‚t

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Čj.: 2873-1 7044/37/2007/Tom/371 240106

Bratislava, 6.6.2007

Qca2QWt.O9ť

óň

ROZHODNUTIE
verej nou vyhláškou

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán
štátnej správy podl‘a
9 a * 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa * 28 ods. 1 písm. a)
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej preveneH a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o IPKZ“), podľa 8 ods. 2 písm. a) bod č. 7, 8; písm. b) bod č. 3, 5; písm. c) bod č. 8
17 ods.1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
a podľa
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

integrované

povolenie,

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke
„Farma ZV Sziget“ (ďalej len „prevádzka“)
Poľnohospodárske družstvo Dolné Saliby, 925 02 Dolné Saliby

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovatel‘a:

Obchodné rneno:
Sídlo:

Pol‘nohospodárske družstvo Dolďé Saliby
925 02 Dolné Saliby

Identifikačné číslo organizácie:

00587761
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Prevádzka je umiestnená podľa LV Č. 11108, 1122, 1295, 1304, 1634, 2323 v katastrátnom
území obce Dolné Saliby na pozemkoch parc. KN Č. 4251/1-12. ktorých vlastnikom je
prevádzkovatel‘, obec a ďalších 44 známych spoluvlastníkov ‘zických osöb. s ktorými má
prevádzkovateľ majetkoprávne vzťahy zmluvne vysporiadané. Casť pozemkov vo vIastníctve
ďalšfch fyzickÝch osób ostáva zatial‘ nevysporiadaná.
—

Jednotlivé Časti prevádzky boli dané do užívania najmä na základe nasledovných
kolaudačných rozhodnutí:
ObÚŽP Gatanta- 472/92/L
obj.Č. 4,1 7.18,l9a,20,29.30,3 lb.c,d,33b.36.44
14.5.1992
obj. Č. 2 ObÚŽP Galanta- 472/92/2. 14.5.1992
objekt č. 15 a 16- ObÚŽP Galanta- 1223/92, 14.10.1992
ObÚŽP Galantafarma Sziget (obj. Č. 1,2,3,5,12,14,19,34,35,37,39,40,41,49)
1706/92. 28.7.1993
sklad stelív a krmív ObÚŽP Galanta- 1303/95-Pi. 14.11.1995
—

—

—

—

-

—

—

—

-

SúČasfou integrovaného povoleniaje konanie podľa

8 ods.2 zákona o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia ( 8 ods. 2 písm.aí):
určenie všeobecných podmienok prevádzkovania podľa bodu 7,
udelenie súhlasu na vvdanie súboru technicko prevádzkových parametrov a technicko
organizačných opatrení (ďalej len Súbor) podľa bodu 8,
-

-

-

-

h) v oblasti povrchových a podzemných vód (* 8 ods.2 písm. bÍ):
udelenie súhlasu na vykonávanie Činností, ktoré móžu ovplyvniť sÉav povrchových
a podzemných vód podľa bodu 3,
povolenie na odber povrchových a podzemných vód podFa bodu 5.

-

-

c) v oblasti odpadov (* 8 ods.2 písm. cO
udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom podl‘a bodu 8.

-

L

Údaje o prevádzke

Á.

Zaradcnie prevádzky

1.

Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:
a) Povoľovaná priemyselná činnost‘ podľa prílohy Č. 1 k zákonu o IPKZ:
6.6 Prevádzky na intcnzívny chov hydiny alebo ošípaných s priestorom prc viac
ako 2 000 ks ošípaných (nad 30 kg)
KÓD NOSE- P: 110.05
b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti
vykonávané v tom istom mieste, ktoré móžu mat‘ vplyv na zneČist‘ovanie životného
prostredia.

2
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2.

Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:
Prevádzka je podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochraiie ovzdušia, ktorým sa dopÍňa
zákon Č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneěisfovanie ovzdušia v znení neskoršíeh
predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) a vyhlášky MŽP SR Č. 706/2002 Z. z.
o zdrojoch znečisfovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách
a všeobecných podmienkach prevádzkovania. o zozname zneěist‘ujúcich látok.
o kategorizách zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu
emisií znečist‘ujúcich látok:
-

vel‘kým zdrojom zncčist‘ovania ovzdušia kategórie 6.12.1 VcI‘kochov
hospodársk-vch nierat s projektovaným poětom chovných miest ošípané (nad
30 kg) viac ako 2000 ks
-

Kotle na zemný plyn. slúžiace na vykurovanie prevádzkových objektov a soc.
prevádzkovej budovy sú vzhľadom na celkový inštalovaný príkon malým zdrojom
znečist‘ovania ovzdušia.
Zaradenie do systému environmentúlneho manažérswa:

3.

Prevádzka nic je zaradená do systému environmentálneho manažérstva.
Opis prevádzky a technických zariadcní na ochranu ovzdušia, vody a pódy
v prcvádzke

B.

1.

Charakteristika prevádzky

Prevádzka Farma ŽV Sziget (ďalej len prevádzka) je výrobným programom zameraná na
chov ošípaných. Poľnohospodárske družstvo v chove ošípaných spolupracuje so
spoloČnost‘ou SEGHERS, druh chovu ošípaných SEGHERS je zameraný na produkciu
mäsa a vyznačuje sa vlastnosťami ako je zvýšená rýchlosť rastu, nízka spotreba krmiva,
vysoký obsah chudého mäsa a dobrá kvalita.
Areál prevádzky juhovýchodne od obce Dolné Saliby, od ktorej je vzdialená cca 4 km
a severozápadne od obce Kráľov Brod vzdialenej cca 3 km. Prevádzka je umiestnená
v poli (susedné plochy
pol‘nohospodárske pozemky) v dostaločnej vzdialenosti
od najbližšei obytnej zástavby.
-

1.1

Dátum začatia a ukončenia prevádzky:

Začatie činnosti: 14.5.1992
Predpokladané ukončenie čiimosti: nepredpokladá sa
1.2

Projektovaná kapacita prevádzky
Projektovaná a technicky dosiahnuterná kapacita
pracovnej doby 8760 hodím
-

3

—

6672

ks ošípaných; ročný fond
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2.

Opis prevádzky
Činnost‘ prevádzky je zameraná na chov ošípaných, ktorá je prevádzkovaná od roku

1992.
Do objektov chovu sú antami dovážané odstavčatá s hmotnosfou 24-26 kg
v pravidelných inten‘aioch z produkčných fariem. Po dosiahnutí cca 50 kg hmotnosti sú
ošípané presunuté z objektov predvýkrniu do objektov výkrmu.
Stavebne sil objekty predvýkrmu a výkrmu riešené ako uzavreté haly rozdeiené
priečkami na sekcie. ktoré sú d‘alej členené na koterce. Projektovaná kapacita jednot1ivch
objektov hál chovuje nasledovná: obj. č.12 1200 ks (predvýkrm 25-50 kg). obj. č.14 1440
864 ks
1440 ks (predvýkrm 25-50 kg), obj. č.}6
ks (predvýkrm 25-50 kg), obj. č.15
50-130
864
(výkrm
ks
č.18
50-130
obj.
kg),
(výkrm
ks
864
č.17
(výkrm 50-130 kg), obj.
Bežná
kg). Celková projektovaná kapacita prevádzky predstavuje 6672 ks ošípaných.
ks.
4000
3800
od
do
sa
pohybuje
ošípaných
ustajnených
dlhodobá prevádzková kapacita
Spojovacie chodby háj slúžia na preháňanie ošípaných z jednotlivých ohjektov
do vyskladňovacieho objektu. ktorý slúži pre expediciu ošípaných. Po dosiahnutí porážkovej
hmotnosti cca 130 kg sú ošípané odvážané motorovými vozidlami na bitúnok.
Ustajnenie v halách je skupinové na podlahe, ustajňovacie koterce sú diferencované na
pevné ložisko a zaroštované kalisko.
Odstraňovanie exkrementov z objektov je realizované cez zaroštovanú časť koterca,
kde sú výkaly prešlapané do podroštového kanáta. Odtiaľ sú exkremerny kanalizačným
potrubím odvedené z jednotlivých objektov cez hlavný kanál do prečerpávacej žumpy Č. I a 2
a potom na uskladnenie v nadzemných uskladňovacích nádržiach hnojovice.
Kompletná křmna zmes je uskladnená v oceFových zásobníkoch situovaných v čele
jednotlivých ohjektov. Odtiaľ je zmes dopravovaná priamo do krmitok. ktorých súčast‘ou je
prívod napájacej vody (obj. 14 a 15). V obj. č. 16. 17. 18 je křmna zmes dopravovaná
dopravníkmi k centrálnej miešačke, kde sa ktnrna zmes mieša s vodou a vedľajšími krmnymi
produktami z pekárenského a liehovarenského priernyslu a prečerpáva sa do potrubnóho
systému k jednotlivým kňniacirn hrantom. Liehovarenské produkty sa skladujů v kovovej
nádrži (25 000 1) medzi objektami 17 a 18.
Na vetranie hál chovu je používaný podtlakový systém s ventilačným systémom a
automatickým ovládaním vetracej výkonnosti v závislosti od vnútomej teploty (pre 1 objekt
32 ks ventilátorov typu VE-666). Odsávaný znečistený vzduch je bez zachytávania vvpúšťaný
do ovzdušia.
—

—

—

—

—

Súvisiace činnosti a technické zázemie farmy:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sociálno-prevádzková budova, vrátnica (obj. Č. 2)
mostová váha (40 t, obj. č. 3)
asanačný brod (2x obj.č. 1 ač. la)
kafiléme zhromaždište (obj. č. 34)
kontajner na komunálny odpad
uskladňovacie nádrže hnojovice (3 x 1200m3. obj. č. 31 b, c. d)
žumpa (100 m‘, železobetón. obj. Č. 4)
kotle na zemný plyn (2 x 54,7 kW obj. č. 15: 254,7 kW obj. č. 12)
trafostanica (250 kVA)
studňa HGS1 (3,0 l/s), vodojem (150 rn3), vodovodná sieť
splašková kanalizácia (obj .39a)
hnojovicová kanalizácia( obj. č. 40a) a havar. nádrž (obj. č. 30, objem 1250 rn3, betón)
odvoz a aplikácia hnojovice z uskladňovacích nádrží do pódy na okolitých pozemkoch
v zmysle Hnojného plánu.
doprava len externi dopravcovia.
—

