Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Číslo: 9207-37418/2020/Gál/370650107

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 41/2020/Z
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, 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 § 33 ods. 1 písm. f) a ods. 2 zákona o IPKZ z dôvodu uverejnenia
rozhodnutia o záveroch o najlepších dostupných technikách. Počas kontroly a pri vypracovaní
správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.
A. Kontrola
Typ kontroly:
Podnet:
Výsledok:
Odstúpené:

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

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Ľuboš Gál
Telefón:
037 656 06 31
Elektronická adresa:
lubos.gal@sizp.sk

Číslo preukazu: 654

Inšpektor:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Ľubica Čásarová
Číslo preukazu: 463
037 656 06 48
lubica.casarova@sizp.sk

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

-

Funkcia:

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

Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie
Hlavná 1, 951 35 Veľké Zálužie
00 198 013
15. 09. 2020
Spôsob: Telefonicky

Zástupca:
Funkcia:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Maroš Bédi
zootechnik
0911 966 985
bedi@pdvz.sk

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Adresa prevádzky:
Variabilný symbol:
Integrované povolenie:
Vydané:
Právoplatné:
Projektovaná kapacita:
Kategória:

PD Veľké Zálužie – výkrm brojlerov
Hlavná 1, 951 35 Veľké Zálužie
370650107
5151-25342/37/2007/Gaj/370650107
8.8.2007
28.8.2007
54 000 ks brojlerových kurčiat v 2 halách
6.6. a) Intenzívny chov hydiny s miestom pre viac ako 40 000 ks
hydiny

E. Časová os
Predchádzajúce kontrolované
obdobie:
26. 11. 2014 – 27. 9. 2017
Posledná kontrola:
27. 9. 2017 – 20. 11. 2017
Kontrolované obdobie:
28.9.2017  22.9.2020
Začatie kontroly:
22.9.2020
Prvé miestne zisťovanie:
22.9.2020
Vypracovanie správy:
18.11.2020
Doručenie správy:
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Počet snímok: -

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-

G. Zameranie kontroly – opis
Dňa 22. 09. 2020 bola vykonaná Inšpekciou miestna obhliadka prevádzky „PD Veľké Zálužie
– výkrm brojlerov“ (ďalej len „prevádzka“). Environmentálna kontrola bola zameraná
na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Slovenskou
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inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom
integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 5151-25342/37/2007/Gaj/370650107
zo dňa 08. 08. 2007, právoplatného dňa 28. 08. 2007, v znení neskorších zmien a doplnení.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Prevádzka je zameraná na výkrm a chov brojlerových kurčiat od štádia naskladnenia
jednodňových kurčiat až po vyskladnenie brojlerov po dosiahnutí porážkovej hmotnosti.
Miestna obhliadka v prevádzke bola vykonaná na dňa 22. 09. 2020. V čase kontroly spojenej
s miestnou obhliadkou sa v prevádzke vykonávala činnosť – chov brojlerových kurčiat, obidve
chovné haly boli naskladnené. Stav kurčiat v deň kontroly bol v hale 1 - 20592 ks,
hala 2 - 20619 ks. Posledné naskladnenie brojlerov sa uskutočnilo dňa 28. 08. 2020 v počte
42 000 ks brojlerových kurčiat.
I.

Použité podklady

Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 5151-25342/37/2007/Gaj/370650107
v znení zmeny Z1.
2. Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená medzi Vodárenskou správcovskou spoločnosťou
Mojmírovce, s.r.o. a Poľnohospodárskym družstvom Veľké Zálužie.
3. Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená medzi Západoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a.s. a Poľnohospodárskym družstvom Veľké Zálužie.
4. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.
5. Evidenčné listy odpadu.
6. Sken z evidencie úkonov, porúch a opráv v halách 1,2
7. Výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.
8. Protokol č. 354/RO/2020 o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám vykonaný
spoločnosťou ROPES trade, s r.o. Humenné.
9. Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení živočíšnych vedľajších produktov č. 31101328
a Dodatok č.1 ku zmluve, uzatvorené na dobu neurčitú.
10. Zloženie kŕmnych zmesí.
11. Stav vodomeru za roky 2017, 2018, 2019 a 2020.
1.

