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A

Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.

Základné informácie

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12

1.13

1.a
1.

Názov prevádzkovateľa
Právna forma
Druh žiadosti

Medzičiližie, a.s.
akciová spoločnosť
Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
X
Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ
Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ
Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie
po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ
Adresa sídla prevádzkovateľa Hlavná p. č. 329
930 08 Čiližská Radvaň
Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
www adresa
Štatutárny zástupca, funkcia Ing. Pavol Majerčák – podpredseda predstavenstva
v spoločnosti
Peter Čuchran – člen predstavenstva
IČO
00 19 13 96
Kód OKEČ (NACE)
OKEČ 01240
NOSE-P
NOSE – P 110.04, 110.05
Výpis z obchodného registra Oddiel: Sa,
Príloha č.
1 – elektronický výpis
alebo z inej evidencie
Vložka č. 220/T
z Obchodného registra
Splnomocnená
kontaktná Barnabás Vida
osoba
tel.: 031/5541293
mobil: 0907 988 720
fax.: 031/5541203
e-mail: ciliz@real-net.sk
Identifikácia
spracovateľa Ing. Alena Popovičová, PhD. – ARPenviro, s.r.o.
predkladanej žiadosti
0905 917 352
alena.popovicova@arpenviro.sk
č. osvedčenia o odbornej spôsobilosti: 6843/2013-3.1
dodatok 1: 5782/2018-1.10
40118/2013

Splnomocnená osoba

Mgr. Dóra Mészárosová
0940 814 829
dora.meszarosova@arpenviro.sk
Ing. Pavol Majerčák – podpredseda predstavenstva
Peter Čuchran – člen predstavenstva

Zoznam prebiehajúcich konaní vo veci vydania súhlasov a povolení, začatých pred
podaním žiadosti o integrované povolenie
Zoznam súhlasov a povolení
podaných pred povolením
žiadosti
o integrované
povolenie

Je podaná žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu v rámci jestvujúceho
veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Hydinárska farma Baloň“
a uvedenie do trvalého užívania po vykonanej zmene (inštalácia
elektrického zdrojového agregátu typu EZA MP 120 l, teplovzdušných
plynových agregátov – ERMAFy typu GP 75).
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2.

Informácie o povoľovanej prevádzke

2.1
2.2
2.3

Názov prevádzky
Adresa prevádzky
Umiestnenie prevádzky

2.4

Hydinárska farma Baloň sa nachádza
v okrese Dunajská Streda v katastri obce
Baloň. V areáli je chov hospodárskych
zvierat – chov jaríc a nosníc na suchej
technológii.
Počet zamestnancov
Pred zmenou:
14 zamestnancov, z toho v administratíve
a zabezpečujúcich činnostiach 3
Po zmene:
14 zamestnancov, z toho v administratíve
a zabezpečujúcich činnostiach 2
Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti Farma bola uvedená do prevádzky v roku
prevádzky
1971

2.5

Hydinárska farma Baloň
Baloň 930 08
katastrálne územie obce Baloň, okres
Dunajská Streda

Dátum ukončenia činnosti nie je stanovený.
2.6 Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa 6. OSTATNÉ ČINNOSTI
prílohy č. 1 zákona o IPKZ
6.6 Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných
s miestom pre viac ako
a) 40 000 ks hydiny
2.7 Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra Viac ako 40 000 chovných miest
v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ)
2.8 Projektovaná
hodnota
vyššie
uvedeného 54 500 chovných miest pre nosnice
rozhodovacieho parametra
40 000 chovných miest pre jarice
2.9 Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
Podľa potrieb okolo 54 500 ks nosníc a
približne 40 000 ks jaríc pri prvom zástave
vo februári, v druhom zástave v auguste
obyčajne okolo 20 000 ks pre chov nosníc.
Odchov trvá 22 týždňov. V 22 týždni života
sa premiestnia do znáškových hál –
znáškový cyklus trvá približne 55 týždňov.
2.10 Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 R10
zák. č. 223/2001
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2.11 Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa 6.
OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znp
6.12
Chov
hospodárskych
zvierat
s projektovaným
počtom
odchovných miest:
c) hydina, zajacovité
6.12.1 Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia:
> 40 000 ks
Zariadeniami, vo vzťahu k uplatňovaniu
emisných limitov (§ 4 ods. 2 vyhlášky) sú:
Dieselagregát:
1.
PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL
1.1 Technologické celky obsahujúce
stacionárne zariadenia na spaľovanie
palív s nainštalovaným úhrnným
menovitým
tepelným
príkonom
v MW
1.1. MZ
Malý zdroj znečisťovania –
prahová hodnota pre malý ZZOv: ≤ 0,3
MW
Menovitý tepelný príkon dieselagregátu:
0,217 MW

2.12 Trieda skládky odpadov

3.
3.1
3.2

ERMAFy:
6.
OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA
6.99
Ostatné priemyselné technológie,
výroby,
zariadenia
na
spracovanie, ktoré nie sú
uvedené v bodoch 1 až 5 –
členenie podľa bodu 2.99
a) súčasťou technológie je spaľovanie
paliva s menovitým tepelným príkonom
v MW
Menovitý tepelný príkon: 2 x 70 kW = 140
kW → 0,140 MW
–

Ďalšie informácie o prevádzke
Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné Nie
prostredie
Práve prebieha
Cezhraničné vplyvy
Nie X
Áno

X
–
–

Áno
Príloha č.
Odkaz na opis ďalej
v žiadosti

–
–
–
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4.

Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

4.1

Územné rozhodnutie

4.2

Stavebné povolenie

Číslo rozhodnutia
a dátum
jeho
vydania
Číslo rozhodnutia
a dátum
jeho
vydania

Územné rozhodnutie pre umiestnenie hydinárskej
farmy Baloň č. rozhodnutia: Výst. 870/70
dátum vydania: 11.3.1970
Stavebné povolenie pre
a) I. etapa výstavby hydinárskej farmy Baloň
v rozsahu 3 chovných hál pre nosnice
č. rozhodnutia: Výst. 1259/70
dátum vydania: 17.4.1970
b) II. etapa rozšírenia hydinárskej farmy Baloň
o 1 chovnú halu pre nosnice a 2 chovné haly
pre jarice
č. rozhodnutia: Výst. 1147/71
dátum vydania: 24.5.1971
c)

III. etapa rozšírenia hydinárskej farmy Baloň
o 1 chovnú halu pre jarice
č. rozhodnutia: Výst. 837/84
dátum vydania: 29.2.1984
d) Rekonštrukcia odchovne jaríc č. I a č. II
č. rozhodnutia: Výst. 2728/85
dátum vydania: 21.10.1985
e) Plynofikácia hydinárskej farmy Baloň
č. rozhodnutia: Z97/04475-003/OSP
dátum vydania: 2.2.1998
f) Centrálne hnojisko Ňárad
č. rozhodnutia: ŽP 4/1635/93
dátum vydania: 2.12.1993
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4.3

Kolaudačné rozhodnutie

Číslo rozhodnutia Kolaudačné rozhodnutie pre
a dátum
jeho
a) I. etapa výstavby hydinárskej farmy Baloň
vydania
v rozsahu 3 chovných hál pre nosnice
nenašlo sa v archíve,
v tejto súvislosti prikladáme:

vyjadrenie Štátneho archívu MV SR
o nenájdení predmetného dokumentu
číslo: A/II-3/2006/01328
dátum vydania: 9.10.2006
Návrh na kolaudáciu zo dňa 28.11.1977


súhlasné stanovisko odboru výstavby pre
kolaudačné konanie zo dňa 2.12.1977

b) II. etapa rozšírenia hydinárskej farmy Baloň
o 1 chovnú halu pre nosnice a 2 chovné haly
pre jarice
nenašlo sa v archíve,
v tejto súvislosti prikladáme:

vyjadrenie Štátneho archívu MV SR
o nenájdení predmetného dokumentu
číslo: A/II-3/2006/01328
dátum vydania: 9.10.2006


návrh na kolaudáciu zo dňa 28.11.1977



súhlasné stanovisko odboru výstavby pre
kolaudačné konanie zo dňa 2.12.1977
c)

III. etapa rozšírenia hydinárskej farmy Baloň
o 1 chovnú halu pre jarice
č. rozhodnutia: Výst. 4594/84
dátum vydania: 27.11.1984
d) Rekonštrukcia odchovne jaríc č. I a č. II
č. rozhodnutia: Výst. 2728/85
Dátum vydania: 20.11.1985
e) Plynofikácia hydinárskej farmy Baloň
č. rozhodnutia: A2002/37100-004/OSP/NAO
dátum vydania: 27.12.2002
f) Centrálne hnojisko Ňarád
Oznámenie obecného úradu Dunajská Streda
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4.4

Parcelné čísla a druh
stavebného
pozemku,
s uvedením
vlastníckych
alebo iných práv podľa
katastra nehnuteľnosti

Samotná prevádzka hydinárskej farmy
Katastrálne územie obce Baloň:
List vlastníctva č. 918
Parcelné číslo a druh pozemku:
2858/1 – trvalé trávnaté porasty
2861 – orná pôda
Vlastnícke práva:
- parcely sú vo vlastníctve urbárskej spoločnosti - Baloň
- nájomná zmluva č. 687 zo dňa 4.1.2006
List vlastníctva č. 389
Vlastnícke práva:
- parcela 2862 vo vlastníctve obce Baloň, nájomná zmluva č. 5 zo dňa
16.5.2001 a dodatok k zmluve zo dňa 29.3.2005
- parcely č. 2869, 2866 a 2868 sú v štádiu vysporiadavania z dôvodu, že boli
omylom vynechané z delimitácie, na pôvodnom LV č. 101 sú vedené
ešte ako obecné pozemky
Stavby – list vlastníctva č. 285
Parcelné číslo a stavba:
2862/4 – odchovňa jaríc
2862/3 – odchovňa jaríc
2862/19 – odchovňa jaríc
2862/5 – administratívna budova
2862/9 – znášková hala č. IV
2862/10 – znášková hala č. III
2862/11znášková hala č. II
2862/12 – znášková hala č. I
2862/13 - agregát
2862/14 – administratívna budova a soc. zariadenia
2862/15 - sklad
2862/16 - dielňa
2862/18 – sklad

4.5

4.6

4.7

Parcelné čísla susedných
pozemkov
a susedných
stavieb alebo súvisiacich
pozemkov,
s uvedením
subjektov, ktoré majú
vlastnícke alebo iné práva
k týmto pozemkom
Členenie
Pred
stavby
na zmenou:
stavebné
objekty
Po
zmene:

Členenie
stavby
prevádzkové súbory

Vlastnícke práva:
Medzičiližie a.s., Čiližská Radvaň
Parcelné čísla okolitých pozemkov a vlastnícke práva:
Obec Baloň, LV č. 389: 2865, 2863, 2864, 2860/2, 2859/2, 2858/2
Pozemky v štádiu vysporiadavania: 2866, 2867
Urbariát Baloň, LV č. 918: 2860/1, 2859/1, 2858/1, 2874

3 znáškové haly, 1 odchovne jaríc, administratívna budova a sociálne
zariadenia, náhradný zdroj - agregát, sklad vajec a obalov, sklad krmiva,
sklad PHM, dielňa, objekt vodárne, 2 žumpy na splaškové vody, rozvody
vody, plynu, elektriny, splašková a dažďová kanalizácia ...........
3 znáškové haly, 3 odchovne jaríc (v súčasnosti je využívaná hala č. 2, hala
č. 1 a hala č. 3 sú mimo prevádzku), administratívna budova a sociálne
zariadenia, náhradný zdroj - agregát, sklad vajec a obalov, sklad krmiva,
sklad PHM, dielňa, objekt vodárne, 2 žumpy na splaškové vody, rozvody
vody, plynu, elektriny, splašková a dažďová kanalizácia atď.
na
I.
odchov jaríc
II.
chov nosníc
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5.
5.1
5.2

5.3
5.4

5.5

Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia
Názov prevádzky podľa platného integrovaného
povolenia
Číslo platného integrovaného povolenia

Hodnotenie vplyvov na životné prostredie
zmenou zariadenia
Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného
povolenia