—

—

—

4
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Zoznam surovín, pomocných materiálov a d‘alších látok a energií, ktoré sa
3.
v prevádzke používajú alebo vyrábajú
ENERGIE A POMOCNÉ MÉDIÁ

Vvkurovanie
V sociálno prevádzkovej budove objekt č. 15 sú osadené 2 kotle na ZP typ Medved 60
KLO výrobcu Protherm o tepelnom prikone 54,7 kW, ktoré zásobujú teplom objekty č. 14
a I 5 V ohjekw Č. 12 sú osadené 2 kotle na ZP rovnakého výrobcu s rovnakým výkonom,
ktové zásobujú teplotu objekt č. 12. Ostatně objekty chovu sú zateplené.
—

—

-

-

používané energie elektrická energia, zemný plyn
v prevádzke nie je vyrábaná elektrická energia
—

Ako záložný zdroj el. energie pre prípad výpadku dodávky el. prúdu na nevyhnutnú dobu
slúži mobilný dieselagregát umiestený na podvozku Praga V3S o výkone 16 kW.
ZOZNAM ZÁKLADNÝCH SĹ‘ROVÍN

-

špecializované krmné zmesi podľa veFkosti ošípaných. voda

ZOZNAM POMOCNÝCH MATERIÁLOV A ĎALŠÍCH LÁTOK. KTORÉ SA V PREvÁDzKE POUŽÍVAJÚ

-

liečivá. čistiace a dezinfekčně prostriedky

ZOZNAM MEDZIPRODUKTOV A

-

vÝRoBKov

medziprodukty nie sú, výrobok

—

ošípané na bitúnok

POTRERA VODY (PITNEJ A TECHNOLOGI4

Pre potreby živoČíšnej výroby je ako technologická voda používaná voda zo srndne Odber
podzernnej úžitkovej vody pre tieto účely je realizovaný zo srndne HUSi s výdatnosfou 3
l/sec a mernou spotrebou 3000 m3/rok /1000 ks ošípaných; max. povolené nmožstvo
vodoprávnym rozhodnutím je Qmax. = 2,09 t/s. V roku 2005 bota spotreba odobranej
podzemnej vody cca 10 800 m3..
Na sociálnohygienické účely pre potreby zamestnancov sa používa podzemná voda z tej
istej studne (spotreba cca 24 m3.rok ). Ako pitná voda pre potreby zamestnancov je
dovážaná minerálka.
—

4.

Opis micst prcvádzkv, v ktorých vznikajú cmisie a údaje o predpokladaných
množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostrcdia spolu
s opisom významných účinkov emisií a d‘alších vplyvov na životné prostredie
a na zdravic I‘udí

ZOZNAM ZARIADENÍ A ČINNOSTÍ MAJÚCICH VPLYV NA ZNEČIStOVANIE OVZDUŠIA

Kritické miesta

-

-

z

hľadiska vplyvu čiimosti chovu ošípaných na životné prostredie sú:

ustajnenie zvierat,
skladovanie exkrementov v otvorených nádržiach mimo ustajnenia,
povrchová aptikácia hnojovice na poľnohospodkske pozemky
kotle na zemný plyn
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ZOZNAM EMISIÍ VYPÚŠtANÝCH DO OVZDUŠIA A SPÓSOB ICH VYPÚŠtÁNIA, RESP ZACHYTÁ VANIA
—

—

amoniak NH3 z chovu ošípaných, bez zachytávania odvetraním výduchmi v rámci
podtlakového odvetracieho systému, zo skladovania hnojovice bez zachytávania emisií.
z aplikácie hnojovice na polia bez zachytávania emisií
TZL, SO2, NOx, CO, Clk. z kotlov na zenmý plyn

ZOZNAM ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA ODPADOVÝCH

VÓD

Objekty chovu odpadové vody hnojovica,
Sociálne zariadenia odpadové splaškové vody.
-

—

-

ZQZNAM PRODUKOVANÝCH ODPADOVÝCH VöD

A SPůSOB ICH VYPÚŠÍANIA

Odpadové vody z chovu (hnojovica) ani splaškové vody nic sú vypúšťané do povrchových
vád ani do podzemných vád a půdy.
Odpadové vody splaškové zo sociálnych zariadeni sú odvádzané do žumpy (100 m3)
•a vyvážané na extemú ČOV.
Odpadové vody z jednotlivých objektov živočíšnej výroby (hnojovica) sú zvedené do
vnútroareálovej hnojovicovej kanalizáeie, d‘alej do prečerpávacej nádrže a kumulované
v troch uskladňovacích nádržiach o celkovom objeme 3600 m3 a vyvážané podľa potreby
a hnojného plánu na družstevné pozemky na aplikáciu do pády.
Vody z povrchového odtoku (dažďové vody zo striech a spevnených plóch) vsakujú do pády.
‚

ODPADY

Prevádzka farmy produkuje nasledovné druhy odpadov
a,) nebezpečné odpady (IV)
13 02 08 mé motorové, prevodové a mazacie oleje. 15 01 10 obaly obsahujúce zvvšky
nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, 18 02 02 odpady. ktorých
zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hl‘adiska prevencie nákazy, 20
01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
-

-

-

-

b) ostatně odpady (0)
02 01 06 zvierací trus, moč a hnoj, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané
zmesi betónu. tehál,
železné kovy, 17 01 07
mimo miesta ich vzniku, 16 01 17
zmesový komunálny
01
20
03
06,
17
01
v
uvedené
ako
mé
keramiky
dlaždic
a
obkladačiek,
odpad.
-

-

-

-

Nebezpečné odpady 3 02 08 sú bez predchádzajúceho triedenia odovzdávané na zhodnotenie
aleho zneškodnenie firme ASO s.r.o., Pezinok na základe uzavretej zmluvy. Miesto
zhrornažd‘ovania týchto odpadovje v podzemnej nádrži na hospodárskom dvore Nový Dvor.
Odpad 18 02 02 uhynuté zvieratá (kadávery) sú oddelene zhromaždené v kafllérnom boxe
a na základe zmluvy odoberaé kafilérnou firmou N-ADOVA s.r.o. Nitra. pričom doprava je
vykonávaná nákladným autom odberatel‘a. K zniženiu úhynu ošípaných a vzniku tohto druhu
odpadu sú realizované viaceré opatrenia zamerané hlavne na kontrolu a údržbu
slrojnotechnologických zariadení, konttolu dávok liečiv, čistenie a dezinfekciu priestorov
ustajnenia.
Odpad 02 01 06 hnoj ovica z chovu ošípaných je zhromažďovaná v troch veFkoobjemových
nadzemných nádržiach (Vítkovice) a podľa hnojného plánu je vyvážaná vlastuými auto
cisternami a traktorovými cisternami na určené parcely, kde sa aplikuje ako hospodárske
hnojivo. Hnojovica zmes exkrementov, moču a vody je organicko-minerálne hnojivo, ktoré
spája vlastnosti hnoja a živin z priemyselných hnojív a obohacuje pádu o organické latky
a živiny.
—

-

6
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Komunálny odpad 20 03 01 je sUadovaný v kontajneri, ině druhy odpadov kategórie N aj O
(okrem hnoj ovice) sú odvážané z prevádzky a skladované exteme na farme Nový dvor, ktorá
nic je predmetom povol‘ovania.
Obaly z liečiv nic sú skladované v prevádzke, sú po veterinárnom zákroku prevzaté
vetenriárnym pracovníkom. Deratizačné prostriedky nic sú skladované v prevádzke, ich
manipuiácia je zabezpečovaná extemou firmou.
Dezinfekčně prostriedky sú skladované vo vybradenej miestnosti v sociálno-administrativnej
budove.
2.8.

Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie
emisií (koncové technológie)

Koncové odlučovacie technológie nie sú používané. Emisie znečist‘ujúcich látok sú
vypúšt‘ané do ovzdušia bez zachytávania. Osadené technológie v halách v porovnaní s mými
typmi technológií z pohľadu ich dopadu na životné prostredic sú charakterizované nižšou
microu zát‘aže životného prostredia. Technológia ustajnenia zvierat vrátane ich ktmenia,
skladovania hnojovice s použitím prípravku BIO-ALGEEN a aplikácia hnojoviee dýzou a s
pásovÝmi zavlažovačmi prispievajú k zníženiu emisií NI-S do ovzdušia.
Prevádzkovateľovi nebola uložená povinnost‘ sledovaf znečistenie podzemných vád pň
zaohchádzaní s nebezpečnými látkami v mieste prevádzky. V prevádzke nic je monitorovací
systém na sledovanie znečistenia podzemných vád.
Do poFnohospodárskej pády bola aplikovaná bnojovica (zmes exkrementov, moču a vody)
v množslve 7 150 m3.rok1 (r. 2006). Merná produkcia aplikovanej hnojovice do pády je 12
m3. ha‘. rok1. Hnojovicaje organicko-minerálne hnojivo, ktoré spája vlastnosti hnoja a živín
z pricmyselných hnojiv a obohacuje pádu o organické látky a živiny. Hnojovicaje vyvážaná z
uskladňovacích nádrži v cisternách a aplikovaná do pády podľa schváleného hnojného plánu.
II.

Podmicnky povoJenia

A.