J. Kontrolné zistenia
1. Podmienka II.A.4.4.2
Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberu vody.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vedie v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberu vody. Uvedené
dokladoval výpisom z prevádzkového denníka za kontrolované obdobie.
2. Podmienka II.A.5.5.8
Pri poruche odsávania musí byť táto okamžite odstránená, aby sa predišlo úhynu hydiny.
Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
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Porucha je oznamovaná prevádzkovateľovi formou SMS správy na mobilný telefón. Podľa
druhu poruchy sa okamžite zabezpečí jej odstránenie. V kontrolovanom období neprišlo
k takejto poruche.
3. Podmienka II.A.5.5.11
Úhyn zvierat priebežne oznamovať organizácii oprávnenej na zneškodňovanie uhynutých
zvierat, na základe písomnej zmluvy.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ má uzavretú Zmluvu o odvoze a neškodnom odstránení živočíšnych vedľajších
produktov č. 31101328 zo dňa 02. 04. 2007 v znení Dodatku č.1 ku zmluve zo dňa 13. 02. 2019.
Prevádzkovateľ oznamuje priebežne poskytovateľovi služby informáciu o uhynutých
zvieratách na základe naplnenia kafilérneho boxu. Asanácia s.r.o. službu zabezpečuje podľa
potreby prevádzkovateľa.
4. Podmienka II.A.5.5.12
Splaškové odpadové vody musia byť zachytávané v žumpe a musia byť vyvážané
na zneškodnenie oprávnenou organizáciou na základe platnej zmluvy o odbere a
vyčistení odpadových vôd.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Splaškové odpadové vody prevádzkovateľ zachytáva v žumpe č. 3 s objemom 3 m3. Splaškové
odpadové vody sú odvážané prevádzkovateľom na odberné miesto ČOV Mojmírovce a ČOV
Nitra na základe zmluvy uvedenej v časti I. použitých podkladov v bodoch č. 2 a 3.
5. Podmienka II.A.5.5.14
Za účelom zníženia prašnosti čistiť prístupovú komunikáciu, vnútorné komunikácie a spevnené
plochy.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ za účelom zníženia prašnosti priebežne čistí prístupové komunikácie, vnútorné
komunikácie a taktiež spevnené plochy. V čase obhliadky boli prístupové komunikácie,
vnútorné komunikácie a taktiež spevnené plochy čisté.
6. Podmienka II.A.6.6.1
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky pred odcudzením alebo iným
nebezpečným účinkom.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ má zabezpečený sklad pred odcudzením alebo iným nebezpečným účinkom
pre znečisťujúce látky tak, že ho má ohradený a uzamknutý.
7. Podmienka II.A.6.6.4
Uhynuté kusy hydiny uskladňovať v uzamykateľnom kafilérnom boxe, ktorý musí byť
umiestnený vo vyčlenenom stavebnom objekte.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
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Prevádzkovateľ uskladňuje uhynuté kusy hydiny v kafilérnom boxe, ktorý je umiestnený
v areáli prevádzkovateľa, cudzie osoby nemajú doň prístup.
8. Podmienka II.B.2.2.1
Pre priemyselné a splaškové odpadové vody sa limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia
neurčujú. Priemyselné odpadové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustných
žumpách a pravidelne ich po každom čistení chovnej haly vyvážať na zneškodňovanie
oprávnenou organizáciou.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ zadržiava odpadové vody v žumpe č. 1 s objemom 101 m3, ktorá mala
vykonanú skúšku tesnosti dňa 24. 08. 2020. Splaškové odpadové vody sa zhromažďujú
v žumpe č. 3 s objemom 3 m3, ktorá mala vykonanú skúšku tesnosti 06. 09. 2020 oprávnenou
organizáciou ROPES trade, s r.o. Humenné. Skúšku vykonal Tomáš Kristev, č. certifikátu:
0020-30-14-LBT. Oba certifikáty deklarujú, že nádrže sú tesné.
9. Podmienka II.C.1.2
V procese kŕmenia používať krmivo obsahujúce enzýmy.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ používa certifikované krmivá. Pri kŕmení využíva fázový výkrm podľa veku
zvierat. Krmivo obsahuje enzymatické prípravky rozkladajúce hnoj v štádiu skladovania, jedná
sa najmä o enzýmy 6 - fytáza a 1,4-beta - xylanáza.
10. Podmienka II.D.1.7
Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu vykonávať denne kontrolu úhynu brojlerov,
ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie
nákazy. Uhynuté brojlery musí okamžite uložiť do uzamknutého chladeného kafilérneho boxu a
zneškodňovať oprávnenou osobou podľa osobitného právneho predpisu.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ vykonáva kontrolu uhynutých brojlerov na dennej báze. Kontrolu vykonáva
ošetrovateľka 2 x denne. Uhynuté brojlery sa ukladajú do kafilérneho boxu a následne sa úhyn
zaznamenáva do halových kariet. Uhynuté brojlery odváža oprávnená organizácia ASANÁCIA
s.r.o. Žilina 2 x týždenne, resp. podľa potreby prevádzkovateľa.
11. Podmienka II.F.1.4
Všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami
a nakladá s nebezpečnými odpadmi, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich nežiaducemu
úniku do prostredia, podzemných a povrchových vôd, do kanalizácie alebo aby neohrozili
kvalitu povrchových a podzemných vôd.
12. Podmienka II.F.1.8
Skladovanie nafty zabezpečiť tak, aby pri porušení nádob na naftu nedošlo k ohrozeniu
podzemných a povrchových vôd.
Zistený stav