Navrhované doplnenie o súhlasy v zmysle zák. č.
39/2013 Z. z. v platnom znení

Hydinová farma Baloň
Medzičilizie a.s.
4344-21914/37/2007/Ver/371340207
03.08.2007 v Bratislave

zo

dňa

Zmena
č.
1:
4756-18967/37/2013/Sob/
371340207/Z1 zo dňa 16.09.2013 v Bratislave
Nie
–
Áno
–
Práve prebieha
–
Príloha č.
–
Zmenu č. 2 vydaného integrovaného povolenia
žiadame z nasledovných dôvodov:
- výmena dieselagregátu na motorovú naftu –
1 ks DA 200 kVa s výkonom 190 kW za typ
EZA MP 120 l s menovitým tepelným
príkonom 0,217 MW
- súlad s BAT – Vykonávacie rozhodnutie
Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017,
ktorým sa podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú
závery o najlepších dostupných technikách
(BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo
ošípaných
- úprava
niektorých
podmienok
prevádzkovania vo vydaných IP
- schválenie Východiskovej správy formou
záznamu,
- schválenie aktualizácie Súboru technickoprevádzkových parametrov a technickoorganizačných opatrení pri prevádzke
veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia
(STPPaTOO).
Uvedené zmeny nemajú negatívny vplyv na
vypúšťané množstvá emisií. Podrobnejšie údaje sú
uvedené v ďalších častiach žiadosti.
Zároveň vás týmto žiadame o nasledovné súhlasy
v zmysle zák. č. 39/2013 Z. z. v platnom znení,
V oblasti ochrany ovzdušia:
- § 3 ods. 3, písm. a.) bod. 3.) súhlas na zmeny
používaných palív a surovín a na zmeny
technologických zariadení stacionárnych
zdrojov znečisťovania ovzdušia; ak si
schvaľované zmeny nevyžadujú kolaudáciu
12
podľa osobitného predpisu, ) je súčasťou
integrovaného povoľovania aj súhlas na
zmenu užívania stacionárnych zdrojov
znečisťovania
ovzdušia
a súhlas
na
prevádzku týchto zdrojov po vykonaných
zmenách – výmena dieselagregátu (1 ks DA
200 kVa s výkonom 190 kW za EZA MP 120 l
s menovitým tepelným príkonom 0,217
MW),
- § 3 ods. 3, písm. a.) bod. 4.) súhlas na vydanie
a zmeny súboru technicko-prevádzkových
parametrov
a technicko-organizačných
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opatrení,
Východisková správa § 8
Schválenie Záznamu z procesu preukazovania
skutočností uvedených v § 8 ods. 6 písmeno a) a b)
Zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. v znp
Prehodnotenie
a aktualizácia
podmienok
povolenia § 33
Súlad s BAT – Závery o BAT
- § 33 ods. 1, písm. f) Inšpekcia prehodnotí,
a ak je to potrebné, aktualizuje podmienky
určené v povolení, ak bol uverejnený právne
záväzný akt Európskej únie o záveroch
o najlepších dostupných technikách,
- § 33 ods. 2 Inšpekcia povolenie prehodnotí,
a ak je to potrebné, aktualizuje rozhodnutia
podľa odseku 1 písm. f) do štyroch rokov od
uverejnenia
rozhodnutia
o záveroch
o najlepších
dostupných
technikách
a zabezpečí, aby prevádzkovateľ dodržiaval
podmienky povolenia. Pri prehodnocovaní sa
zohľadňujú všetky nové alebo aktualizované
závery o najlepších dostupných technikách,
ktoré sa vzťahujú na prevádzku od udelenia
alebo posledného prehodnotenia povolenia.
Keď sa na základe opätovného preskúmania
a aktualizácie povolenia zistí, že na
zavedenie nových najlepších dostupných
techník bude potrebná dlhšia doba ako štyri
roky od uverejnenia právne záväzného aktu
Európskej únie o záveroch o najlepších
dostupných technikách, príslušná inšpekcia
môže stanoviť v podmienkach povolenia
dlhšiu dobu, ak je to opodstatnené na
základe kritérií podľa § 23 a 24.

6.

Utajované a dôverné údaje

Označenie príslušného
P. č.
bodu žiadosti
1.

Utajovaný/dôverný údaj

Dôvody, pre ktoré je tento údaj
považovaný za utajovaný/dôverný
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B

Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.

Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

P. č.
1.

Opis prevádzky
Odchov jaríc v dvoch cca 22 týždňov trvajúcich turnusoch so zástavou obyčajne vo februári a v auguste
v odchovniach pre jarice. Tieto sú po vyskladnení využité na zástavu chovných hál pre nosnice –
znáškový cyklus trvá približne 55 týždňov, kde sú chované za účelom produkcie vajec. Regulácia
dávkovania krmiva, pitnej vody a teploty vzduchu je vo všetkých chovných objektoch podľa potreby
automatizovaná.
Na chov jaríc je určená jedna odchovňa s kapacitou 40 000 kusov. Odchov je riešený v klietkovej
technológii v dvoch batériách s 3 podlažiami a v dvoch batériách so 4 podlažiami. Od 0 – 10 týždňov sú
2.
sliepočky umiestnené v strednom podlaží v počte asi 40 ks na 1 m V jedenástom týždni sa prerozdelia
2
do všetkých podlaží tak aby ich počet bol 25 – 28 na m .
Naskladnenie kurčiat je vo veku 1 deň ich života pri priemernej živej hmotnosti 0,12 kg. Odchov trvá 22
týždňov. V 22 týždni života sa premiestnia do znáškových hál – znáškový cyklus trvá približne 55
týždňov. Kapacita objektu je 40 000 kusov sliepočiek. Po preskladnení zvierat do znáškových hál sa
priestor objektu dôkladne vyčistí od trusu hydiny suchým spôsobom. Zmluvne dohodnutá firma
zabezpečuje dezinfekciu priestorov hál. Steny hál, podlahu a technologické zariadenie nastrieka
dezinfekčným roztokom. Potom dochádza k plynovaniu hál. Takto vydezinfikovaná hala je pripravená
na naskladnenie nového turnusu. Vyskladnenie, čistenie a dezinfekcia chovných hál trvá približne 2
týždne.
3

