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

Číslo: 4991-14502/2019/Kap/371150205

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 13/2019/Z
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia,
resp. SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa
ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 9 ods. 1 písm. a) a ust. § 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 ust. § 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 o IPKZ“) vykonala environmentálnu
kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa ust. § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly
a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.
A. Kontrola
Typ kontroly:
Podnet:
Výsledok:
Odstúpené:
Komu:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Nie
§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Nie
-

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Mgr. Kristína Kapriová
Telefón:
037 656 06 32
Elektronická adresa:
kristina.kapriova@sizp.sk
Inšpektor:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Kristína Titková
037 656 06 47
kristina.titkova@sizp.sk

B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

-

Číslo preukazu: 576

Číslo preukazu: 428

Funkcia:

-
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C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:
D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
Integrované povolenie:
Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:
Kategória:

Liaharenský podnik Nitra, a.s., (ďalej len „prevádzkovateľ“)
949 01 Nitra - Párovské Háje
00 199 010
14.3.2019
Spôsob: elektronickou poštou
Miroslav Král
Funkcia: referent ŽP
0905 746 042
spv@lpnitra.sk

Veľkochov ošípaných – produkcia bravčového mäsa –
Farma Kovarce (ďalej len „prevádzka“)
956 15 Kovarce
371150205
3172/OIPK/1191/06-Mu/371150205
24.7.2006
14.8.2006
7 050 ks ošípaných
6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre
viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg

E. Časová os
Predchádzajúce kontrolované
obdobie:
1.11.201522.3.2017
Posledná kontrola:
15.3.201713.4.2017
Kontrolované obdobie:
23.3.201722.3.2019
Začatie kontroly:
22.3.2019
Prvé miestne zisťovanie:
22.3.2019
Vypracovanie správy:
3.5.2019
Doručenie správy:
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
-

Počet snímok:

33

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola zameraná na preverenie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného
povolenia vydaného rozhodnutím Inšpekcie č. 3172/OIPK/1191/06-Mu/371150205 zo dňa
24.7.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.8.2006. Inšpekcia si pre účely kontroly
vybrala podmienky z oblasti ochrany vôd, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva,
projektovanej kapacity a prevádzkovej evidencie.
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H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Prevádzkovateľ umožnil Inšpekcii dňa 22.3.2019 vstup do areálu prevádzky a zabezpečil
prehliadku priestorov. V deň kontroly prevádzkovateľ predložil Inšpekcii stav ošípaných
z konca mesiaca február 2019, ktorý bol 5 519 ks. Počas miestnej obhliadky boli všetky haly
naskladnené. Stav vodomeru bol 254 924 m3.
I.

Použité podklady
1. Zmluva o prevedení prác a služieb č. 4/2013 – poskytovanie veterinárnej starostlivosti
v prevádzke
2. Oznámenia o uskutočnenom odbere podzemných vôd za kontrolované obdobie
3. Prevádzková evidencia (čistenie šácht, vpustí, faktúry) – k nahliadnutiu
4. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2017 – uložené v zbernom spise
prevádzky
5. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018 – uložené v zbernom spise
prevádzky
6. Zmluva o dielo uzatvorená so spoločnosťou ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. – k nahliadnutiu
7. Rozhodnutie Okresného úradu Nitra č. OU-NR-OSZP3-2016/010724-02-F06,
o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy
spoločnosti ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
8. Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia alebo
zhodnotenia č. 1203010557-A (spoločnosť PolyStar, s.r.o.) – k nahliadnutiu
9. Rozhodnutie Okresného úradu Nitra č. OU-NR-OSZP1-2016/026949 o udelení
súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov spoločnosti PolyStar, s.r.o.
10. Zmluva o uložení odpadu na skládke v Pustých Sadoch uzatvorená so spoločnosťou
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.
11. Rozhodnutie Inšpekcie č. 3838-19816/2016/Sza/370280104/Z7-SP o udelení súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlasu na vydanie
prevádzkového poriadku spoločnosti KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.
12. Zmluva o vývoze a aplikácií hnojovice – k nahliadnutiu
13. Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Topoľčany (v súčasnosti Okresný
úrad Topoľčany) č. ŽP OO 2006/00486-St zo dňa 8.3.2006 o schválení postupu
výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok

