Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
Číslo: 10419/37/2020-378/2021/Sob

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 23/2020/Sob/P
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
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. 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. 2 písm. b) zákona - Pokuta
§ 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti
Nie

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Milan Sobolič
Telefón:
02 582 82 428
Elektronická adresa:
milan.sobolic@sizp.sk
Inšpektor:
Telefón:
Elektronická adresa:
B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

Číslo preukazu: 573

Číslo preukazu: 599

Ing. Michal Manek
02 582 82 405
michal.manek@sizp.sk

Funkcia:
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C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zúčastnená osoba:
Telefón:
Elektronická adresa:

Medzičilizie, a.s.,
329 Čiližská Radváň 930 08
00 191 396
05.10.2020
Spôsob: Emailom
Ing. Štefan Vida
Funkcia: predseda predstavenstva
+42131/554 12 94
ciliz@real-net.sk

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

Hydinová farma Baloň
Obec Baloň
371340207
4344-21914/37/2007/Ver/371340207
03.08.2007
20.09.2007

Projektovaná kapacita je 94.500 chovných miest.
Kategória:
6. Ostatné činnosti
6.6. a) Intenzívny chov hydiny s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny
E. Časová os
Predchádzajúce kontrolované
obdobie:
05.11.2015- 07.11.2017
Posledná kontrola:
07.11.2017 - 17.09.2019
Kontrolované obdobie:
08.11.2017 – 31.12.2020
Začatie kontroly:
13.10.2020
Prvé miestne zisťovanie:
13.10.2020
Vypracovanie správy:
15.02.2021
Doručenie správy:
Deň prevzatia elektronickou poštou (ÚPVS)
F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Počet snímok:
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G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola zameraná na preverenie súladu podmienok uvedených v integrovanom
povolení č. 4344-21914/37/2007/Ver/371340207 zo dňa 3.8.2007 v znení neskorších zmien.
SIŽP sa zamerala na ochranu vôd v prevádzke Hydinová farma Baloň.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Prevádzka je umiestnená v katastri obce Baloň, v okrese Dunajská Streda, cca 800 m od
súvislej zástavby obce v smere na obec Sap. Prevádzka je zameraná na odchov jaríc v dvoch
cca 16-18 týždňových turnusoch, ktorými sa následne zastavujú znáškové haly na ďalších cca
50 týždňov. Prevádzka pozostáva z 3 objektov chovných hál určených k odchovu jaríc a 4
objektov chovných hál určených k využívaniu ako znáškové haly. Chovné priestory sú uzavreté,
klimatizované, inštalovaná technológia je postavená na plne automatizovanom dávkovaní
krmiva a napájaní, regulovanom ohrievaní s regulovanou výmenou vzduchu a chladením v
letných mesiacoch. V prípade výpadku dodávky elektrickej energie je elektrická energia pre
chod zariadení chovných hál dodávaná z náhradného zdroja – dieselagregátu DA 200 kVA.
Prevádzka je zásobovaná pitnou vodou z vlastnej vŕtanej studne, lokalizovanej v areály
prevádzky. Celá prevádzka má spolu projektovanú kapacitu 94.500 chovných miest, v
súčasnosti sa využíva cca 40.000 chovných miest pre jarice a cca 54.500 chovných miest pre
nosnice. Prevádzka chovu je nepretržitá s prestávkou medzi dvoma chovnými cyklami, určenou
na vyskladnenie a vyčistenie chovných priestorov. Chod prevádzky zabezpečuje 26
prevádzkových a 3 administratívni pracovníci.
Vizuálna kontrola bola vykonaná dňa 13.10.2010 v čase od 9:25 hod. do 10:20 hod.,
pričom na kontrolovanej prevádzke boli kontrolované a hodnotené objekty a zariadenia,
v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a taktiež objekty a zariadenia na odber vôd
a akumuláciu odpadových vôd, nakladanie s vodami s povrchového odtoku.
Na kontrolovanú prevádzku je vydané právoplatné integrované povolenie rozhodnutím č. 4344
- 21914/37/2007/Ver/371340207 zo dňa 03.08.2007 zmenené rozhodnutím č. 475618967/37/2013/Sob/371340207/Z1 zo dňa 16.09.2013, rozhodnutím č. 5038-2308/37/
2019/Sob/371340207/Z2 06.09.2019 a rozhodnutím č. 10072/37/2019-17599/2020/
371340207/Z3 zo dňa 24.06.2020.
Odbor inšpekcie ochrany vôd, Inšpektorátu životného prostredia vykonal čiastkovú
kontrolu zameranú na nakladanie s vodami a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami podľa
zákona č. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov
(ďalej len „vodný zákon“), a to so zameraním na vyhodnotenie plnenia pridelených podmienok
vyššie uvedeného integrovaného povolenia v aktuálnom znení.
I. Použité podklady
1. Integrované povolenie.
2. Protokol č. 2018-RO/P121 28 o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám,
nádrží a záchytných vaní zo dňa 2.7.2018.
3. Prevádzková kniha elektrického zdroja agregátu.
4. Denník vodných diel za rok 2018 (spotreba vody za rok).
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
J.
1.
4.1