Predpokladaná produkcia trusu u sliepočiek po dobu 6 mesiacov je 0,0015 m /kus , potom potrebný
3
skladovací priestor je 60 m . Vyskladnenie trusu po predsušení na pozdĺžnych trusných pásoch pod
chovnými klietkami sa vykonáva 2 – 3x za týždeň pomocou servopohonov spôsobom navíjania
nekonečného pozdĺžneho trusného pása až kým nie je bez trusu. Z pozdĺžných trusných pásov sa
presype trus na priečny dopravník trusu ktorý vyúsťuje mimo objekt nad veľkoobjemový oceľový
kontajner. Vyprázdnenie tohto kontajnera je zabezpečené mobilnými prostriedkami. Vznikajúci suchý
hydinový trus je predávaný externej spoločnosti alebo prebieha odvoz na centrálne hnojisko.
Pri klietkovom chove hydiny nedochádza k tvorbe tekutej zložky hnoja. Pri dezinfikácii chovných
priestorov sa používa výlučne suchý spôsob čistenia a dezinfekcie.
Kŕmenie a rovnomerné dávkovanie krmiva je zabezpečené stabilným kŕmnym systémom pomocou
dopravníkov. Technologické zariadenie dávkovania krmiva zabezpečuje rovnomerné rozloženie
nastavenej dávky krmiva po celej dĺžke kŕmnych liniek. Maximálny denný príjem krmiva u kurčiat je 0,05
kg. Pre skladovanie krmiva sa použijú stávajúce oceľové silá. (1 x 15 t).
Napájanie je miskovými napájačkami s pozdĺžnymi rozvodmi vody tak, aby umožňoval dobrý prístup
k napájačkám. Denná potreba vody u kurčiat je 0,15 l na kus a deň, predpokladaná denná potreba
napájacej vody je 6 m3. Tlak vody v napájacom systéme je regulovaný tlakovým regulátorom, na
prívode vody sa inštaluje filter nečistôt s kontrolnými manometrami.
Vetranie chovných hál je zabezpečené podtlakovým vetraním pomocou ventilátorov osadených v čele
stavby a strešnej konštrukcii. Prívod vzduchu je zabezpečený regulovateľnými vetracími klapkami
v pozdĺžnych obvodových stenách hál. Vetraním je odstraňovaný opotrebovaný vzduch obsahujúci
znečisťujúce látky a zložky ako vodná para, oxid uhličitý, čpavok, sírovodík. Vetraním je zabezpečená
3
-1
požadovaná mikroklíma haly a výmena vzduchu max. 5 m h na kg živej hmotnosti zvierat. Rýchlosť
-1
-1
prúdenia vzduchu je udržiavaná v rozsahu 0,2 až 0,3 m.s v zime a 0,5 m.s v lete.
Takto odchované jarice sú využité na zástav znáškových hál (3 haly), z ktorých produkcia vajec
predstavuje priemerne 50 000 ks denne. Dĺžka cyklu chovu nosníc po ich vyskladnenie predstavuje cca
55 týždňov.
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P. č.

2.

Opis prevádzky
V znáškovej hale č. 1. s kapacitou 18 000 kusov a v znáškových halách č. 3 a č. 4, s kapacitou každá po
18 240 kusov, je chov nosníc realizovaný v obohatených klietkach o výške 460 mm a šírke 630 mm
s využiteľnou plochou 1 200 x 630 mm. Klietky sú vybavené bidlami pre nosnice a znáškovými
hniezdami. Klietky stoja v 4 radoch o troch podlažiach, z ktorých je spodný rad umiestnený nad zemou
368 mm. Podlaha klietky je tvorená pletivom s pravouhlými okami a sklonom 12 %. Trus je
odstraňovaný 2 – 3x do týždňa cez pásový dopravník na traktorové vlečky a vyvezený na hnojisko.
Kŕmenie je riešené trojposchodovým vozíkovým portálový systémom od výrobcu z Talianska, firmy
TECHNO a to formou dopravy špirálou, z dvoch kŕmnych zásobníkov o objeme 12 t, do portálov
a pomocou nich je dávkované do kŕmnych žľabov. Kŕmne miesto na jednu nosnicu predstavuje 12 cm.
Napájanie je riešené formou kvapkových niplových napájačiek. Na osvetlenie je použitý úsporný
svetelný systém ORION s červeným krytom a s trojstupňovým stmievacím zariadením, na každú halu
2
v počte 120 ks. Svetelnosť priestoru je zabezpečovaná v rozsahu 5 – 25 lux/m , v režime 16 hodinového
svetelného dňa, 20 min. stmievania a 8 hodinách nepretržitej tmy. Vykurovanie chovného priestoru na
optimálnu teplotu je realizované prenosnými elektrickými infražiaričmi. Ventilácia znáškovej haly je
riešená ako priečna ventilácia objektu. Vzduch je do objektu prisávaný podlažným nasávacím otvorom
a odvod vzduchu zabezpečujú ventilátormi EMI a GIGOLO umiestnené na opačnej stene znáškovej haly,
celý proces je riadený na základe nasnímanej teploty v priestore. Kŕmenie, napájanie a osvetlenie
chovného priestoru je regulované automaticky. Vyprodukované vajcia sú triedené v triedičke vajec
MOBA prima 2000. Po ukončení turnusu a vyskladnení znáškových hál nasleduje dôkladná mechanická
očista kotercov, mokrá sa robí len na veľmi znečistených miestach a po nej sú priestory chemicky
dezinfikované.

Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

Bez zmeny.

3.
3.1

Opis prevádzky
Názov technologického
uzla

P. č.
1. Odchov jaríc

Projektovaná
kapacita
40 000 ks

Technická charakteristika
3 odchovne jaríc (v súčasnosti
je využívaná hala č. 2, hala č. 1
a hala č. 3 sú mimo
prevádzku), s kapacitou 40
000 kusov, s klietkami vo
dvoch batériách s 3 podlažiami
a v dvoch batériách so 4
podlažiami,
s automatickou
reguláciou kŕmenia, napájania
a reguláciou teploty vzduchu.

Odkaz na blokovú
schému v prílohe č.
-
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3.1

Názov technologického
uzla

P. č.
2. Chov nosníc

Názov skladu,
medziskladu,
skladovacích
a prevádzkových nádrží,
potrubných rozvodov
a manipulačných plôch
surovín, výrobkov,
P. č.
pomocných látok
a odpadov
1. Žumpy

Projektovaná
kapacita
54 500 ks

Technická charakteristika
3 znáškové haly – hala č. 1
o kapacite 18 000 kusov
nosníc a haly č. 3 a č. 4, každá
o kapacite 18 250 kusov
nosníc). V halách č. 1, č. 3 a č.
4
je
chov
realizovaný
v obohatených klietkach v 4
radoch o 3 podlažiach. Vo
všetkých znáškových halách je
kŕmenie, napájanie a teplota
vzduchu regulovaná a podľa
potrieb automatizovaná.

Odkaz na blokovú
schému v prílohe č.
-

3.2

2.