Podmienky prevádzkovania

1.
1 .1

Všeobecné podmienky
Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto
povolení.
Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie,
ktoré móže mat‘ dósledky na životné prostredie. alebo významný negatívny vplyv na
človeka. budú podliehaf integrovanému povoleniu a tieto musia byť mnšpekcii vopred
ohtásené.
Prevádzkovateľ preukázateYne oboznámi vedúcich pracovníkov spoločnosti $ úlohami
vyplývajúcimi z integrovaného povolenia formou internej smemice do 3 mesiacov
od jeho právoplatnosti.
Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový
prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo
dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
Prevádzkovateř je povinný umožniť inšpekcii kontrolu prevádzky, najmä vstup
do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie
a mých písomnosti o prevádzke. poskytnúf pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

1 .2

I .3

1.4

1.5
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Prevádzkovateľ musí udržiavať v dohrom technickom stave všetky časti prevádzkv.
Prevádzkovateľ je poviImý prevádzkovaf zdroj znečisťovaiia ovzdušia v sůlade
prevádzkov‘mi podmienkami
s dokumentáciou (t.j. s projektom stavby. teclnicko
predpisom a so
prevádzkovým
výrobcov zariadeni a podmienkami ich užívania,
schváleným Súborom.).

1.6

—

2.

Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1
2.2

Prevádzka bude prevádzkovaná podľa potreby jednot]ivých výrob (objektov) v jedno
aI. viaczmemiej prevádzke v pracovných dňoch aj v dňoch pracovného pokoja.
Prevádzka musí byt‘ po celý čas pod kontrolou prevádzkovatel‘a.

3.

Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky‘
V prevádzke sa používajú nasledovné základné suroviny:

3.1

Suroviny
• základné suroviny:
ošípané na výkrm, krmivo, voda
V prevádzkeje povolené používat‘ nasledovné druhy pomocných surovín. aditív
a médií:
• zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú:
liečivá. čistiace a dezinfekčně prostriedk
•

zoznam medziproduktov a výrobkov:
medziprodukty nie sú, výrobok ošiparié na bitúnok
—

3.2

•

•

V rámci výroby a pomocných procesov prevádzky sa používajú ďalšie pomocné látky,
stabilizátory. dezinfekčné, čistiace prípravkv, podľa schválených receptúr a platných
prevádzkových predpisov. Ďalej sa povoľuje hospodáme používať úži(kovú (pitnů)
vodu, zemný plyn naftový, motorovú naftu, plastické mazivá, hydrauLické a motorové
oleje, elektrickú energiu v rozsahu vlastnej spotreby.
Prevádzkovateľ móže používat‘ v prevádzke (bez povolenia inšpekcie) aj mé vhodné
pomocné látky; dezinsekčně, dezinfekčně a čistiace prípravky, ktoré by oproti
jestvujúcim vykazovali lepšie vlastnosti vo vzt‘ahu k ocbrane životného prostredia.
Prevádzkovateľ má povolené používat‘ tiež látky, ktoré nic sú súčast‘ou hlavných
technologických operácií výrobného cyklu a používajú sa k obsluhe a údržbe objektov
a zaňadení, bez potreby uskladnenia.
V prípade dlhodobejšieho používania nových surovin, nebezpečných látok a vstupných
médií je povinnosťou prevádzkovateľa pisomne upovedomiť o plánovanom použití
týchto látok inšpekciu. K oznámeniu musí byl‘ priložená karta bezpečnostných ůdajov
nebezpečnej látky.
Prevádzkovateľ má povo‘ené používat‘ pri výrobe a súvisiacich činnostiach nasledovné
druhy energií a paliv:

S
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3.3. Enerie a palivá v prevádzke v rozsahu vlastnej spotreby:
-

-

-

-

elektrická energia
zemný plyn naftový
tepelná energia
motorová nafta pre agregát elektrickej energie a masňpulačnú mobilnú techniku

Odber vody

4.

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavaf podmienky odbem podzemnej vody podľa
aktuálneho povolenia orgánu štátnej vodnej správy na osobitné užívanie vód (ůžitková
voda, rozhodnutím ONV v Galante z 27.12.1987 bol povolený odber zo studne HUSi v
množstve Qmaxh 2,09 l.s, Qmas,a = 100, 9 m3. ď.
4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávat‘ meranie odberov vody z vlastných zdrojov
(studní) určenými meradlami (vodomermi). Prevádzkovateľ musí viest‘ evidenciu
mesačné záznamy odberov jednotlivých druhov vód.
4.3
Prevádzkovateř je povinný vykonávat‘ analýzu kvality odoberanej pitnej vody podľa
vyhl. I 51/2004 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody,
v intervale 1 x za šesť mesiacov
4.

—

5.

Technicko
ovzdušia

—

prevádzkové podmienky a opatrenia pre zabezpečenie ochrany

5.1

Prevádzkovatel‘ je povinný dodržiavat‘ technické parametre jednotlivých
technologických zariadení v súlade s technicko-prevádzkovou dokumentáciou
(prevádzkový poriadok, Súbor).

5.2

Opravy, údržbu a čistenie zariadení zabezpečiť v súlade s vypracovaným plánom opráv.

5.3

Pre zníženie emisií pachových znečisťujúcich látok z prevádzky a zabezpečenie
splnenia všeobecných podmienok prevádzkovania zdroja emitujůceho pachové
znečist‘ujúce látky inšpekcia ukladá nasledovné podmienky:

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

Zostatkové znečistenie hnojovice (exkrementy) aplikovat‘ do pódy pre výživu
poľnohospodárskych plodín podľa plánu bnojenia.
Ľ trvale
Z objektov chovu odvádzaf hnojovicu do prečerpávacích nádrží (žúmp) mimo
priestorov ustajnenia a odtial‘ prečerpávaf do veľkých uskladňovacích nádrží.
T: trvale
Regulovat‘ množstvo proteínov v křmnej dávke.
T: trvale
Dávkovat‘ prípravok BIOALUEEN do uskladňovacích nádrží za účelom zníženia
emisií NH3 a mých pachových látok pri skladovaní a fermentačnom procese
hnojovice, zlepšenia reologických vlastností hnojovice pň neskoršej aplikácii do pódy
a zamedzenie usadenín na stenách nádrží.
T: trvale
Aplikáciu exkrementov na polia realizovat‘ podľa hnojného plánu pri rešpektovaní
zásad Správnej poľnohospodárskej praxe, najmä kritérií hodnotenia stavu pódneho
profilu a voľby vhodných povetemostných podmienok pre aplikáciu hnojovice.
Ľ trvale
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Aplikáciu hnojovice na polia realizovat‘ pomocou dýz a pásových zavlažovačov.
1: trvale
5.3.7 Za účelom zníženia prašnosti čistit‘ prístupovú komunikáciu, vnútorné komunikácie
a spevnené plochy.
T: trvale
5.3.6

6.

Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

Prevádzkovatel‘ je povinný zabezpečiť “šetky nebezpečné látky pred odcudzenírn alebo
mým nežiaducim únikom.
6.2 Prevádzkovateľ je povinný akékoľvek zmeny rozsahu a charakteru manipulačných
plóch s nebezpečnými látkami vopred prerokovat‘ s inšpekciou.
6.3 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať poriadok vo všetkých skladovacích priestoroch
nebezpečných látok.
6,4 Prevádzkovateľ zabezpečí, aby suroviny. ktoré sa vo výrobe nepoužívajú a nehudú
používať, boli odpredané, alebo inak zneškodnené.
6.5 Prevádzkovatel‘ je povinný zabezpečit‘ podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a vyhlášky MŽP SR Č. 100/2005 Z. z. vykonanie skúšky nepriepustnosti nádrží,
záchytných vaní a rozvodov nebezpečných látok nasledovne:
a) opakovaiie od vykonania prvej úspešnej skúšky pri obzvlášť škodlivých látkach
každých S rokov a pri škodlivých látkach každých 10 rokov,
b) po ich rekonštrukcii alebo oprave,
c) pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako rok.
6.6 Prevádzkovateľ je povinný vykonávat‘ kontrolu technického stavu a funkčne
spoľahlivosti pri nádržiach na skladovanie nebezpečných látok. ktoré sá vizuálne
kontrolovateľné. raz za 20 rokov.
6.7 Kontrolu a skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu nebezpečných
látok vykonávať iba odbome spösobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na
nedeštruktívne skúšanie.
6.8 V prípade zistenia netesnosti nádrží okamžite vykonať opatrenia na odstráncnie
nedostatkov. Doklady o vykonaných skúškach musia byl‘ súčasťou evidencie
o prevádzke.
6.9 Prevádzkovateľ zabezpečí nakladanie so vstupnými surovinami tak, aby nebola
ohrozená kvalita životného prostredia a to najmä:
a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri prečerpávaní vstupných surovin.
b) bezpečným nakladanim s kvapahnarni v uzavretých systémoch,
c) vykonávaním manipulácie s nebezpečnými átkami len na vyhradenýcb spevnench
odizolovaných plochách zabraňujúcich ich úniku.
nasledovné podmienky inšpekcie v nadvaznosti na rozhodnutie ONV
Dodržiavať
6.10
nakladanie s vodami zriadenie
rozhodnutie
Galanta odbor PLVH
vodohospodárskych diet. ustanovenie PRO Č. PLVH-2!951/87-Ko zo dňa 27.12.1987:
6.10.1 Odvádzaf splaškové odpadové vody do žumpy a podľa potreby odvážať na zmluvne
T: trvale
zabezpečenú extemú ČOV.
6.10.2 Skladovacie nádrže hnojovice vybavit‘ bezpečnostným mechanizmom proti ich
preplneniu.
T: 30.9.2007
6.1