Denník vodných diel za rok 2019 (spotreba vody za rok).
Denník vodných diel za rok 2020 (spotreba vody za rok).
Havarijný plán zo dňa 22.7.2013.
Záznamová kniha z oboznámenia a informovania zamestnancov o IPKZ z 10.9.2018.
Záznamová kniha z oboznámenia a informovania zamestnancov o IPKZ z 9.9.2019.
Oznámenie o uskutočnenom odbere podzemných vôd za rok 2018.
Oznámenie o uskutočnenom odbere podzemných vôd za rok 2019.
Poplatkové priznanie podzemných vôd za rok 2019.
Prevádzkový plán na zaobchádzanie MZV.
Faktúra za prípravok na dezinfekciu dňa 25.11.2019.
Produkcia odobratého trusu za rok 2019 a 2020.
Protokol o skúškach vzorky č. 5239 s dátumom odberu 17.2.2020,
Protokol o skúškach vzorky č. 6776 s dátumom odberu 28.9.2020,
Protokol o skúškach vzorky č. 6384 s dátumom odberu 29.7.2019
Vodomer.
Faktúra za vývoz odpadovej vody z 30.7.2019
Zmluva o vývoze kuracieho trusu z 1.10.2017

Kontrolné zistenia
Podmienka II.A. Podmienky prevádzkovania bod č. 4.1:
Inšpekcia povoľuje odber podzemných vôd zo studne ZV C5 na základe rozhodnutia č.
Vod-405-4372-24/1979 zo dňa 9.3.1980 pričom sa mení pôvodné maximálne množstvo
odberu zo 4 l.s-1 na 0,475 l.s-1.
Podmienky povolenia:
Názov miesta odberu:
vrt ZV C 5
Miesto odberu (JTSK):
X: 536 111.25
Y: 1 319 610.00
WDS84:
47°49´47.3704“ 17°29´35.5392“
Technický popis miesta odberu:
hĺbka vrtu 30 m s priemerom 300 mm
Max. množstvo odberu:
0,475 l.s-1
Max. množstvo za rok:
14979 m3
Platnosť súhlasu najviac na 10 rokov: t.j do 24.06.2030.
Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok,
ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace
pred uplynutím tohto termínu o to inšpekciu požiada.
Zistený stav
dodržaná
Opis
Áno
V období od 1.1.2018 do 31.12.2018 bolo odobraných 6200 m3 podzemných vôd zo
studne ZV C5. V období od 1.1.2019 do 31.12.2019 bolo odobraných 6 218 m³
podzemných vôd zo studne ZV C5. V období od 01/2020 do 09/2020 bolo odobraných
4227 m³ podzemných vôd zo studne ZV C5.
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2.
4.2

Podmienka II.A. Podmienky prevádzkovania bod č. 4.2:
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody meradlom pre
tento účel určeným (vodomerom), ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom
o metrológii v aktuálnom znení.
Zistený stav
dodržaná
Opis
Áno
Meranie odberu je zabezpečené meradlom určeným na tento účel: WEF DN50
Číslo vodomeru 19-504282, osadený dňa 26.08.2019
Certifikát o overení (súlad so zákonom o metrológii v aktuálnom znení) ku kontrole nebol
predložený.