3.

4.

5.

Projektovaná
kapacita

3

65 m

Technická charakteristika

Odkaz na blokovú
schému v prílohe č.

3

2 žumpy s objemom 65 m (50
3
+ 15 m )
na splaškové
odpadové vody zo sociálnych
priestorov.
Manipulačné plochy
Betónová
plocha
na
vykonávanie
súvisiacich
činností
a manipulácie
s odpadmi
a pomocným
materiálom.
3
Hnojisko Ňárad
7 000 m
Spoločné povrchové hnojisko
(mimo areál prevádzky)
izolované
betónovým
podkladom
pre
niekoľko
prevádzok
spoločnosti
Medzičiližie, a.s., medzi nimi aj
hydinársku farmu Baloň.
Vodáreň a vodovodné Povolenie na odber Vŕtaná studňa o hĺbke 30 m
potrubia
pre zdroj ZV C5:
a priemere
300
mm,
Qmax = 4,0 l/s
zabezpečuje
zásobovanie
prevádzky pitnou vodou.
Zásobníky
a rozvody Znášková hala č. 1
Dočasné uskladnenie krmiva
krmiva
2 zásobníky 2 x 10 t
pred
jeho dopravou do
samotného kŕmneho žľabu a
Znášková hala č. 3
to pomocou dopravníka
2 zásobníky 12 t, 12 t Nastavený parameter:
pre nosnice 0,120 kg/KD
Znášková hala č. 4
pre jarice 0,063 kg/KD
2 zásobníky 12 t, 12 t

-

-

-

-

-

Odchovňa
2 zásobníky 2 x 10 t

16/44

Medzičilizie, a.s.
930 08 Čiližská Radvaň
IČO: 00 191 396

3.1

Názov technologického
uzla

P. č.
6. Zhromažďovacie
odpadov

miesto

7.

Zhromažďovacie miesto
pre
kontajnery
s
uhynutými zvieratami

8.

Sklad krmiva

9.

Sklad vajec a obalov

10.

Skladovacie miesto pre
PHM

3.3

Názov ostatných
súvisiacich činnosti

P. č.
1.

Elektrocentrála
–
elektrický
zdrojový
agregát

2.

Chladenie
vajec

3.

Teplovzdušné
plynové
agregáty (ERMAFy)

uskladnených

Projektovaná
kapacita

Technická charakteristika

Odkaz na blokovú
schému v prílohe č.

Uzavretý sklad slúžiaci na
uskladnenie
odpadov
vznikajúcich v prevádzke.
Uzatvárateľný
priestor
s betónovou podlahou na
preskladnenie kontajnerov s
uhynutými kadávermi, kým
príde k ich odvozu do kafilérie.
Uzatvárateľný priestor pre
uskladnenie
zakúpeného
krmiva.
Uzavretý
sklad
pre
vyprodukované vajcia.
Uzatvárateľný priestor pre
skladovanie PHM
Väzba činnosti na vyššie
Charakteristika
Odkaz na blokovú
charakterizované
a opis činnosti
schému v prílohe č.
technologické uzly a sklady
Pred zmenou:
Zabezpečenie
elektrickej
Záložný dieselagregát energie
potrebnej
pre
DA 200 kVA
automatizovanú
reguláciu
s výkonom 190 kW
teploty vzduchu, dávkovanie
na výrobu elektrickej krmiva a pitnej vody v prípade
energie
výpadku dodávky elektrickej
energie
z energetického
rozvodného systému
Po zmene:
Záložný dieselagregát
typu EZA MP 120 l
s menovitým
výkonom 96 kW na
výrobu
elektrickej
energie.
Chladiaci box CHKJ Chladiaci
box
na
MANEWROUP JME preskladnenie
M40
slúžiaci na vyprodukovaných vajec.
uskladnenie vajec pri
teplote do 8 °C
o rozmeroch 6 x 9,5 x
2,5 m, s objemom
3
142 m , s chladiacim
výkonom 5 500 W,
využívajúci 3 kg
chladiaceho média R
404A vo výparníku
SVL KM 3031
2 ks typu GP 75 Slúžia na sezónne vykurovanie
v odchovni, MTP = 2 v zimnom období
podľa
x 70 kW = 140 kW → potreby.
0,140 MW
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4.
4.1
P. č.
1.
4.2
P. č.
1.

Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé
technologické uzly
Názov blokovej
Slovný opis
schémy
Schéma
činnosti Bloková schéma
prevádzky
Názov materiálovej
Slovný opis
bilancie
Technologické
Svetelný režim
požiadavky
pre nosnice
2
5 - 25 lux/m , 16 hodinový svetelný deň, 20 min.
stmievanie a 8 hodín nepretržitá tma

Príloha č.
Príloha č. 2
Príloha č.
Príloha č. 2

pre jarice
2
5 - 25 lux/m , 1. až 3. deň 24 hodín, do 3. týždňa 15 hodín,
do váhy 1,55 kg 10 hodín, do naskladnenia do znáškových
hál 12 hodín
Priemerná denná spotreba kŕmnej zmesi
pre nosnice 0,120 kg/KD
pre jarice 0,063 kg/KD
Priemerná denná spotreba vody: 0,25 l/KD
o
Optimálna teplota vzduchu cca 22 C
Optimálna relatívna vlhkosť 0,65 – 0,75
3
Výmena vzduchu priem. 5,6 m /hod/kg živej hmotnosti

5.
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky
Vypracovaná v zmysle zákona
Opatrenia pre prípad havárie
Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení aktualizované vydanie č. 2 z 08/2018
Záznam z procesu preukazovania skutočností uvedených v § 8 ods. 6 písmeno a) a b)
Zákona NR SR č. 39/2012 Z. z. v znp
Požiarno-poplachová smernica
Havarijný plán pre únik nebezpečných látok z hnojiska Ňárad
Havarijný plán – Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného
úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku pre
Hydinárska farma Baloň: Nosnice
Havarijný plán – Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného
úniku škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku pre
Hydinárska farma Baloň: Jarice
Vyhodnotenie súladu s publikovanými závermi o BAT

Príloha č.
3
4
-

5
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C

Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok
a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.
1.1

Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok

P. č.
1.

2.

3.