—

-

to
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Prevádzkovater je povinný skontrolovať stav nepriepustnosti uskladňovacích
nádrží na lmojovicu odborne spósobilou osobou.
T: do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
6.10.4 Na základe vykonanej kontroly vodotesnosti žúmp prijaf a vykonat‘ potrebné
adekvátne teclmické opatrenia. Zabezpečit‘ technický stav žúmp z hľadiska
zabezpečenia nepriepustnosti a zníženia šírenia zápachu v súlade s príslušnými
technickými normami a požiadavkami vyplývajúcimi z právnych predpisov.
T: 3010.2007
hnojovice
hladiny
výšky
kontrolu
vykonávat‘
/zmenu
1
x
teľ
povinný
6.10.5 Prevádzkova je
v nádržiach do termínu inštalácie bezpečnostného zaňadenia proti preplneniu.
T: úd nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
6. 0.6 Prevádzkovateľ je povinný pri zistení úniku nebezpečných látok z motorových
prostricdkov v areáli prevádzky okamžite únik zasypať absorpčným materiálom,
nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierat‘ a uskladniť, a následne zneškodnif
prostredníctvom oprávnenej osoby.
T: úd nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
6. I 0.7 Prevádzkovatef je povinný vybavit‘ prevádzku na miestach skladovania a manipulácie
s nebezpečnými látkami havarijnými materiálmi a zabezpečiť zaškolenie pracovníkov
prevádzky.
T: od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
musí byt‘ zabezpečená pre šest‘ mesačnú
lrnojovicu
6.10.8 Kapacita skladovacích nádrží pre
produkciu, tzn. musí presahovat‘ objem vyprodukovaného hospodárskeho hnojiva v
čase, kedy je jeho aplikácia do poľnohospodárskej půdy zakázaná, uvedené neplatí, ak
množstvo presahujúce túto kapacitu bude zlikvidované spósobom, ktorý nepoškodí
životné prostredie.
T: od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
6.10.9 Prcvádzkovatel‘ musí prevádzkovat‘ vodné stavby (rozvody vody, odber podzemnej
vody, kanalizáciu na odvedenie splaškových vód, kanalizáciu na odvedenie
technologických vód, žumpy) v bezporuchovom stave.
T: od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
6.10.10 Ropně látky. opotrebovaně olejové filtre zhromažďovať v nepriepustných nádobách
nad oceľovou záchytnou vaňou v miestnosti nebezpečných odpadov. Poškodené
žiarivky a výbojky skladovat‘ na vymedzených miestach podl‘a schváleného Programu
odpadového hospodárstva.
T: od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
6.10.3

B.

Emisné Jimity

1.

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

hnusné limity pre emisie amoniaku a pachových látok sa neurčujú, nakoľko sa jedná
o fugitívne emisie z viacerých objektov a činností vznikajúce biologickým rozkladom
hnoj ovice.
1.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov
emitujúcich pachové látky a je povinný vykonávat‘ dostupné technicko-prevádzkové
a technicko-organizačné opatrenia na zabránenie úniku pachových látok obťažujúcich
obyvateľstvo, najmä zakrytie, utesnenie zariadení a objektov, a zabezpečit‘ vhodné
skladovanie surovín, výrobkov a zvyškov.

1.1
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2.

Limitné hodno ukazovateľov znečistcnia vo vypúšťaných odpadových vodách
a osobitných vodách

2.1

Limitně hodnoty pre odpadové vody z chovu a údržby objektov sa neurčuj Ú. Tieto vody
hnojovica je odvádzaná z priestorov chovu vnútroareáovou kanalizáciou do
prečerpávacej nádrže, odkiaľ prevádzkovateľ musí sústreďovaf vo veľkoobjemových
zásobníkoch do času aplikácie na pole.
—

2.2 Limitně hodnoty pre splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení sa ncurčujú, tieto
odpadové vody musia byt‘ vodotesne odvedené splaškovou kanalizáciou do záchytnej
žumpy (100 m3). prevádzkovatcľ zabezpečí odvoz zachvtených OV na zrn] uvne
oprávnenú eXternú COV podľa potreby.
2.3

Limitné hodnoty pre zrážkové odpadové vody —dažďové vody zo sinech a spevnenQch
plóch nic sú odkanalizované, sú vsakované do pödy, limitné hodnoty sa neurčujú.

2.

Limitné hodnoty ukazovatePov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách
a osobitných vodách

2.1

skladovacia kapacita OV z chovu s obsahom látok škodlivých
Maximálny objem
vodám (Imojovica) nesmie presiahnuť 3600 m3. Natí pne max. 4000 ks ošípaných po
dobu 6 mesiacov.

2.2

skladovacia kapacita splaškových OV zo sociálnych objektov
Maximálny objem
nesmie presiahnuf 100 m3.

3.

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

—

—

Prevádzkovateľ musí dodržiavaf nasledovné najvyššie prípustné hodnoty hladiny
hluku vo vnútomých priestoroch areálu prevádzky:
LAe4.p

=

detmý čas
nočný čas

-

-

70 dB
70 dB

Pne vibnácie sa limitné hodnoty neurčujú, nakoľko v prevádzke sa takéto zdroje
nenachádzajú.

C.

Opatrenia na prevenciu znečist‘ovania, najmä použitím najlepších
dostupných technik
1. V technológii výživy aplikovat‘ trvale nasledovné kfmne opatrenia:
a) Využívat‘ 2-fázové kfmenie
b) Pre obmedzenie obsahu dusíka v krmive používat‘ krmivo s obsahom cca 15-17 %
nestráviteFných bielkovín (ošípané s hmotnosťou 25-50 kg), resp. 14-15 % (ošípané
s hmotnosťou 50— 110 kg) v krmive.
c) Pre obmedZenie obsahu fosforu v bmive používat‘ krmivo s obsahom cca 0,45-0,5 5
% nestrávitel‘ných bielkovín (ošípané s hmotnosťou 25-50 kg), resp. 038-0.49%
(ošípaiié s hmotnosfou 50 110 kg) v krmive.
—
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2. Pravidelne kontrolovať nastavenia napájacích zariadení podľa potrieb zvierat.
3. Nastavovat‘ proteíny v kfmnej dávko.
4. Z objektov chovu hnojovicu odvádzaf do prečerpávacích nádrží (žúmp) a následne
skladovacích nádrží mimo priestorov ustajnenia.
5. Zabezpečiť pravidelné pridávanie prípravku BIOALGEEN do uskladňovacích nádrží
hnojovice pro trvalé obmedzovaiiie tvorby emisií NH3.
6. Exkrementy z chovu ošípaných zapracovávať do pódy podľa organizačných
možností v súlade s hnojným plánom.
7. Objekty chovu čistit‘ po každom turnuse (produkčnom cykle) vysokotlakými
cističmi.
8. Výkrmové ošípané ustajňovaf v objektoch s čiastočne roštovou podlahou (plastové
a kovové rošty).
9. Skladovat‘ krmivo v uzavretých silách.
Vzhl‘adom na to, že prevádzka sa vyznačuje BAT črtami a zohľadňuje hľadiská pri
určovaní najlepších dostupných teclmík uvedené v prílohe č.3 k zákonu o IPKZ
inšpekcia okrem opatrení uvedených v tomto rozhodnutí neurčuje ďalšie preventívne
opatrenia.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie
odpadov

2.

3.
4.

5.

6.
a)
b)
c)
d)
e)

Prevádzkovateľovi. ako pövodcovi odpadov, móžu pri činnosti v prevádzke vznikat‘
odpady. ktorÝch druhy a kategóňe podľa platného katalógu odpadov. sú uvedené
vtabuFke Č. I tohto rozhodnutia.
PrevádzkovateF (póvodca vzniknutých odpadov) je povinný dodržiavať schválený
Program odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť v spósobe nakladania so
vzniknutými odpadmi v prevádzke.
Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri prevádzke zariadenia, je povinný
odovzdať len osobe oprávnenej s nimi nakladat‘.
Prevádzkovateľ, ako póvodca nebezpečného odpadu, je povinný pri vzniku každého
nového druhu nebezpečného odpadu zabezpečit‘ na účely určenia jeho nebezpečných
vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia
spósobom a postupom ustanovenÝm vo všeobecne záväzných právnych predpisoch
odpadového hospodárstva.
Prevádzkovateľ je povinný nakladaf s nebezpečnými odpadmi v súlade s udeleným
plainm súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vydanÝm príslušným
orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.
Prevádzkovateľ, ako póvodca odpadu je povinný:
zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov.
zhromažďovaf odpady utriedené podl‘a druhov odpadov a zabezpečit‘ ich pred
odcudzením alebo mým nežiaducim únikom,
zhromažd‘ovať nebezpečné odpady oddelene podľa ich druhov,
nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa sMadujú nebezpečné odpady, označit‘
identifikačnýrn listom nebezpečného odpadu,
zabezpečiť, aby nádoby. sudy a mé obaly. v ktorých sú nebezpečné odpady
uložené. boli zabezpečené pred vonkajšími vpíyvmi, ktoré by mohli spósobiť vznik
nežiaducich reakcií v odpadoch. napríklad vznik požiaru, boli odolné proti
U
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mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali
požiadavkám podl‘a osobitných predpisov.
Súhlas na nakladanie s NO sa udeľuje na 3 roky od dátumu právoplatnosti tohto lP.
Platnosť súhlasu inšpektorát predÍži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene
podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovatel‘ 3
mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnost‘ inšpektorátu.
T: od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
PrevádzkovateF je povinný vykonávat‘ dennú kontrolu úhynu zvierat. Uhynuté ošípané
musí okamžite uložiť do kafitémeho boxu a úhyn okamžite oznámiť oprávnenej osobe
na zneškodňovanie uhynutých zvierat.
T: od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

9.

Zabezpečíť včasný a pravidelný odber úhynov ošípaných a obsahu žúmp.
T: od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

10.

Uplatňovat‘ zhodnocovanie odpadov v plnej miere pri využití lmojovice odpad č. 02
01 O6nahnojeniepódy apre odpady Č. 20 01 21, 18 02 02 uoprávnenýchosöb.
T: od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

11.

Zabezpečiť zhodnocovanie biologicky rozložiteľnýeh odpadov (katalógové číslo
20 02 01) kompostovaním.
T: od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

12.