3.
4.3

Podmienka II.A. Podmienky prevádzkovania bod č. 4.3:
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať analýzu kvality odoberanej pitnej vody podľa
vyhl. MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody,
kontrole pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou
vodou v intervale 1 x za šesť mesiacov.
Zistený stav
nedodržaná
Opis
Áno
Ku kontrole boli predložené nasledovné protokol o skúškach kvality odoberanej pitnej
vody:
Protokol o skúškach vzorky č. 7324, dátum odberu 26.11.2018
Protokol o skúškach vzorky č. 6384, dátum odberu 29.07.2019
Protokol o skúškach vzorky č. 5239, dátum odberu 17.02.2020
Protokol o skúškach vzorky č. 6776, dátum odberu 28.09.2020
Z predložených protokolov vyplýva, že prevádzkovateľ nedodržal podmienku intervalu
vykonávania analýz odoberanej podzemnej vody počas kontrolovaného obdobia t.j. 1 x
za šesť mesiacov.

4.
4.4

Podmienka II.A. Podmienky prevádzkovania bod č. 4.4:
Prevádzkovateľ je povinný viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberu
podzemnej vody zo studne ZV C5.
Zistený stav
dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ ku kontrole predložil elektronický vedenú evidenciu mesačných
záznamov odberu podzemnej vody zo studne ZV C5 za roky 2018, 2019 a 2020.

5.
Podmienka II.A. Podmienky prevádzkovania bod č. 5.11:
5.11 Splaškové a priemyselné odpadové vody musia byť zachytávané v žumpách a musia byť
vyvážané na zneškodnenie oprávnenou organizáciou (platí len pre splaškové vody) na
zmluvnom základe alebo obdobnom obchodnom vzťahu. Prevádzka musí využívať
vysokotlakové čističe na čistenie priestorov a v šatniach používať šetriace sprchy.
Zistený stav
dodržaná
Opis
Áno
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Prevádzkovateľ ku kontrole predložil faktúry za vývoz žumpy zo dňa 06.07.2020 a zo
dňa 30.07.2019. Vývoz žumpy je zabezpečený Západoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a.s., prevádzkovateľa ČOV.
Priemyselné odpadové vody nie sú produkované.
Na zlepšenie výkonu kontroly, Inšpekcia nariadi kontrolovanému subjektu podať žiadosť
o zmenu integrovaného povolenia týkajúcu sa zabezpečenia oddeleného merania vôd
určených na sociálne účely a na výrobné účely. Lepšia kontrola produkcie splaškových
odpadových vôd.
6.
Podmienka II.A. Podmienky prevádzkovania bod č. 5.12:
5.12 Prevádzkovateľ musí prevádzkovať vodné stavby (rozvody vody, odber podzemnej vody,
kanalizáciu na odvedenie splaškových a dažďových vôd, kanalizáciu na odvedenie
technologických vôd, žumpy) v bezporuchovom stave.
Zistený stav
dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ udržiava vodné stavby (rozvody vody, odber podzemnej vody,
kanalizáciu na odvedenie splaškových a dažďových vôd, kanalizáciu na odvedenie
technologických vôd, žumpy) v bezporuchovom stave.
7.
Podmienka II.A. Podmienky prevádzkovania bod č. 5.15:
5.15 Trus z objektov pre hydinu musí byť dočasne skladovaný na roštoch, odkiaľ je pásovými
dopravníkmi umiestnený na traktorovú vlečku/kontajner. Trus je vyvážaný zmluvným
odberateľom na ďalšie spracovanie.
Zistený stav
dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ ku kontrole predložil zmluvu so spoločnosťou ASTOM V, s.r.o. zo dňa
1.10.2017. Mesačné faktúry neboli predložené (dojednanie v zmluve). Je potrebné do
integrovaného povolenia zaviesť podmienku vedenia podrobnej evidencie o vývoze trusu
(dátum, množstvo, koncové zariadenie, EČV vozidlo a pod.) pričom súčasťou predmetnej
evidencie budú faktúry. Plnenie podmienky oznamovať v ročnom termíne na povoľovací
orgán.
8.
6.1

Podmienka II.A. Podmienky prevádzkovania bod č. 6.1:
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky škodlivé látky pred odcudzením alebo iným
nebezpečným účinkom.
Zistený stav
dodržaná
Opis
Áno
Všetky škodlivé látky sú zabezpečené pred odcudzením.