Prevádzka
Odchov
jaríc

Chov nosníc

Dieselagre
gát

Surovina,
pomocný
materiál,
ďalšie látky
Krmivo

Opis a vlastností

CAS

Ročná
spotreba (t)

Množstvo využité
ako výrobok
za rok (%)

Pevný sypký materiál od
jemnej drvenej drte až
po 2 mm granule
používané
v druhej
polovici výkrmu,
názov a vlastnosti:
štartérová fáza KA HYD04, NL 19, 12,3 MJ
energie
rastová fáza KB HYD-04,
NL 19, 11,9 MJ energie
vývojová fáza KZL-1
HYD-05, NL 15, 11,5 MJ
energie
predznášková
KZL-2
HYD-06, NL 15,5, 11,5
MJ energie

spolu 1 + 2
2 900 t

100 %

Voda

Pitná voda odberaná
z
vlastnej
vŕtanej
studne ZV C 5
zloženie
a vlastnosti:
protokol o skúškach

spolu 1 + 2
3
7 000 m

100 %

Zemný plyn

Zemný plyn z rozvodnej
siete SPP a.s.

13 500 m

3

100 %

Krmivo

Pevný sypký materiál
názov a vlastnosti:
Štart ISA HYD-10 NL-18,
11,8 MJ energie
1 fáza HYD-10 NL-17,5,
11,5 MJ energie
2 fáza HYD-10, NL-16,
11,5 MJ energie

Voda

Pitná voda odberaná
z
vlastnej
vŕtanej
studne ZV C 5
zloženie
a vlastnosti:
protokol o skúškach
V prípade
výpadku
v dodávke
elektrickej
energie.

Motorová
nafta

cca 100 l

0%

* Údaje za rok 2017
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1.2

Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

Bez zmeny

1.3

Voda používaná na pitné a sociálne účely

1.3.1
P. č.

Spotreba pitnej vody
Zdroj pitnej
vody

Využitie v prevádzke

 (l.s )
-1

Max.
-1

(l.s )

3

m .deň

-1

3

m .rok

–1

Vlastný zdroj
Zásobovanie administratívnych
4,0
100
– studňa ZV C 5 a sociálnych priestorov
1.3.2 Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody
Vlastná vŕtaná studňa na pitnú vodu ZV C 5 situovaná pri severozápadnom rohu oplotenia areálu
prevádzky s povoleným odberom Qmax = 4,0 l/s. Zdroj má hĺbku 30 m a priemer 300 mm a voda z neho
1. je čerpaná ponorným čerpadlom. Vodný zdroj je oplotený a platí preň pásmo hygienickej ochrany I.
stupňa. Kvalita odberanej vody je pravidelne kontrolovaná komplexnou analýzou a podľa výsledkov
testov vyhovuje požiadavkám na pitnú vodu.
1.3.3 Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania
Pitná voda je z podzemného vodojemu privádzaná do administratívnej budovy vnútroareálovým
3
rozvodom. Vznikajúca splašková voda je odkanalizovaná do 2 samostatných žúmp s objemom 50 m (20
2
2
1. m pre sociálnu budovu pri odchovniach jaríc a 30 m pre administratívnu budovu a sociálne priestory
pri znáškových halách). Voda z nich je vyvážaná a zneškodnená oprávnenou organizáciou na základe
platnej zmluvy o odbere a vyčistení odpadových vôd.
1.

2.
2.1

Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

P. č.

Prevádzka

1.

2.

Odchov jaríc

Chov nosníc

Výrobok alebo určený
výrobok
Jarice

Vajcia

Opis výrobku alebo určeného
výrobku
jarice – mladé sliepky druhu Hy-Line
Brown a ISA Brown vo veku do cca
16 až 18 týždňov, ktoré sú po
dosiahnutí tohto veku následne
využité pre zástav znáškových hál
vajcia triedy A, S 43-52 g, M 53-62 g,
L 63-72 g, XL nad 72 g

CAS

Výroba
-1
(t.rok )
60 000 ks

17 mil.
kusov

* Údaje za rok 2017

2.2.

Medziprodukty

Bez zmeny
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3.
Energie v prevádzke používané alebo vyrábané
3.1. Vstupy energie a palív
Bez zmeny

3.2

Vlastná výroba energií z palív

Bez zmeny

3.3

Opis všetkých spotrebičov energií

Bez zmeny

3.4

Využitie energií

Bez zmeny

3.5

Merná spotreba energie

Bez zmeny
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D

Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje
o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých
zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií
a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.
1.1.

Znečisťovanie ovzdušia
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob
zachytávania emisií
Údaje o emisiách

P. č.
1.

2.

3.

Zdroj emisií, spôsob
zachytávania emisií
Odchovné a znáškové haly
s použitím nízkoemisných
technológií
Dieselagregát

Teplovzušné
plynové
agregáty (ERMAFy)

Emitovaná látka,
a jej vlastnosti

mg.m

NH3

-3

kg.h

-1

OU.m

-3

nemerateľné

TZL
SO2
NOx – NO2
CO
TOC
TZL
SO2
NOx – NO2
CO
TOC

nemerateľné

nemerateľné

t.rok

-1

Merná produkcia
na jednotku
výrobku (jedn)

3,185

neurčuje sa

0,000238
0,000034
0,000084
0,000134
0,000020
0,000076
0,00000912
0,001482
0,0005985
0,00009976

neurčuje sa

neurčuje sa

* Údaj za rok 2017

1.2

P. č.

Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií
Identifikáci
a miesta
vypúšťania
podľa
blokovej
schémy

Názov a typ
vypúšťania
emisií

Napojené
zdroje
emisií

Priemer
bodového
alebo
plocha
plošného
miesta
vypúšťania
(cm)

Zemepisná
šírka a dĺžka /
súradnicová
sieť X-Y

Výška
vypúšťania
(m)

Odsávanie
vzduchu
ventilátormi
umiestnenými
v stene

1.

8 x ventilátor
EMI
Znášková
hala č. 1

3x
Gigola
ventilátor

Objemový
prietok
3 -1
(mn,s, .s )

podľa
potreby:
priem. 5,6
3
m /hod

Ø 60

1,6

max 11,5
3
m /hod

Ø 100

1,6

max 8,75
3
m /hod

Teplota
emisií
o
( C)

priem
teplota
22 °C
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P. č.

2.

3.

4.

5.

2.
2.1.

