Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

č.: 10627-48237/47/2019/Mkš

Počet príloh:-

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 59/2019/Mkš/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica,
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 o IPKZ“) vykonala
environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ vo väzbe
na § 26 ods. 1 písm. f), § 35 ods. 2 písm. a) a § 33 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ. Počas kontroly
a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.
A. Kontrola
Typ kontroly:
Výsledok:

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

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Ivan Mikloš
Telefón:
048 471 96 54
Elektronická adresa:
ivan.miklos@sizp.sk
Inšpektor:
Telefón:
Elektronická adresa:

RNDr. Igor Jedlovský
048 471 96 54
igor.jedlovsky@sizp.sk

Číslo preukazu: 126

Číslo preukazu: 339
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B.1. Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

-

C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:

Poľnohospodárske družstvo
Hrádocká 2718, Lieskovec 962 21
36 036 757
20. 11. 2019
Spôsob: Telefonicky

Zástupca:
Funkcia:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Martina Ľuptáková
riaditeľka
0915 99 14 28
pdlieskovec01@stonline.sk

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Výkrm brojlerov
Adresa prevádzky:
Hrádocká 2718, Lieskovec
Variabilný symbol:
470730106
Integrované povolenie:
5458/606/OIPK/470730106/2006-Mš
Vydané:
2.8.2006
Právoplatné:
11.9.2006
Projektovaná kapacita:
47 000 ks.rok-1
Kategória:
6.6. a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.
E. Časová os
Predchádzajúce kontrolované
obdobie:
1.1.2017  6.11.2017
Posledná kontrola:
6.11.2017  30.11.2017
Kontrolované obdobie:
2.1.2019  27.11.2019
Začatie kontroly:
27.11.2019
Prvé miestne zisťovanie:
27.11.2019
Vypracovanie správy:
18.12.2019
Doručenie správy:
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:

Nie
Nie
Nie
Nie

Počet snímok:
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Meranie emisií:
Iné:

Nie
-

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola je podľa § 34 os. 1 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok
integrovaného povolenia a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene
povolenia. Súčasne bolo vykonané zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť
k zmene integrovaného povolenia v nadväznosti na súčasne platné právne predpisy v oblasti
ochrany ovzdušia t. j. zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákonov č. 318/2012 Z. z.,
180/2013 Z. z., 350/2015 Z. z., 293/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o ovzduší“) a vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania - opis
Prevádzka je zameraná na chov brojlerových kurčiat za účelom výroby hydinového mäsa. Chov
je vykonávaný v 2 halách s celkovou projektovanou kapacitou hál 47 000 ks brojlerových
kurčiat. Prevádzka je umiestnená na parcelách KN č. 1626-prevádzková budova, 1642/1vnútroareálové plochy, 1642/7-odchovňa (hala BIOS I.), 1642/6- spaľovacia jednotka kontajnerové technologické zariadenie, 1620/1-odchovňa (hala BIOS III.), 1620/3- spaľovacia
jednotka - kontajnerové technologické zariadenie, 1620/2-vnútroareálové plochy, 1643/4kafilérny box v katastrálnom území Lieskovec.
Kurčatá sa naskladňujú ako 1 - dňové a vyskladňovanie prebieha vo veku 40.- 42. dňa výkrmu.
Medzi jednotlivými turnusmi je 14 dňová prestávka na prípravu hál. V čase vykonania kontroly
boli využité všetky chovné haly v rámci prebiehajúceho turnusu (pozn.: dátum naskladnenia
24. 10. 2019). Ostatný turnus v zmysle záznamov z prevádzkovej evidencie prebiehal
od 29. 08. do 09. 10. 2019 s počtom naskladnených kurčiat 47000 ks.
I.

Použité podklady

1.
2.

3.

integrované povolenie v znení jeho neskorších zmien;
prevádzková evidencia;
evidencia chovných cyklov (šarža, dátum naskladnenia, počet naskladnených kusov, dátum
vyskladnenia, počet vyskladnených kusov), evidencia spotreby (voda, krmivá).cyklus-1,
evidencia úhynu podľa jednotlivých chovných hál.cyklus-1;
súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení;

J.

Kontrolné zistenia

Opatrenie č. 1: uvedené v časti II., kapitola A., ods. č. 5 „Technicko-prevádzkové podmienky“,
bod č. 5.1.1. písm. b) - prevádzková evidencia;
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Zistený stav
Opis

Dodržané
Áno

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil priebežnú evidenciu, ktorú vedie podľa §3 ods. 2
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov
o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia v závislosti od druhu stacionárneho zdroja
v rozsahu vymedzenom v dokumentácii stacionárneho zdroja podľa § 2 písm. k) zákona
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší s obsahom o:
-

množstve (ks) naskladnených kurčiat za jednotlivé turnusy podľa jednotlivých chovných
hál,
množstve vyskladnených kurčiat (ks, kg),
úhyne (ks, a % z naskladnenia) podľa jednotlivých hál,
bilančnej spotreby vody,
množstve odpadu podľa kategórie a miesta vzniku,
evidencia množstva paliva
(pozn.: 2 ks kontajnerových technologických zariadení s kotlami na peletky z biomasy
/tepelný príkon 2x 55,44 kW/ s akumulačnými izolovanými zásobníkmi, obehovými
čerpadlami, expanznými nádobami, armatúrami, riadiacimi jednotkami a komínmi výšky
4 m).