Prcvádzkovaleľ je povinný dodržiavaf podmienky nakladanie s nebezpečnými
odpadmi týkajúce sa dnihov nebezpečných odpadov uvedených v tab. č. 1
a celkového povoleného množstva produkovaných nebezpečných odpadov
(vyplývajúce z rozhodnutia ObÚŽP v Galante č. OÚŽP -141/2005-OH-Kr z 2.3.2005)
a odpadov pri zhromažďovaní bez predošlého triedenia uvedených v bode 14. tohto
odseku (vyplývajúce z rozhodnutia ObÚŽP v Galante č. OÚŽP -314/2004-OH-Pr
z 16.4.2004).
Tab. č. 1

—

OznaČenie odpadu

SpĎsob nakladanis
s odpadom

Miesto zneškodňovania J
Zhodnocovania odpadu

0201 06- zvieraci trus, moč a hnoj. kvap, odpady,
oddelene /0!

Zhodnoeovanie pri
vlastaej činnosti
odpad využívaný ako
hospodárske hnojivo
zhodnotenie

vybrané polia v správc PD
Dolné Saliby

.

Č.
1.

_

2.
3

130208— ině motorové. prevodové a mazacie
oleje fN!
1501 10- obaly obsahujúce zvyšky NL alebo
kontaminované NL [N/
Železné kovy 10/

4

16 01 Ii

5

7

1701 07— zrnesi betónu. tehál. obklad.dlaždíc
akeramikv/O/
180202- odpady. kioich zber a znešk.
podlíehajů osob. pož. z bFadiska preveneie nákazy
IN!
2001 21— žiarivky a iný odpad obsah.ortuť IN!

8

20 03 01

6

—

—

—

zneškodnenie

SINGFI SKRylS Srn. Šaľa,
ecnrec Srn. Pczinnk

zhodnotenie

tatem Rec‘ eíing Srn.
Bratislava

Skládkovanie JDI!
Skladoanie odpado
pred zneškodnenim
DI—D14!D15/
zhodaotenie
Skládkovanie IDu

zmesový komunáiny odpad/Oř

14

Ecorec Srn. Pcinok

-

N.Adova srn.
Nitra
SINGl-I SERVIS Srn. Šala
!ArRuss srn. Bratislava
OcU Dolné Saliby Skládka
Lameseh
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13.

Inšpekcia povoľuje max. celkový limit pre nebezpečné odpady kat. č. 130205, 130206,
130208, 130802, 150110,150202,160107, 160601, 160709, 200121 vmnožstve 7
t/rok a pre zhromažďovanie nebezp. odpadov bez predošlého triedenia kat.č. 130205,
130206, 130208v celk. množstve 5,8 t/rok.

E.

Podmienky hospodárenia s energiami
Od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia musí prevádzkovater dodržiavaf nasledovné
podmienky:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Všetky technické zariadenia a spotrebiče elektrickej energie v prevádzke udržiavat‘
v dohrom technickom stave.
Priebežne vykonávat‘ kontrolu technického stavu zariadení na využitie a spotrebu
energií. O kontrole a údržbe zariadení viesť záznam v prevádzkovom denjMku.
Udržiavať čistotu stien, stropov, okien a svetlíkov z důvodu zamedzenia plytvania
elektrickou energiou určenou na osvetlenie priestorov.
Zabezpečil‘ pravidelné hodnotenie účirmosti zariadení na výrobu a dodávku tepelnej
energie.
Pri výrnene žiaroviek uprednostňovať zavedenie úsporných žiaroviek a mých
nízkoenergetických svietidiel.
Pre zníženie spotreby energie v rámci ventilačného systému využívat‘ pre pohon
ventilátorov nízkoenergetické motory.
Opima1izovat‘ vetrací systém tak, aby bob možné nastaviť správnu teplotu a dosahovala
sa minimálna úroveň vetrania v zime. Na zníženie spotreby energie pre vetrací systém
využívať nasledovné opatrenia;
• nastavenie teploty
• minimálne vetranie v zime
• systém kontroly kúrenia a vetrania podl‘a potrieb zvierat.
Zabránit‘ zvyšovaniu odporu prúdenia vzduchu pravidelnými kontrolami a čistením
ventilátorov a rozvodných potrubí.

následkov
odlišných

F.

Opatrenia na predchádzanic havárií a obmedzenie
v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií
od podmienok bežnej prevádzky

1.

Prevádzkovatel‘ je povimý bezodkladne ohlasovat‘ inšpekcii a príslušným orgánom
štátnej správy vzniknuté havárie, mé mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý
nadmemý únik emisií do ovzdušia, vód a půdy v súlade so všeobecne záváznými
právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej správy a úseku ochrany ovzdušia.
Prevádzkovatel‘ musí zabezpečiť:
bezodkladné odstránenie nebezpečných stavov ohrozujúcich kvalitu ovzdušia
v prevádzke,
včasné vykonanie potrebných opatrení na predchádzanie haváriám.
Navarijné stavy musia byt‘ zaznamenmé v prevádzkovom denníku s uvedením dátumu
vzniku. údajov o informovaní orgánov a zodpovedných osób. dátumu a spósobu riešenia
havárie. O každej havárii musi bť spísaný záznam.

2.

-

-

3.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

-

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

G.

Prevádzkovateľ musí riadiť postup pri neovládateľnom úniku nebezpečných látok do
životného prostredia podľa plánu preventívnych opatrenh na zamedzenie
neovládateľného úniku nebezpečných škodlivých látok do životného (ďalej len
„havarijný plán“) schváleného inšpekciou.
Prevádzkovateľ je povinný so schváleným havarijným plánorn obozná,niť prísIušnch
pracovníkov obsluhy. O oboznámcní musí byt‘ spisaný záznam.
V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovat‘ s nehezpečnmi látkami (ropné
látky. jedy, žieraviny, chemikálie) a ohňom. Nebezpečné látky musia byť zabezpečené
pred odcudzením alebo ným nežiadúcim únikom.
Prevádzkovateľ musí vykonávat‘ manipuláciu s nebezpečnými látkami, opravy a údržbu
dopravných prostriedkov na spevnených, odizolovaných, ohradených plochách tak, aby
nedošlo k úniku týchto látok do okolitého prostredia a do pódy.
Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorérnu möže dójst‘ pri akejkoľvek činnosti.
únik okamžite zasypat‘ sorpčným mateňálom, vo väčšom rozsahu použit‘ upchávk
kanalizačných otvorov. Nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať do nádoby,
uložit‘ v sklade nebezpečných odpadov a označif identifikačným listom nebezpečného
odpadu. Zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení na to určenorn.
V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe
výsledkov hydrogeologického prieskumu micry a rozsahu kontaminácie dotknutého
územia vykonaného oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov odstránit‘ a nahradiť čistou zeminou.
Predchádzanie haváriám bude zabezpečované dósledným dodržiavaním Operačnch
štandardov. Návodov na obsluhu a pravidelnou systematickou revíziou a údržbou
technologických zariadení v prevádzke.
V prípade vzniku nebezpečných a havarijných stavov bude obsluha postupovať podľa
Súborov a príslušného havarijného plánu ako aj v súlade s pokynmi uvedenými
vo výrobných dokumentáciách jednotlivých častí prevádzky.
Pracovníci budú zaškolení pre práce na zariadeniach a budú pravidelne školení podl‘a
vykonávaných činností a kvalifikácie.
Pracovníci budú dósledne dodržiavať všetkv bezpečnostné predpis na jednotlivých
pracoviskách.
Zabezpečif systém pravidehwj kontroly ňmkčnosti požiamych uzáverov. T: priebežne
Na základe vykonanej kontroly vodotesnosti žún-ip prijať a vykonat‘ potrebné adekvátne
technické opatrenia. Zabezpečit‘ technický stav žúrnp z hľadiska zabezpečenia
nepriepustnosti a zníženia šírenia zápachu v súlade s príslušnými technickými normami
T: 30.10.2007
a požiadavkami vyplývajúcimi z právnych predpisov.
m proti ich
m
mechanizmo
bezpečnostný
Skladovacie nádrže hnojovice vybavit‘
T: 30.10.2007
preplneniu.
Prevádzkovatel‘ je povinný dodržiavať pri chove zvierat hygienické a veterinárne
T: od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
požiadavky.
Udržiavat‘ rigoly a drenáže na odvádzanie dažd‘ovej vody v areáli prevádzky vyčistené,
bez usadenín a mých mechanických prekážok.
T: od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

Opatrenia na minimalizáciu dial‘kového znečisťovania
a cezhraničného vplyvu znečisťovania
16
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Prevádzka nespósobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv, opatrenia sa
neurčujú.
Pre zlepšenie mikrokhmy a obmedzenie šírenia pachových látok do širšieho okolia
prevádzky ukladá inšpekcia nasledovné opatrenie:
1. Realizovat‘ výsadbu resp. rozšírifjesivujúcu vegetáciu druhovo vhodnými drevinami
podľa výberu odborníka, najmä pozdlž oplolenia areálu farmy.
T: 31.12.2007

H.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia
v mieste prevádzky
V mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia,
opatrenia sa neurčujú.

Požiadavky na spósob a metódy monitorovania prevádzky a údaje,
ktoré treba evidovat‘ a poskytovať do informačného systému
1.
J.

Všeobecné požiadavky
Prevádzkovatel‘ musí zist‘ovaf množstvá emisií znečist‘ujúcich látok ako súčet
množstiev znečisťujúcej látky, ktoré sú vypustené do ovzdušia počas všetkých výrobno
prevádzkových režimov a ďalších nevýrobných stavov, ktoré za obdobie zisťovania
množstva emisií skutočne nastali. v súlade s Vyhláškou MŽP SR Č. 408/2003 Z.z,
o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia podľa metodiky výpočtu schválenej ObÚŽP.
T: od nadobudirntia právoplatnosti rozhodnutia

2.

3.

4.