Identifikáci
a miesta
vypúšťania
podľa
blokovej
schémy

Názov a typ
vypúšťania
emisií

Napojené
zdroje
emisií

8x
Znáškové ventilátor EMI
haly č. 3 a č.
4
7x
ventilátor
GIGOLA
8x
typ: komínový
Odchovňa
jaríc
Hala č. 2

6 x ventilátory
Gigola
2 x spalinovod

Dieselgener 1 x výfuk
átor

Priemer
bodového
alebo
plocha
plošného
miesta
vypúšťania
(cm)
Ø 60

Zemepisná
šírka a dĺžka /
súradnicová
sieť X-Y

Výška
vypúšťania
(m)

1,65

Ø 100

Ø 80

Ø 100
ERMAFy
typu GP
75

Typ: EZA
MP 120 l

Spaliny sú
fúkané
priamo do
odchovnej
haly
15

Objemový
prietok
3 -1
(mn,s, .s )

Teplota
emisií
o
( C)

max 11,5
3
m /hod
max 20,5
3
m /hod

komín
s vyústením
vo výške 5
m
4
(výška haly)

cca 5

priem.
3
8 m /hod
17,5
3
m /hod
neuvedený

neuvedený

Znečisťovanie povrchových vôd
Recipienty odpadových vôd

Bez zmeny

2.2
Produkované odpadové vody
2.2.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd
Bez zmeny

2.2.2

Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

Bez zmeny

2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov
2.3.1 Zoznam preberaných odpadových vôd
Bez zmeny

23/44

Medzičilizie, a.s.
930 08 Čiližská Radvaň
IČO: 00 191 396

2.3.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd
Bez zmeny

2.4

Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd

Bez zmeny

2.5
P. č.

1.

Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém
Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou
viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania
nakladania
Splaškové vody z administratívnej budovy sa nevypúšťajú, ale sú zhromažďované v samostatných
žumpách a následne likvidované. Z tohto pohľadu teda prevádzka nepredstavuje zásah do kvality vôd
povrchových recipientov, ani riziko pre ekosystémy viazané na vodu.

2.6

Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej
kanalizácie
2.6.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných
do verejnej kanalizácie
Bez zmeny

2.6.2

Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých
látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

Bez zmeny

2.6.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok
vypúšťaných do verejnej kanalizácie
Bez zmeny

3.
Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd
3.1
Znečisťovanie podzemných vôd
3.1.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd
Bez zmeny
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3.1.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných
vôd
Bez zmeny

3.1.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)
Bez zmeny

3.1.4 Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém
Bez zmeny

3.2
3.2.1

Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach
Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

Bez zmeny

3.2.2 Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy
Bez zmeny

3.2.3

Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

Bez zmeny

3.3

Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami
a pri prevádzke skládky

Bez zmeny
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4.
4.1

Nakladanie s odpadmi
Zdroje a množstvá produkovaných odpadov
Zhodnot

Vyproduko
Zneškodn
Odkaz
Ozna
ené
Miesto
vané
ené
na blok.
Miesto čeni
Spôsob
množstv
zneškodňovania /
množstvo
množstvo
schému
o
zhodnocovania
Označenie
vzniku
e
nakladania
odpadu za
odpadu
v prílohe
P. č.
odpadu
odpadu
odpadu
odpadu odpa
s odpadom
rok (t)
za rok (t)
č.
za
rok
(t)
du
1. Zvierací trus Chovné
O
Vyvážanie na
2 300
2 300
Medzičiližie
020106
priest.
centrálne
a.s.
Hydin.
hnojisko Ňarád
farma
Baloň
2.
Odpadové Chovné
N
Preskladnenie
10,0
10,0
SATEV
živočíšne priest.
v špeciálnych
Slovensko,
tkanivá
kontajneroch
s.r.o.
020102
Od r. 2013
3.
Zmesový Chovné
O
Zhromažďovanie
0,5
0,5
Obec Baloň
komun.
priest.,
v zberných
odpad
adminis.
nádobách na
200301
a
komunálny
sociálne
odpad
priest.
4.
15 01 10 Tech.
N
0,5
VYFAKO,
Obaly kont. údržba
s.r.o. Radošina
NL
5.* Odpadové Tech.
N
cca 5-10
cca 5-10
VYFAKO,
oleje
údržba
lit.
lit.
s.r.o. Radošina
130310
Zhromažďovanie cca 1-2 kg
6.*
Žiarivky
Tech.
N
cca 1-2
VYFAKO,
mimo areálu
200121
údržba
kg
s.r.o. Radošina
prevádzky
v
mechanizačno
7.*
Olovené
Tech.
N
1 ks
1 ks
MACH Trade
m stredisku
Batérie
údržba
s.r.o. Sereď
Baloň (platí pre
160601
položky 5, 6, 7, 8,
8. Nechlórova Tech.
N
1,0 t
1,0 t
VYFAKO,
9 a 11)
né min.
údržba
s.r.o. Radošina
mot.... oleje
13 02 05
9. Absorbenty Tech.
N
0,5 t
0,5 t
VYFAKO,
a filtrč. mat. údržba
s.r.o. Radošina
15 02 02

10.

11.

Odpady,
ktorých
zber...
18 02 02
Olejové
filtre
16 01 07

Chov

N

42

42

VAS s.r.o.

Tech.
údržba

N

0,5

0,5

VYFAKO,
s.r.o. Radošina

* ide o minimálne množstvá, ktoré sú zahrnuté v celopodnikovom hlásení
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4.2

Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

Bez zmeny

5.

Zdroje hluku

Bez zmeny

6.

Vibrácie

Bez zmeny

E
1.
1.1.

Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia
v tomto mieste
Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia
Mapa lokality a širšie vzťahy

Bez zmeny

2.

Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

Bez zmeny

3.

Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia je uvedené v Zázname z procesu preukazovania
skutočností uvedených v § 8 ods. 6 písmeno a) a b) Zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. v znp – príloha č. 4 tejto
žiadosti.
Na základe v ňom uvedených údajov je zrejmé, že na záujmovom území sa nenachádza žiadna environmentálna
záťaž.
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F

Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie
a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné,
na obmedzenie emisií

1.

