavný radca inšpektor.
MVDr. Nemanja Bengin, splnomocnený zástupca prevádzkovateľa AGROCASS Plus, spol.
s r.o., Železničná 2, 044 14 Čaňa bol dňa 18.12.2015 osobne oboznámený so Správou
z bežnej environmentálnej kontroly č. 66/2015/Val/Z.

Vyjadrenie prevádzkovateľa ku kontrolou zisteným skutočnostiam:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
V Košiciach, dňa 18.12.2015
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za IŽP Košice, OIPK:
Ing. Jana Valachovičová, inšpektor

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

za prevádzkovateľa
MVDr. Nemanja Bengin
splnomocnený zástupca prevádzkovateľa
AGROCASS plus, spol. s r.o.

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

Správa z bežnej environmentálnej kontroly č. 66/2015/Val/Z po prerokovaní bola osobne dňa
18.12.2015 odovzdaná MVDr. Nemanju Benginovi splnomocnenému zástupcovi
prevádzkovateľa AGROCASS plus, spol. s r.o., Železničná 2, 044 14 Čaňa

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