J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka II.A.1.5.:
Prevádzka musí byť prevádzkovaná pod dohľadom veterinárneho lekára.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzka je prevádzkovaná pod dohľadom veterinárneho lekára MVDr. Dušana Palatického,
na základe zmluvy č. 4/2013 uzatvorenej na dobu neurčitú.
2. Podmienka II.A.2.3.:
Prevádzkovateľ nesmie prekročiť maximálnu kapacitu chovu ošípaných – 7 050 ks.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
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Stav ošípaných na prevádzke ku koncu mesiaca február bol 5 519 ks, z čoho vyplýva, že
maximálna kapacita chovu ošípaných bola dodržaná.
3. Podmienka II.A.4.2.:
Odber podzemných vôd z vŕtanej studne pre technologické účely nesmie prekročiť množstvo
0,7 l.s-1.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii Oznámenia o uskutočnenom odbere podzemných vôd
za kontrolované obdobie (rok 2017 - 16 756 m3; rok 2018 - 15 402 m3 odobraných
podzemných vôd). Na základe vykonaného výpočtu Inšpekcia zistila, že nebolo prekročené
povolené množstvo odoberaných podzemných vôd zo studne.
4. Podmienka II.A.5.5.:
Prevádzkovateľ (správca dažďovej kanalizácie) je povinný pravidelne vykonávať čistenie
vpustí a kanalizačných šácht, tak aby počas dažďov nedochádzalo k vnikaniu splavenín
do vodného toku.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ poskytol Inšpekcii k nahliadnutiu záznamy z čistenia vpustí a šácht
za kontrolované obdobie, z ktorých je zrejmé, že čistenie sa vykonáva hlavne v jarnom
a jesennom období, kedy sa predpokladá zvýšené množstvo zrážok.
5. Podmienka II.A.6.4.:
Kapacita skladovacích nádrží a lagúny musí byť zabezpečená pre šesťmesačnú produkciu
hnojovice.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Objem skladovacích nádrží a lagúny, ktoré sa nachádzajú v prevádzke predstavuje 10 514 m3.
Maximálna projektovaná kapacita prevádzky je 7 050 ks ošípaných. Potreba skladovacích
nádrží na hnojovicu na šesť mesiacov pre jedno zviera v m3 je uvedená v prílohe č. 1
k zákonu č. 136/2000 Z. z. o hnojivách. Výpočtom bolo zistené, že vyššie uvedené množstvo
ošípaných počas šiestich mesiacov vyprodukuje 6 415,50 m3 hnojovice. Na základe výpočtu
možno konštatovať, že v prevádzke je zabezpečená dostatočná kapacita na skladovanie
hnojovice počas obdobia šiestich mesiacov, kedy je aplikácia hnojív do poľnohospodárskej
pôdy zakázaná.
6. Podmienka II.A.6.5.:
Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o množstve hnojovice a oplachových vôd
z čistenia chovných hál zhromažďovaných vo veľkokapacitných nadzemných nádržiach
a lagúny v súlade s prevádzkovým poriadkom.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vedie predmetnú evidenciu formou vývozných dokladov vystavených
odberateľovi (Poľnohospodárske družstvo Tríbeč Nitrianska Streda), ktoré poskytol počas
kontroly Inšpekcii k nahliadnutiu.
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7. Podmienka II.C.2.:
Prevádzkovateľ je povinný čistenie chovných objektov a ich vybavenia vykonávať
vysokotlakovými čistiacimi zariadeniami.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Nie
8. Podmienka II.D.1.10.:
Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi, je povinný odovzdávať
na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Podľa Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2017 vznikli prevádzkovateľovi
odpady týchto katalógových čísel (ďalej len „k. č.“) - 18 02 02; 15 01 10; 16 02 13; 20 03 07.
Podľa Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018 vznikli prevádzkovateľovi
odpady týchto k. č. - 18 02 02; 15 01 10; 16 02 13; 15 01 06 (použité podklady – body č. 4,
5). Odpad k. č. 15 01 10 a 16 02 13 odoberá prevádzkovateľovi na základe zmluvy spoločnosť
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., ktorá má Okresným úradom Nitra, udelený súhlas na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy vydaný rozhodnutím č. OU-NR-OSZP32016/010724-02-F06, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.3.2016 (použité podklady – bod
č. 7). Vo vyššie uvedenom súhlase sú zahrnuté aj vyššie uvedené odpady, a teda spoločnosť
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. je oprávnená s nimi nakladať.
Odpad k. č. 18 02 02 (čo sa vzťahuje na ihly, tampóny, ampulky, striekačky...) odoberá
prevádzkovateľovi spoločnosť PolyStar, s.r.o. na základe rámcovej zmluvy o zbere a preprave
odpadov za účelom ich zneškodnenia alebo zhodnotenia. PolyStar, s.r.o. má udelený súhlas
na prepravu nebezpečných odpadov rozhodnutím Okresného úradu Nitra č. OU-NR-OSZP12016/026949, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.8.2016. (použité podklady – bod č. 9).
Prevádzkovateľ má uzatvorenú zmluvu č. 40/2019 o uložení odpadu na skládke v Pustých
Sadoch, ktorou sa spoločnosť KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. zaväzuje
prevádzkovateľovi zneškodňovať okrem iných aj odpady k. č. 15 01 06 a 20 03 01. Súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlas na vydanie
prevádzkového poriadku tohto zariadenia bol spoločnosti KOMPLEX-odpadová spoločnosť,
s.r.o. udelený rozhodnutím Inšpekcie č. 3838-19816/2016/Sza/370280104/Z7-SP na dobu 5
rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia t. z. do 18.7.2021 (použité podklady – bod č. 11).
9. Podmienka II.D.1.13.:
Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné
odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie prítomných
škodlivín
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Počas kontrolovaného obdobia v prevádzke nevznikli nebezpečné odpady, ktoré by bolo
možné riediť, čo je zrejmé z Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ktoré
prevádzkovateľ predložil. Inšpekcia si počas kontroly obhliadla „sklad odpadov a liečiv“,
ktorý sa nachádza v objekte administratívnej budovy a zistila, že prevádzkovateľ nezmiešaval
jednotlivé druhy nebezpečných odpadov, vzhľadom k tomu, že na tomto mieste
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zhromažďoval len jeden odpad z kategórie nebezpečných, konkrétne odpad k. č. 15 01 10
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami.
Odpady, ktoré nie sú nebezpečné prevádzkovateľ zhromažďuje oddelene v na to určených
smetných nádobách.
10. Podmienka II.E.1.5.:
Zaznamenávať údaje o spotrebe elektrickej energie, nafty a zemného plynu do prevádzkovej
evidencie.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ eviduje množstvo spotrebovanej elektrickej energie mesačne na základe
faktúr. Nafta využívaná pre chod mechanizmov sa tankuje na čerpacej stanici pohonných
hmôt a jej evidencia sa vedie na základe pokladničných dokladov. Zemný plyn sa v prevádzke
nevyužíva a teda nie je prevádzkovateľom nijako evidovaný.
11. Podmienka II.F.1.11.:
Prevádzkovateľ je povinný vykonať minimálne jedenkrát týždenne vizuálnu kontrolu stavu
naplnenia žumpy na akumuláciu oplachových vôd zo skladu kadáverov a zistené údaje
zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
Prevádzkovateľ v súčasnosti zberá uhynuté zvieratá do uzatvárateľných plastových nádob,
ktoré uskladňuje v kafilérnom boxe do doby ich zberu oprávnenou spoločnosťou. Pri takomto
nakladaní s kadávermi prevádzkovateľovi nevznikajú oplachové vody z umývania kafilérneho
boxu. Z uvedeného dôvodu prevádzkovateľ nevykonáva vizuálnu kontrolu naplnenia žumpy
pri kafilérnom boxe a preto o tom nevedie evidenciu.
12. Podmienka II.I.1.:
Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa schváleného
výpočtu jedenkrát ročne.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Topoľčany (v súčasnosti Okresný úrad
Topoľčany) č. ŽP OO 2006/00486-St zo dňa 08. 03. 2006 bol prevádzkovateľovi schválený
postup výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok, podľa ktorého každoročne postupuje
pri zisťovaní množstva emisií vypustených prevádzkou do ovzdušia. Zistené údaje
o súhrnných emisiách a poplatkoch prevádzkovateľ zaslal Okresnému úradu Topoľčany
za rok 2017 dňa 29. 01. 2018 a za rok 2018 dňa 23. 01. 2019.
13. Podmienka II.I.7.6.:
Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy
vzniknuté havárie a mimoriadne udalosti v prevádzke, nadmerný okamžitý únik emisií
do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku
ochrany vôd a ovzdušia.
Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
Strana 6 z 8