Viesf a uchovávat‘ evidenciu o všetkých druhoch a množsWe odpadov a o nakladaní s
nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi odpadového hospodárstva.
T: od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
Viesť prevádzkový denník obsahujúci záznamy o prevádzke. čistení. poruchách, údržbe
a opravách technologických zariadení.
T: od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
Údaje o emisiách do ovzdušia a vád evidovať a poskytovať v súlade s ustanoveniami
prílohami vyhlášky MZP SR č. 391/2003, ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a to v
pisornnej a elektronickej podobe.
Ľ do 15.2. nasledujúceho roka

5.

Viest‘ a uchovával‘ evidenciu o množstve a druhu používaných surovín (vody,
krmiva). výrobkov ošípaných, o množstve vyčerpallej hnojovice z nádrží, spotreby
elektrickej energie. zemného plynu a vody s mesačným a ročným vykazovaním
spotrebv. o rnnožstve a druhu používaných vitamínov, liečiv, vypwdukovanx‘ch a
uhynutých ošípaných.
-

1: od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
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6.

Prevádzkovaleľ je povinný podávat‘ hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
podľa prílohy Č. 4 vyhl. MŽP SR Č. 283/2001 Z.z. za obdobie kalcndárneho roka na
Inšpektorát Bratislava a na príslušný obvodný úrad životného prostredia.
T: od nadobudnutia právoplatnosti rozbodnutia

7.

Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijně situácie, závady, poruchy,
priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia. vody a pódy musia
byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii a musia byť prijaté opatrcnia na
predchádzasiie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a
musia o nej byť vyrozumené prislušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade
so všeobecne platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.
T: od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

8.

Zabezpečit‘ inštalovanie vodomera na meranie odoberanej
a zaznamenávanie údajov o spotrebe v zmysle bodu 5.

vody

zo

studnc

T: 3010.2007
9.

Evidované údaje uchovávat‘ najmenej 5 rokov.
T: od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

2.

Kontrola emisií do ovzdušia

2.1

2.2

Zisťovať množstvo vypúšt‘aných znečist‘ujúcich látok do ovzdušia z veľkého
zdroja znečisťovania ovzdušia podľa schváleného výpočtu vždy do 15.2. nasledujúceho
roka.
Zaviest‘ prevádzkový denník chodu a údržby jestvujúceho dieselagregátu
T: od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

2.3

Inšpekcia schvaľuje predložený Súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia,
schválený predsedom družstva dňa 25.5.2007. ako nedelitel‘nú súčasť technicko
prevádzkovej dokumentácie zdroja.
T: od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

3.

Kontrola priemysclných odpadových vód, splaškových odpadových i‘ód a vód
z povrchového odtoku

3.1

Kontrolu funkčnosti memých zariadení na meranie množstva vypúšt‘anej hnojovice
vykonávať deane a kalibráciu meracieho zariadenia na meranie prietoku odpadových
splaškových
vód vykonávať v intervale I x2 roky. Namerané množstvá zachytených
odpadových vód v žumpe a hnojovice v prečerpávacej nádrži evidovat‘ deane
v príslušnej prevádzkovej evidencii,
merného
Prevádzkovateľ musí I x mesačne vykonávať kontrolu funkčnosti
zariadenia a evidovat‘ namerané množstvá odoberanej pitnej vody z vlastného zdroia
studní meradlom na tento účel určeným (vodomerom) a sledovaf dlhodobý vplyv
čerpania na hladinu podzemnej vody.
Jcstvujúci plán havarijných opatrení aktualizovať a rozšíriť o povinnosti obsluhy
zariadenia na dávkovanie prípravku na obmedzovanie tvorby amoniaku v hnojovici a
doplnok predložif inšpekcii do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3.2

-

3.3
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4.

Kontrola odpadov

4.1

Prevádzkovateľ 1 x mesačne kontroluje vo vyčlenených priestoroch na zhromažďovanie
odpadov spósob ich skladovania, ich druh a množstvo z hradiska možných nežiadúcich
únikov a vplyvov na životné prostredie. Skontroluje, či sklady a obaly, v ktorých sa
sk]adujťi nebezpečné odpady, sú označené identiflkačným listom nebezpečného odpadu.
Odpady zhromažd‘ovať na vyhradených a označených miestaeh do doby odvozu
oprávnenými organizáciami na zneškodnenie alebo zhodnotenie.
Prevádzkovateľ je povinný vypracovat‘ a predkladat‘ inšpekcii aktualizovaný Program
odpadového hospodárstva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
odpadového hospodárstva.
T: Do 30 dní po jeho schváleni
Kontrola hluku

4.2
4.3

5.

Neurčuje Sa.
6.

Kontrola spotreby energií

6.1

Prevádzkovateľ je povinný I x mesačne monitorovat‘ a vyhodnocovat‘ spotrebu energií
a ‘jest‘ evidenciu. na požiadanie ju predložit‘ k nahliadnutiu inšpekcii.

7.

Kontrola prevádzky

7. I

Prevádzkovatel‘ je povinný sledovať a evidovat‘ všetky hlavné parametre
technologických zariadení, a ventilačných zariadení podľa prevádzkových predpisov a
dokumentácie zdroja. Výsledky kontroly prevádzky zaznamenat‘ v prevádzkovom
denníku.
Prevádzkovatel‘ je povinný priebežne podľa harmonogramu preventívnej údržby
vykonávať kontrolu potrubí, armatúr a tecbnologického zariadenia v miestach, kde sa
skladujú alebo používajú nebezpečné látky. O kontrole viesť záznam v prevádzkovom
denníku.
Riadit‘ a kontrolovat‘ čiimosť a stav technologických zariadení v prevádzke a udržiavat‘
ich v prevádzkyschopnom stave, dodržiavaf lehoty a podmienky údržby, opráv,
čistenia. výmeny médií v súlade s Operačnými štandardami a pokynmi výrohcov
strojnoteclrnologických a odlučovacích zariadení.
Vykonávat‘ činnosti v prevádzke v súlade s Návodmi na obsluhu, prevádzkovým
poriadkom a schváleným Súhorom.

7.2

7.3

7.4

8.

Podávanie správ

8.1

Prevádzkovatel‘ je povinný zisfovať, zbierat‘. spracúvať a vyhodnocovať údaje
a informácie určené vo vykonávacom predpise k zákonu o IPKZ. Každoročne ich za
predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej
forrne do integrovaného registra infonnačného systému SHMÚ.
Prevádzkovareř je povinný oznamovat‘ príslušnému obvodnému úradu životného
prostredia, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia do 15. februára bežného roka úplné
a pravdivé informácie o zdroji znečist‘ovania ovzdušia, emisiách, znečist‘ujúcich látkach

8.2
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
8.8

8.9

8.10

J.

a dodržiavaní emisných hmitov za uplynulý kalendámy rok ustanovené vykonávacím
predpisom.
Prevádzkovateř musí viesť nasledovnú prevádzkovú evidenciu o zdroji znečistenia
ovzdušia:
a. státu evidenciu o prevádzkovateľovi zdroja. o zdroji, jeho častiach, zariadeniach
a technológii,
b. ročnú evidenciu o zdroji. emisiách, o dodržaní všeobecných podmienok
prevádzkovania,
c. ročnú evidenciu o poplatkoch za znečist‘ovanie ovzdušia,
d. priebežnú evidenciu parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácic.
súMasov, rozhodnutí a povolení orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia.
Informovat‘ verejnost‘ o znečisťovaní ovzdušia zo zdroja a o opatreniach vykonaných na
obmedzenie tohto znečist‘ovania v zmvsle všeobecne záväzných právnych predpisov
ochrany ovzdušia.
Ročnú prevádzkovú evidenciu a príslušné informačné podklady uchovávať najmencj
päť rokov po skončení príslušného roka. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať tieto
informácie tak. aby holi chránené proti neoprávneným zásahom. zmenám a strate
údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky rnusia
zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.
Stálu evidenciu uchovávať najmenej päť rokov po skončení prevádzkv. uvedené sa
uplatňuje aj na zmenenú dokurnentáciu po roku zmeny zdroja. jeho časti, zariadenia
alebo techiiológie.
Prevádzkovateľ je povinný viest‘ záznamy o skúškach nepriepustnosti nádrží, údržbe,
opravách a kontrolách a na požiadanic ich predložit‘ inšpekcii.
Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávat‘ evidenciu o druhoch a množstve
vzniknutých odpadov v zmysle platných všeobecných záväzných právnych predpisov
odpadového hospodárstva.
Prevádzkovateľ je povinný predkladať každoročne do 31. januára nasledLljúceho roku
hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním príslušnému obvodnému úradu životného
prostredia.
Prevádzkovatel‘ je povinný údaje o odoberaných množstvách podzemných vód
v členení na kalendáme mesiace oznamovať raz ročne do 15. januára nasleduiúceho
roku na predpísanom tlačive SHMÚ.

Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri
zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti
v prevádzke
Zariadenieje v trvalej prevádzke, požiadavky na skúšobnú prevádzku sa neurčujú.

K.

Opatrenia pre pripad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na
zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do
uspokojivého stavu
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1.

Ak sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke alebo odstránit‘ časť
prevádzky, musí túto skutočnosť písomne oznámiť inšpekcň. Súčasne predloží
aktualizovaný harmonogram skončenia činnosti v prevádzke v dostatočnom časovom
predstihu.

2.