Podmienka II.A. Podmienky prevádzkovania bod č. 6.2:
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými surovinami a
výstupnými odpadmi tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:
a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami,

9.
6.2
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b) vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených,
odizolovaných plochách zabraňujúcich ich úniku do okolitého prostredia, do pôdy a do
vody a to v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a všeobecne záväznými predpismi
v oblasti ochrany vôd
c) vykonávaním skúšok tesnosti:
- nádrží, rozvodov a produktovodov pred ich uvedením do prevádzky,
- nádrží, rozvodov a produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné,
každých 10 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení
s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich látok,
- nádrží vizuálne kontrolovateľných a
nádrží dvojplášťových vizuálne
nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20
rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,
- nádrží, rozvodov a produktovodov po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
- nádrží, rozvodov a produktovodov pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako
jeden rok,
d) vykonávaním skúšok tesnosti záchytných nádrží a havarijných nádrží:
- pred ich uvedením do prevádzky,
- po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
- pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,
e) vypracovaním a aktualizovanie prevádzkových poriadkov, plánov údržieb a opráv
a plánov kontroly,
f) pravidelným oboznamovaním obsluhy stavieb a zariadení s poriadkami a plánmi podľa
písmena e) a s požiadavkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
g) vykonávaním pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb
a zariadení a prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a určenie termínu
ich ďalšej kontroly pri skladovacích nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne
nekontrolovateľné raz za 10 rokov a vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne
nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov,
h) riadnym prevádzkovaním monitorovacích systémov na zisťovanie a sledovanie vplyvu
stavieb a zariadení na podzemnú vodu a zabezpečovanie vyhodnocovania výsledkov
monitorovania,
i) evidovaním záznamov o skúškach tesnosti, prevádzke, údržbe, opravách a o kontrolách
a ich predloženie na požiadanie orgánu štátnej vodnej správy,
j) riadnym vyčistením stavieb a zariadení po ukončení ich prevádzky, vykonaním opatrení
na zamedzenie ich opätovnému uvedeniu do prevádzky ani náhodným spôsobom
a zabezpečením prevádzkovania monitorovacieho systému na nevyhnutný čas.
Zistený stav
nedodržaná
Opis
Áno
Podmienky c), d), h) nie je možné vyhodnotiť, nakoľko na prevádzke sa predmetné
nenachádza.
Podmienky a), b), e), f) nedodržané, prevádzkový poriadok predložený ku kontrole nie je
vyhovujúci s ohľadom na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami na kontrolovanej
prevádzke. Predložený prevádzkový poriadok, ktorý bol ku kontrole predložený, tvorí len
Strana 7 z 12

Správa o environmentálnej kontrole č. 23/2020/Sob/P

odkopírovaná grafická príloha „havarijného plánu“, nie je zrejmé kto a kedy predložený
prevádzkový poriadok vypracoval a schválil. S bezpečnostnými dokumentami (havarijný
plán, prevádzkový poriadok) nie sú oboznamovaný zamestnanci resp. takýto doklad nebol
ku kontrole predložený.
Počas kontroly bolo na spevnenej betónovej manipulačnej ploche, na ktorej dochádza
k výstupu znečisťujúcej látky – trus z pásového dopravníka do pristaveného kontajnera,
pozorované znečistenie a to zvyšky trusu na samotnej betónovej ploche pod dopravníkom
a jej bezprostrednom okolí. Manipulačná plocha je stavebne riešená ako betónová, bez
použitia vhodnej a účinnej izolácie. Taktiež technický stav predmetnej plochy je
nevyhovujúci, nakoľko na betónovej ploche boli pozorované trhliny, praskliny
a poodlupované časti betónu. Manipulačná plocha nie je žiadnym spôsobom ohraničená od
okolitého prostredia, pričom môže byť resp. v čase kontroly aj bola znečistená zvyškami
znečisťujúcej látky – trusu a vody z povrchového odtoku (ktoré v tomto prípade obsahujú aj
znečisťujúcu látku) voľne vsakujú do okolia.
Vyššie uvedené platí pre všetky manipulačné plochy, na ktorých sa s predmetnou
znečisťujúcou látkou zaobchádza resp. dochádza k výstupu znečisťujúcej látky – trusu z
pásového dopravníka do pristaveného kontajnera.
10.
6.3