Opatrenie č. 2: uvedené v časti II., kapitola C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä
použitím najlepších dostupných techník“ bod č. 1., písm. a), b) a c);
Zistený stav
Opis

Dodržané
Áno

-

ku bodu č. 1., písm. a)
Kontrolou v prevádzke z priebežnej evidencie vyplýva, že prevádzkovateľ prispôsobil
zloženie krmiva požiadavkám stavu brojlerových kurčiat (BK), veku a váhy BK a štádia
chovu. Z porovnania doporučených hodnôt nespracovaných bielkovín a fosforu
uvádzaných v krmive (pozn.: kap. 5.3.1 referenčného dokumentu o najlepších dostupných
technikách /BREF/ poskytujúce závery pre určenie BAT) vplýva, že prevádzkovateľ plní
zásady správnej poľnohospodárskej praxe na obmedzovanie emisií amoniaku a fosforu
z chovov hospodárskych zvierat uvedených v prílohe č. 7, kap. F, bod č. 9.2.1 vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

-

ku bodu č. 1., písm. b)
Kontrolou v prevádzke z priebežnej evidencie vyplýva, že prevádzkovateľ vykonáva
opatrenia na obmedzovanie emisií amoniaku tak, aby obsah sušiny v truse
a v podstielke bol > 60 %; (turnusy za rok 2019 od 03. 01. 2019-24. 10. 2019; sušina od
60% do 84%).

-

ku bodu č. 1., písm. c)
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Kontrolou v prevádzke bolo zistené, že podstielka z hál (pozn.: VŽP a odvodené produkty
tak, ako sú určené zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým
sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov
a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu) sa v priestore prevádzky
na to určenom (za jednotlivými chovnými halami BIOS I., III.) nenachádzal. Podstielka
je odvážaná vo veľkoobjemových kontajneroch na poľné hnojisko situované mimo areálu
prevádzky v k.ú. Lukové, pre ktoré má prevádzkovateľ spracovaný tzv. „Manipulačný
a prevádzkový poriadok poľného hnojiska Lukové“ (nie je súčasťou integrovaného
povolenia, podmienky na kontrolu nie sú stanovené).
Opatrenie č. 3: uvedené v časti II., kapitole A., v odstavci 2. „Podmienky pre dobu
prevádzkovania“ bod č. 2.5
Zistený stav
Opis

Dodržané
Áno

Kontrolou v prevádzke bolo zistené, že úhyn (kadávery) z ostatného vykonaného turnusu
(chovného cyklu) sa v halách na chov a im prislúchajúcich manipulačných a skladovacích
priestorov nenachádzal. Kontrolou súvisiacej evidencie bolo zistené, že prevádzkovateľ eviduje
denný úhyn na osobitných evidenčných listoch. Pri kontrole boli predložené evidenčné listy
s uvedením dátumu, množstva a evidenčného čísla vozidla zneškodňovateľa odpadov
živočíšneho pôvodu. Úhyn pochádzajúci z predmetného chovu je zneškodnený oprávnenou
osobou (Asanácia, s.r.o, Žilina) v zmysle obchodnej zmluvy na dobu neurčitú o asanácii
a likvidácii nebezpečných odpadov živočíšneho pôvodu.
I.

INÉ

V prevádzke bolo vykonané v rámci environmentálnej kontroly č. 52/2017/Mkš/Z zo dňa
14. 12. 2017 (ďalej len „EK“) preskúmanie relevantných podmienok integrovaného povolenia
(ďalej len „IP“) prevádzky z hľadiska ich aktualizácie pre postupy a činnosti dané rozsahom
pôsobnosti Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým
sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších
dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných. Zo záverov
uvedených v kap. I., EK vo vzťahu k ustanoveniu § 33 ods. (1) písm. f) zákona o IPKZ
vyplynula potreba aktualizácie IP pre zabezpečenie súladu prevádzkovania s BAT. Vzhľadom
na časovú náročnosť povoľovacieho procesu sa prevádzkovateľovi doporučuje podať žiadosť
v dostatočnom časovom predstihu t. j. najneskôr do 28. 02. 2020 s náležitosťami a obsahom
úmerným k § 7 zákona o IPKZ a najmä zdôvodnením navrhovaných podmienok povolenia
vrátane vyhodnotenia súladu návrhu so závermi o najlepších dostupných technikách /pozn. §7
ods. (1) písm. m)/ podľa záverov z EK.
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K. Záver – celkové zhodnotenie
Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35
ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu vykonávania činnosti v prevádzke
s vybranými podmienkami integrovaného povolenia.
L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané podmienky integrovaného povolenia tak, ako sú uvedené v jeho časti:
1. II., kapitole A., ods. 5., bod č. 5.1.1 písm. b);
2. II., kapitole C., bod č. 1., písm. a), b) a c);
3. II. kap. A., ods. 2., bod č. 2.5
M. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Ivan Mikloš
................................................................
RNDr. Igor Jedlovský
................................................................
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