Po ukončení činnosti prevádzky prevádzkovateľ zabezpečí minimálne:
a) odstavenie prevádzky podľa technologických reglementov a prevádzkových
predpisov,
b) vvpustenie technologických kvapalín a plynov, surovĺn, poloproduktov a odpojenie
celej eehnológie od energií.
c) vyčistenie všetkých nádrži a skladov nebezpečných tátok,
d) zneškodnenie použitých surovin a zvyškov kvapalných médií prostredníctvom
oprávnenej osoby,
e) presun nespotrebovaných surovin a pomocných materiálov do skladov a následne
zváženie ich ďalšieho využitia,
D uskladnenie vyrobených produktov a nepoužitých surovin v nepoškodených
obaloch. v prípade možnosti odpredanie,
g) ti oprávnenej osoby zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov a
ostatných odpadov v súíade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych
predpisov odpadového hospodárswa.
h) demontáž technologických zariadení, armatúr, zhodnotenie ich technického stavu
z hľadiska ich ďalšieho použitia, v pripade ich ďalšieho použitia vykonat‘ ich
vyčistenia a následné využitie v prevádzkach vlastnej akciovej spo]očnosti alebo ich
ponúknutie externým záujemcom,
i) na území zlikvidovaného zariadenia vykonanie prieskumu možnej kontaminácie
pódy a podzemných vöd nebezpečnými látkami a v pripade potreby vykonanie
sanácie kontaminovaného územia,
potrebné
j)
terénne úpravy,
k) uvedenie celého areálu prevádzky do uspokojivého stavu neohrozujúceho životné
prostredie a zdravic ľudí.
Počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátenia areálu prevádzky do
uspokojivého stavuje prevádzkovatel‘ povinný zabezpečit‘ stálu strážnu službu.

3.

Odóvodneuie
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako prislušný orgán štátnej správy podľa * 9 a
10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení neskorších zákonov a podľa 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečist‘ovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa * 8 ods. 2 písm. a) bod č. 7, 8;
písm. b) bod č. 3; písm. c) bod č. 8 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa
zákona o IPKZ a zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
vvdáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovatel‘a PoFnohospodárske
družstvo Dolné Saliby, 925 02 Dolné Saliby zo dňa 19.12.2006. So žiadosťou bol

2t

strana22: 27 k ro:hodnutiu Č. 2873-] ?094‘3 7ĺ2007“Tomĺ371230106

predložený doklad výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku zo dňa 13. 12.2006 podľa
zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov
uvedeného v Čl. VIII zákona č. 245/2003 Z. z., ktorý mení adopÍňa zákon č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskoršich predpisov vo výške 20 000,- Sk.
Prevádzka ..Farma ZV Szigeť‘ je urniestnená v katastrálnom území obce Do]né Saliby
na pozemkoch uvedených na Výpisoch zlistu vlastnictva Č. 11108, 1122. 295. 1304. 1634.
2323 zo dňa 3.03 .2006 na parcele č. 425 1/1-12, ktorých vlastníkom je prevádzkovateľ. obec
a ďalšich 44 spoluvlastníkov fyzických osób. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti
II zákona o IPKZ a
s prílohami zistila, že žiadosť bola vypracovaná v súlade s ust.
určila 30 dňovú
konania,
začatie
oznámila listom č. 2873-6710/37/2007/Tom zo dňa 5.3.2007
lehotu na vyjadrenie úěastníkom konania, dotknutým orgánom, zverejnila podstatné údaje
o podanej žiadosti a o prevádzkovatel‘ovi vrátane výzvy zúČastneným osobám a verejnosti
na intemetovej slránke inšpekcie, na úradnej tabuli inšpekcie ana úradnej tabuli obce Dolné
Saliby. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie účastníkov konania. dotknutých orgánov
averejnosň inšpekcia nariadila hstom č. 2873-10196/37/2007/Tom zo dňa 4.04.2007 ústne
pojednávanie na deň 17. apríla 2007. K žiadosti zaslali kladné stanoviská, bez podstatných
pripomienok Regionálny úrad verejného zdravotníclva so sídlom v Galante: Obvodný
pozemkový úrad v Galante. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Galante, Obvodný
lesný úrad v Dunaj skej Strede, ObUZP Galanta, odbor štátnej vodnej Správy a odpadového
hospodárstva, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, odbor štátnej správy ochrany
ovzdušia.
Obecný úrad v Dolných Salibách sav zákoimej lehote k začatiu konania nevyjadril.
Inšpekcia na ústnom pojednávaní oboniámila všetkých prítomných o obsahu žiadosti.
potrebnými dokladmi, 50 stanoviskami dotknutých orgánov uplatnenými k žiadosti ku dňu
ústneho konania. ktoré boli preČítané prítomným účastnikom konania a o postupe v správnorn
konaní. Prítomným bob umožnené do podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Predmetorn
prerokovania na ústnom pojednávaní boli Len pripomienky a námety, ktoré boti odóvodnené
a dövody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho pojednávania bola
spísaná zápisnica, ktorá bola prečítaná a podpísaná všetkými účastníkmi ústncho
pojednávania.
-

—

Vvsporiadanie sa s podstatnými pripomienkami obsiahnutmi vo vyjadrcniach
12 a 13
neprítomných dotknutých orgánov na ústnom pojednávaní a podaných podFa
zákona o IPKZ:
I. ObÚŽP v Galante, úsek štátnej vodnej správy vyjadrenie Iistom A2007/00520 OUŽP
422/07/OV zo dňa 05.04.2007:
Dotknutý orgán súhlasí s vydaním integrovaného povolenia prevádzky za predpokladu,
rozhodnutie
že budú dodržané podmienky rozhodnutia ONV Galanta odbor PLVH
nakladanie s vodami, zriadenie vodohospodárskych dicI, ustanovenie PRO Č. PLVH
2ĺ95l/87-Ko z 27.12.1987.., ktorým boli prevádzkovateľovi uložené opatrcnia na
nakladanie s vodami; ďalej navrhuje spracovať a schválit‘ havarijný plán v sútade
s vyhláškou č. 10/2005 Z.z. a premietnut‘ návrh podmienok zo žiadosti IPKZ
uvedených v bode M ods. 1-11 do podmienok povolenia.
Inšpekcia dané pripomienky premietla do podmienok v bodoch II. A. 6.10, 11.1.3.3
a v ďalších podmienkach týkajúcich sa vodohospodárskych opatrení uvedených
v kapitolách F. a G. tohto rozhodnutia.
-

-

2.

ObÚŽP v Galante, úsek odpadového hospodárstva
OUZP 425/07/OH Zo dňa 16.03.2007:

-fl

-

—

vyjadrenie listom A2007/00523
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Dotknutý orgán súhlasi s vydaním integrovaného povolenia prevádzky a doplňuje, že
pre prevádzkovateľa boli vydané v predošlom období 2 súhlasy rozhodnutia pod č.
OUZP -141!2005-OH-Kr z 2.3.2005 na nakladanie s nebezpečnými odpadmi apod č.
OUZP -314/2004-OH-Pr z 16.4.2004 na zhromažďovanie odpadov bez triedenia a bol
schválený Program odpadového hospodárstva rozhodnutím č. A2003/02088, OZP
127/2003-OH-Pr zo dňa 28.02.2003.
Inšpekcia doplňujúce údaje premietla do podmienok v kapitole D body 1,2,12,13.
—

3.

—

ObÚŽP v Galante, úsek ochrany prírody
vyjadrenie listom A2007/00522 OUŽP
424/07/OP/HA Zo dňa 5.04.2007:
Dotknutý orgán súhlasí s vydaním integrovaného povolenia prevádzky a navrhuje, aby
v povolení bob stanovené opatrenie na realizáciu výsadby vybraných dmhov domácich
drevín, najmä pozdlž oplotenia areálu farmy, ktoré by plnili funkciu izolačnej vegetácie
a prispeli k zlepšeniu mikroklímy dotknutého územia.
Uvedená pripomienka bola premietnutá do opatrenia v bode G 1.
-

4. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Galante vyjadrenie listom č. 388/07 zo
dňa 20.03.2007
Dotknutý orgán súhlasí s vydaním integrovaného povolenia prevádzky, ale upozorňuje,
že pri plánovanom počte 6 672 ks ošípaných bude treba prehodnotif eXistujúce kapacity
pre skladovanie exkrementov a frekvenciu hnojenia.
Uvedená pripomienka bola obj asnená pri ústnom rokovaní, kde prevádzkovateľ
vysvetlil, že uvedená kapacita je max. projektovaná ustajňovacia kapacita chovných
objektov, reálne sa však naplnenie tejto kapacity nepredpokladá, max. počet ošípaných
sa bude pohybovať do 4000 ks.
-