Dodržané
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Opis
Áno
Prevádzkovateľ nedisponuje znečisťujúcimi látkami a nebezpečnými odpadmi okrem zásoby
nafty pre dieselagregát, ktorú má uskladnenú v centrálnej nádrži, ktorá je zabezpečená
záchytnou vaňou.
13. Podmienka II.I.6.6.2
Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne do 28. februára
nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému obvodnému úradu životného
prostredia hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov predložil Okresnému úradu Nitra ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladaní s ním za rok 2017 dňa 24. 01.2018, za rok 2018 dňa 28. 01. 2019 a za rok
2019 dňa 14. 02. 2020, čím dodržal podmienku integrovaného povolenia.
14. Podmienka II.I.6.6.3
Prevádzkovateľ veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný oznámiť vždy
do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji, emisiách za uplynulý rok
príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.
Zistený stav Dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ ako znečisťovateľ veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia
predložil Okresnému úradu Nitra ročné údaje o súhrnných emisiách a poplatkoch za rok 2017
dňa 24. 01. 2018, za rok 2018 dňa 28. 01. 2019 a za rok 2019 dňa 14. 02. 2020, čím dodržal
podmienku.
K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané
1. II.A.4.4.2.
2. II.A.5.5.11
3. II.A.5.5.12
4. II.A.5.5.14
5. II.A.6.6.1
6. II.A.6.6.4
7. II.B.2.2.1
8. II.C.1.2
9. II.D.1.7
10. II.F.1.4
11. II.F.1.8
12. II.I.6.6.2
13. II.I.6.6.3
Nedodržané v časti
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Nedodržané
Nie je možné vyhodnotiť
1. II. A.5.5.8

M. Záver – celkové zhodnotenie
SIŽP 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. 34/2020/Z.

N. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Ľuboš Gál

Číslo preukazu: 654

.....................................
Ing. Ľubica Čásarová

.......................................
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Číslo preukazu: 463