Podmienka II.A. Podmienky prevádzkovania bod č. 6.3:
Znečisťujúce látky a nebezpečné odpady zhromažďovať v nepriepustných nádobách nad
záchytnou vaňou vo vyhradenom objekte.
Zistený stav
čiastočne dodržaná
Opis
Áno
V sklade resp. objekte č. 5 kde je umiestnený dieselagregát boli počas kontroly
pozorované voľne ložené (v plastových vreciach uložených na paletách) na betónovej
podlahe znečisťujúce látky – sypká dezinfekcia. Plocha objektu je betónová, bez použitej
vhodnej izolácie. Dieselagregát obsahuje „nádrž“ o objeme 200 litrov, ktorá je
umiestnená tak ako celé zariadenie v záchytnej nádobe.

11.
6.6

Podmienka II.A. Podmienky prevádzkovania bod č. 6.6:
Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi a obzvlášť znečisťujúcimi látkami je prevádzkovateľ
povinný dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona v nadväznosti na ustanovenia
Vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so
znečisťujúcimi látkami a v tomto zmysle zabezpečiť aj prečerpávacie a manipulačné
plochy.
Zistený stav
čiastočne dodržaná
Opis
Áno
Predložený havarijný plán, ktorý bol schválený odborom inšpekcie ochrany vôd nie je
aktuálny a to najmä na stav zaobchádzania so ZL (v aktuálnom havarijnom pláne nie je
uvádzaná znečisťujúca látka – dezinfekcia, ktorá sa skladuje v objekte č. 5), je potrebná
aktualizácia integrovaného povolenia.
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12.
2.1

Podmienka II.B. Emisné limity bod č. 2.1:
Pre priemyselné a splaškové odpadové vody sa limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia
neurčujú. Priemyselné a splaškové odpadové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v
nepriepustných žumpách a pravidelne ich po každom čistení chovnej haly vyvážať na
zneškodňovanie zmluvnou organizáciou.
Zistený stav
nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
Neaktuálne, žumpy pri halách nie sú.

13.

Podmienka II.F Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v
prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej
prevádzky bod č. 1.9:
Prevádzkovateľ je povinný jeden krát za desať rokov skontrolovať stav vodotesnosti
jednotlivých žúmp a to odborne spôsobilou osobou. Doklad o kontrole uložiť
v prevádzkovom denníku.
Zistený stav
nie je možné vyhodnotiť
Opis
Áno
Žumpy resp. nádrže na znečisťujúce látky na prevádzke už nie sú – je potreba aktualizácia
integrovaného povolenie v platnom znení

1.9

Podmienka II.F Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v
prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej
prevádzky bod č. 1.14:
1.14 Zabezpečiť predchádzanie haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným
školením pracovníkov (1 x ročne) o technických, organizačných a bezpečnostných
pokynoch pri prevádzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať
podľa prevádzkovej dokumentácie pri vedení prevádzkovej evidencie, o opatreniach
v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke. O školeniach musí byť spísaný
záznam.
Zistený stav
čiastočne dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ ku kontrole predložil iba záznamy z oboznámenia a informovania
zamestnancov o IPKZ za roky 2018, 2019 a 2020.
14.