Povol‘ovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá
významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán
nebol požiadaný o vyj adrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.
Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadost‘
spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ ajej vykonávacích
predpisov, projektová dokumentácia prevádzky, súhlasy a rozhodnutia vydané orgánmi
štátncj správy, rozhodnutia týkajúce sa umiestenia stavby, povolenia stavby, doklady
preukazujúce vlastnicky vzfah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená a k susedným
pozemkom, kópia katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia odpadových
vód. bloková schéma vstupov a ďalšie potrebné dokumenty a písonmosti.
Inšpekcia, ako príslušný správny orgán, pri určovaní podmienok integrovaného
povolenia vychádzala ZO Zákona O IPKZ a súvisiacich všeobecne záväzných predpisov
v oblasti ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, ochrany vód, ochrany prírody
a ochrany zdravia ľudí.
Emisné limity inšpekcia neurčovala, nakoľko na predmetný zdroj, kde dochádza len
k plošnému resp. fugitívnym únikom znečisfujúcich látok z chovných objektov, skladovacích
nádrží a z procesu hnojenia, sa EL nevzt‘ahujú. Prevádzkovateľ je však povinný dodržiavaf
všeobecné podmienky prevádzkovania z dóvodu vzniku emisií pachových látok a zisťovat‘
množstvá emisií znečisfujúcich látok zo zdroja na základe materiálovej bilancie pomocou
všeobecných emisných faktorov v súlade s vyhláškou MZP SR č. 408/2003 Z. Z.
o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.
Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania
prevádzka
technologickým
a cezhraničného
vplyvu
znečist‘ovania,
nakoľko
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vybavením a geografickou pozíciou nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie životného
prostredia.
Z rozboru porovnania prevádzky podl‘a všeobecne záväzných právnych predpisov
v oblasti ochrany ovzdušia vyplýva. že technické riešenie odlučovania znečisťujúcich láwk
v odpadových plynoch v prevádzke je riešené čiastočne pomocou biologicky akrívneho
aditívneho prípravku, ktorý na princípe biodegradácie mikroorganizmami znižuje emisie
amoniaku vznikajúce rozkladnými procesmi pri skladovaní a manipulácii s exkrementami.
Nepriamo sú emisie znečisťuj úcich látok amoniaku a sírovodíka z exkrementov znižované aj
i výrobnými postupmi. ako je riadené dvojfázové dávkovanie krmív so zníženým ohsahom
proteínov. Osadené technológie v halách v porovnaní s mými typmi technológii z pohľadu ich
dopadu na životné prostredie sú charakterizované nižšou microu zát‘aže životného pros(redia.
Technológia ustajnenia zvierat vrátane ich ktmenia, skladovania hnojovice s použitím
prípravku BIO-ALGBEN a aplikácia hnojovice dýzou a s pásovými zavlažovačmi
prispievajú k zníženiu emisií NH3 do ovzdušia. Na prevádzke nic sú inštalované žiadne
zariadenia na obmedzovanie emisií.
Uvedené technologické postupy boli premietnuté do podmienok a opatrení na zosúladenie
resp. priblíženie stavu zariadení, iechnologických postupov chovu a spotreby surovin
a energií BAT požiadavkám podmienky uvedené v kapitole C.
V prípade podmienok uložených na znižovanie a prevenciu znečisťovania odpadových
nádrží
vád boli opatrenia orientované na zabezpečenie dostatočnej skladovacej kapacity
chovných
a
a žúmp a na prevenciu úniku nebezpečnÝch látok zo skladovacích plóch a nádrží
objektov do podzemných vád podmienky uvedené v kap. 11. ods. A.6., 1.1 a 1.3.
Inšpekcia požaduje dodržanie požiadaviek vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných
predpisov na úseku ochrany vád a zákona o IPKZ v kapitole II.C tohto rozhodnutia v súlade
nakladanie s vodami
rozhodnutie
s obsahom rozhodnutia ONV Galanta odbor PLVH
zriadenie vodohospodárskych diel, ustanovenie PHO č. PLVH-2/951/87-Ko z 27.12.1987.
ako aj aktualizáciu havarijného plánu. čo bob premietnuté do podmienok v bodochU.A. 6.10,
11.1.3.3 a v d‘alších podmienkach týkajůcich sa vodohospodárskych opatrení uvedených
v kapitolách F. a G. tohto rozhodnutia.
Na naldadanie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov bol prevádzkovateľovi
vydaný súhlas rozhodnutím OUŽP v Galante č. OUŽP -141/2005-OH-Kr z 2.3.2005. kde
určil povolené druhy a množstvá nebezpečných odpadov produkované prevádzkou
rozhodnutím č. OUZP -314/2004-OH-Pr z 16.4.2004 na zhromažďovanie odpadov bez
triedenia a bol schválený Program odpadového hospodárstva rozhodnutím č. A2003/02088,
OZP 127/2003-OH-Pr zo dňa 28.02.2003.
-

—

—

-

-

—

Pri porovnávaní prevádzky s najlepšou dostupnou technikou inšpekcia vychádzala
z ustanovenia 5 zákona o IPKZ a z pňlohy č. 3 k tomuto zákonu. Pre porovnanie techník
zavedených v spoločnosti s najlepšie dostupnými technikami boli použité:
„Reference Document on Best Available Teclmique for Intensive Rearing oř PoulLry and
Pigs (07/2003)
Príloha Č. 3 k zákonu č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevench a kontrole znečist‘ovania
životného prostredia
Zásady Správnej poľnohospodárskej praxe

—

—

—

Porovnaním bob zistené, že na posudzovaných výrobách sil do značnej tnery uplatnené
BAT a doporučenia zásad správnej poľnohospodárskej praxe (SPP), najmä zásady Hnojného
plánu, uskladnenia exkrementov a krmív.
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V spoločnosti sa uplatňuje systém zhodnocovania a recyklácie biologicky rozložiteľných
odpadov predovšetkým živočíšneho pövodu pri využití hnojovice odpad č. 02 01 06 na
hnojenie půdy a zhodnotení ďalších odpadov Č. 20 01 21, 18 02 02, 13 02 08 16 0117
u oprávnených osób.
-

—

‚

-

Prevádzka nie je kanalizačne napojená na verejnú kanalizáciu, vnútroareálová
hnojovicová kanalizácia je zaústená do zbemých nádrží, pdčom tieto OV sa plne zhodnotia
aplikáciou na polia a splašková kanalizácia zo sociálnych priestorov je zaústená do žumpy,
odkiaľ sú periodicky zachytené OV prevážané oprávnenou firmou na mestskú COV na
čistenie. Zrážkové vody zo striech a spevnených plóch sú vsakované do půdy. Kvahta
zhromažďovaných vůd je kontrolovaná v súlade s uzatvorenými zmluvami so správcom
COV. Skladovacie nádrže na hnojovicu sú vybudované na nepriepustnej havarijnej jímke pre
prípad úniku. Kapacita skladovacích nádrží pre hnojovicu musí byt‘ zabezpečená pre šesť
mesačnú produkciu, tzn. musí presahovaf objem vyprodukovaného hospodárskeho biiojiva
Stav kontaminácie půdy na vybraných poľnohospodárskych pozemkoch, kde sa realizuje
aplikácia hnojovice, sa vykonáva.
V technológii chovu sa používajú suroviny krmivá so zníženým obsahom fosforu
a dusíka, využíva sa dvojfázové ktmenie, reguluje sa obsah proteínov v křmnych dávkach,
pravidelne kontrolované a nastavované sú napájacie zariadenia, akosť surovín a
technologické postupy chovu, uskladnenia krmív a manipulácie s exkrementami zodpovedajú
požiadavkám SPP, čo je preverované pravidelnými veterinárnymi kontrolami.
—

Vzhľadom k charakteru prevádzky a realizácie chovu vo vnútri objektov, nic je okolité
prostredie ovplyvnené hlukom z prevádzky ani vibráciami.
Pri spotrebe energií sů používané energeticky úsporné osvetl‘ovacie telesá, pri vetraní
sa pre zníženie spotreby energie využíva nastavenie teploty, minimálne vetranie v zime a
systém kontroly kúrenia a vetrania podľa potrieb zvierat.
Z uvedeného vyplýva, že prevádzka spĺňa požiadavky BAT z hľadiska použitých
technológií, z hľadiska úspory surovín, energie a vody ako aj požiadavky BAT z hľadiska
emisií a ukazovatel‘ov znečisfovania jednotlivých zložiek ZP.
Súčast‘ou konania podľa

*

8 ods. 2 zákona IPKZ bob:

a) v oblasti ochrany ovzdušia
podl‘a 8 ods. 2 písmeno a) bod č. 7 zákona o IPKZ
prevádzkovania,

-

—

určenie všeobecných podmienok

podľa * 8 ods. 2 písm. a) bod Č. 8 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na vydanie súboru
technicko-prevádzkových parametrov a teclmicko organizačných opatrení pre veľký
zdroj znečisťovania ovzdušia;

-

-

b) v oblasti povrchových a podzemných vód
-

-

podl‘a 8 ods. 2 písm. b) bod 3 udelenie súhlasu na vykonávanie Čiimostí, ktoré můžu
ovplyvnit‘ stav povrchových a podzenmých vód v náväznosti na 27 ods. 1 písm. c)
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
podra
8 ods. 2 písm. b) bod 5 udelenie povolenia na odber povrchových a podzemných
vöd,
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c) v oblasti odpadov
-

podľa
8 ods.2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na nakladanie
s nebezpečným odpadom.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení
účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav
a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného
prostredia podľa zákona o IPKZ a proto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovcj časti tohto
rozhodnutia.
Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané
v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy ana ich základe vydané
rozhodnutia správnych orgánov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa 53 a * 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov možno podat‘ na Slovenskú inšpekciu
životného prostredia, lnšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2
odvolanie do I 5 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia
účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustnÝch riadnvch
opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnost‘ móže byť
preskúmaná súdom.

‚

ĺ‘h:Ýb

Ing. Miroslav FIeld
vymenovaný na zastupovame
riaditeľa IZP

3.

Prilohy:
1. Umiestnenie prevádzky

Doručuje sa:
I. Pol‘nohospodárske družstvo Dolné Saliby, 925 02 Dolné Saliby
2. Obecný úrad Dolné Saliby, Dolné Saliby č. 355, 925 02 Dolné Saliby

Na vedomie po nadobudnuti právoplatnosti:
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1. Obvodný úrad životného prostredia Galanta, Mierové nám.č. 1, 924 00 Galanta, štátna
vodná správa,
2. Obvodný úrad životného prostredia Galanta, Mierové nám.ě.l, 924 00 Galanta, ochrana
ovzdušia
3. Obvodný úrad životného proslredia Galanta, Mierové nám.č. 1, 924 00 Galanta, odpadové
hospodárstvo
4. Obvodn‘ úrad životného prostredia Galanta, Mierové nám.č. 1. 924 00 Galanta, ochrana
prírody a krajiny
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská Č. 2352/62, 924 81
Galanta
353/19.
Hodská
Galanta.
správa
potravinová
veteňnáma
a
6. Rcgionálna
924 25 Galanta.
7. Obvodný pozemkový úrad Galanta, Mierové námestie 1, 924 26 Galanta
8. Obvodný lesný úrad Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
9. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Galanta, Mierové nám. 1
924 01 Galanta

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené 15 dni podľa * 26 zákona č. 7 1/1967 Zb. na Obecnom
úrade Dolné Saliby.
Obecný úrad Dolné Saliby zabezpečí zverejnenie tohoto rozhodnutia vnesením na úradnej
tabuli po dobu 15 dní a po tomto termíne potvrdené rozhodnutie zašlú späf na tunajší úrad.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa
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