Správa o environmentálnej kontrole č. 13/2019/Z

Prevádzkovateľ sa vyjadril, že v prevádzke počas kontrolovaného obdobia nevznikla žiadna
havária ani mimoriadna udalosť.
K. Prílohy správy
Áno
1. Fotodokumentácia
L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. II.A.1.5.
2. II.A.2.3.
3. II.A.4.2.
4. II.A.5.5.
5. II.A.6.4.
6. II.A.6.5.
7. II.C.2.
8. II.D.1.10.
9. II.D.1.13.
10. II.E.1.5.
11. II.I.1.
Nedodržané v časti
Nedodržané
Nie je možné vyhodnotiť
1. II.F.1.11.
2. II.I.7.6.
M. Záver – celkové zhodnotenie
Inšpekcia na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto
potvrdzuje podľa ust. § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu
v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.
O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto Správy
o environmentálnej kontrole č. 13/2019/Z.
Inšpekcia začne konanie z vlastného podnetu podľa ust. § 11 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ
vo veci prehodnotenia povolenia a vyzve prevádzkovateľa na podanie žiadosti o zmenu
integrovaného povolenia, pretože je potrebné zmeniť podmienky prevádzkovania určené
na prevádzku vo vydanom povolení.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Mgr. Kristína Kapriová
................................................................
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Ing. Kristína Titková
................................................................
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