15.
2.1

Podmienka II.I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje,
ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému bod č.2.1:
Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia priemyselných a splaškových
odpadových vôd nebude vykonávaná.
Prevádzkovateľ je povinný skontrolovať stav tesnosti kanalizácie a žúmp na
sústreďovanie priemyselných a splaškových odpadových vôd odborne spôsobilou osobou
minimálne jeden krát:
- pri uvedení do prevádzky,
- každých 10 rokov pre vizuálne nekontrolovateľné,
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- každých 20 rokov pre vizuálne kontrolovateľné,
- pri každej oprave, rekonštrukcii.
Doklad o kontrole uložiť v prevádzkovom denníku.
Zistený stav
dodržaná
Opis
Áno
Prevádzkovateľ ku kontrole predložil protokoly o skúške tesnosti.
K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržaná:
1.
Podmienka II.A.4.1
2.
Podmienka II.A.4.2
3.
Podmienka II.A.4.4
4.
Podmienka II.A.5.11
5.
Podmienka II.A.5.12
6.
Podmienka II.A.5.15
7.
Podmienka II.A.6.1
Nedodržaná:
1.
Podmienka II.A.4.3
2.
Podmienka II.A.6.2
Čiastočne dodržaná:
1.
Podmienka II.A.6.3
2.
Podmienka II.A.6.6
3.
Podmienka II.F.1.14
Nie je možné vyhodnotiť:
1.
Podmienka II.B.2.1
2.
Podmienka II.F.1.9
M. Záver – celkové zhodnotenie
Vykonanou kontrolou v prevádzke „Hydinová farma Baloň“ prevádzkovateľa Medzičilizie a.s.,
329 Čiližská Radváň 930 08, za kontrolované obdobie od 08.11.2017 – 31.12.2020 inšpekcia
zistila niekoľko porušení povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok povolenia č.
4344-21914/37/2007/Ver/371340207 zo dňa 03.08.2007 v znení neskorších zmien.
Po preskúmaní dokladov, a fyzickej obhliadky prevádzky, bolo zistené, že prevádzkovateľ za
kontrolované obdobie:
- neprekračuje povolené maximálne množstvo odberu podzemnej vody zo studne ZV C5,
- meria odber podzemnej vody meradlom pre tento účel určeným (vodomerom), ktorého
správnosť overuje v súlade so zákonom o metrológii v aktuálnom znení,
- nevykonáva analýzy odoberanej podzemnej vody 1 x za šesť mesiacov,
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-

-

-

-

vedie elektronicky evidenciu mesačných záznamov odberu podzemnej vody zo studne
ZV C5,
zachytáva splaškové odpadové vody v žumpách a následne ich vyváža na zneškodnenie
oprávnenou organizáciou na zmluvnom základe alebo obdobnom obchodnom vzťahu,
udržiava vodné stavby v bezporuchovom stave,
skladuje trus z objektov pre hydinu dočasne na roštoch, odkiaľ ho pásovými
dopravníkmi umiestňuje na traktorovú vlečku/kontajner. Trus vyváža zmluvným
odberateľom na ďalšie spracovanie,
má všetky škodlivé látky zabezpečené pred odcudzením,
má prevádzkový poriadok, ale je nevyhovujúci s ohľadom na zaobchádzanie so
znečisťujúcimi látkami. S bezpečnostnými dokumentami nie sú oboznamovaný
zamestnanci. Na spevnenej betónovej manipulačnej ploche, na ktorej dochádza
k výstupu trusu z pásového dopravníka do pristaveného kontajnera, pričom bolo
pozorované znečistenia a to zvyšky trusu na samotnej betónovej ploche pod
dopravníkom a jej bezprostrednom okolí. Technický stav plochy je nevyhovujúci.
Manipulačná plocha bola znečistená zvyškami znečisťujúcej látky – trusu a vody
z povrchového odtoku voľne vsakujú do okolia.
niektoré znečisťujúce látky a nebezpečné odpady zhromažďoval mimo nepriepustných
nádobách,
je potrebná aktualizácia havarijného plánu,
mal žumpy resp. nádrže na znečisťujúce látky na prevádzke, ale už nie sú - potreba
aktualizácia integrovaného povolenie,
nezabezpečil školenia týkajúce sa technických, organizačných a bezpečnostných
pokynoch pri prevádzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať
podľa prevádzkovej dokumentácie pri vedení prevádzkovej evidencie, o opatreniach
v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke. Predložil iba záznam o oboznámení
sa IPKZ za roky 2018, 2019 a 2020,
predložil protokol o skúške tesnosti.

Uvedenými zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v:
-

§ 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade
s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a
§ 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ, t.j. udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami
určenými v povolení a dopustil sa správneho deliktu podľa § 37 ods. 1 písm. m) zákona
o IPKZ.

SIŽP podľa § 35 ods. 2:
-

písm. a) zákona o IPKZ uloží pokutu za nesúlad kontrolou zisteného stavu
v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami integrovaného povolenia a
podľa § 35 ods. 2 písm. b) vyzve prevádzkovateľa na podanie žiadosti o zmenu
integrovaného povolenia.

N. Podpisy
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Za SIŽP:

Ing. Milan Sobolič
................................................................
Ing. Michal Manek
................................................................
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