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

1.1

Zložka
prostredia

životného

Voda, ovzdušie, odpady a hluk
Chov jaríc prebieha v cca 154 dňových cykloch so zástavom dvakrát v roku a to
vo februári v množstve cca 40 000 kusov a potom približne v auguste v druhom
cykle o množstve 20 000 kusov. Jarice sú po dosiahnutí tohto veku použité na
zástav znáškových hál.
Chovná hala je klasická ľahká montovaná stavba pre chov hydiny o pôdorysných
rozmeroch 11,9 x 76,5 m o svetlej výške 2,9 m. Jedná sa o jednopodlažnú halu,
ktorá je umiestnená medzi dvoma halami v jednom rade, medzi halami je
spevnená plocha šírky cca 15 m. Hala je založená na betónových základových
pásoch. Oceľový skelet s opláštením zo sendvičových panelov. Nosná
konštrukcia strechy je riešená oceľovými priečľami kotevnými k stĺpom, je
vyhotovená zo skrutkovaných dielcov, ktoré sú vyhotovené zo zváraných
profilov. Nosnými prvkami strešného plášťa sú oceľové väznice. Strešná krytina
je z tvarovaného plechu. Stropy hál sú zateplené izoláciou zo sklenných vlákien
nad tvarovaným plechom. Podlahu hál tvorí pôvodná betónová doska hr. 150
mm z betónu.

Všeobecná
charakteristika
1.2
a technický
opis
technológie a techniky

Technologické časti napájania, kŕmenia, vykurovanie a vetranie objektov sú
novovybudované. Odchov je riešený v klietkovej technológii v dvoch batériách
s 3 podlažiami a v dvoch batériách so 4 podlažiami. Od 0 – 10 týždňov sú
2.
sliepočky umiestnené v strednom podlaží v počte asi 40 ks na 1 m
V jedenástom týždni sa prerozdelia do všetkých podlaží tak aby ich počet bol 25
2
– 28 na m .
Naskladnenie kurčiat je vo veku 1 deň ich života pri priemernej živej hmotnosti
0,12 kg. Odchov trvá 22 týždňov. V 22 týždni života sa premiestnia do
znáškových hál – znáškový cyklus trvá približne 55 týždňov. Kapacita objektu je
40 000 kusov sliepočiek. Po preskladnení zvierat do znáškových hál sa priestor
objektu dôkladne vyčistí od trusu hydiny suchým spôsobom. Zmluvne
dohodnutá firma zabezpečuje dezinfekciu priestorov hál. Steny hál, podlahu
a technologické zariadenie nastrieka dezinfekčným roztokom. Potom dochádza
k plynovaniu hál. Takto vydezinfikovaná hala je pripravená na naskladnenie
nového turnusu. Vyskladnenie, čistenie a dezinfekcia chovných hál trvá približne
2 týždne.
3

Predpokladaná produkcia trusu u sliepočiek po dobu 6 mesiacov je 0,0015 m
3
/kus, potom potrebný skladovací priestor je 60 m . Vyskladnenie trusu po
predsušení na pozdĺžných trusných pásoch pod chovnými klietkami sa vykonáva
2 - 3x za týždeň pomocou servopohonov spôsobom navíjania nekonečného
pozdĺžneho trusného pása až kým nie je bez trusu. Z pozdĺžných trusných pásov
sa presype trus na priečny dopravník trusu ktorý vyúsťuje mimo objekt nad
veľkoobjemový oceľový kontajner. Vyprázdnenie tohto kontajnéra je
zabezpečené mobilnými prostriedkami. Vznikajúci suchý hydinový trus je
predávaný externej spoločnosti alebo prebieha odvoz na centrálne hnojisko.
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Pri klietkovom chove hydiny nedochádza k tvorbe tekutej zložky hnoja. Pri
dezinfikácii chovných priestorov sa používa výlučne suchý spôsob čistenia
a dezinfekcie.
Kŕmenie a rovnomerné dávkovanie krmiva je zabezpečené stabilným kŕmnym
systémom pomocou dopravníkov. Technologické zariadenie dávkovania krmiva
zabezpečuje rovnomerné rozloženie nastavenej dávky krmiva po celej dĺžke
kŕmnych liniek. Maximálny denný príjem krmiva u kurčiat je 0,05 kg. Pre
skladovanie krmiva sa použijú stávajúce oceľové silá (1 x 15 t).
Napájanie je miskovými napájačkami s pozdĺžnymi rozvodmi vody tak, aby
umožňoval dobrý prístup k napájačkám. Denná potreba vody u kurčiat je 0,15 l
3
na kus a deň, predpokladaná denná potreba napájacej vody je 6 m . Tlak vody
v napájacom systéme je regulovaný tlakovým regulátorom, na prívode vody sa
inštaluje filter nečistôt s kontrolnými manometrami.
Vetranie chovných hál je zabezpečené podtlakovým vetraním pomocou
ventilátorov osadených v čele stavby a strešnej konštrukcii. Prívod vzduchu je
zabezpečený regulovateľnými vetracími klapkami v pozdĺžnych obvodových
stenách hál. Vetraním je odstraňovaný opotrebovaný vzduch obsahujúci
znečisťujúce látky a zložky ako vodná para, oxid uhličitý, čpavok, sírovodík.
Vetraním je zabezpečená požadovaná mikroklíma haly a výmena vzduchu max.
3
-1
5 m h na kg živej hmotnosti zvierat. Rýchlosť prúdenia vzduchu je udržiavaná
-1
-1
v rozsahu 0,2 až 0,3 m.s v zime a 0,5 m.s v lete.
Takto odchované jarice sú využité na zástav znáškových hál (3 haly), z ktorých
produkcia vajec predstavuje priemerne 50 000 ks denne. Dĺžka cyklu chovu
nosníc po ich vyskladnenie predstavuje cca 55 týždňov.
V znáškových halách č. 1 s kapacitou 18 000 kusov, č. 3 a č. 4, s kapacitou každá
po 18 240 kusov, je chov nosníc realizovaný v obohatených klietkach o výške
460 mm a šírke 630 mm s využiteľnou plochou 1 200 x 630 mm, pričom v jednej
klietke je ustajnených 10 až 20 ks sliepok. Klietky sú vybavené bidlami pre
nosnice a znáškovými hniezdami. Klietky stoja v 4 radoch o troch podlažiach,
z ktorých je spodný rad umiestnený nad zemou 368 mm. Podlaha klietky je
tvorená pletivom s pravouhlými okami a sklonom 12%. Trus je odstraňovaný 2 –
3x do týždňa cez pásový dopravník na traktorové vlečky a vyvezený na hnojisko.
Kŕmenie je riešené trojposchodovým vozíkovým portálový systémom od
výrobcu z Talianska, firmy TECHNO a to formou dopravy špirálou, z dvoch
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kŕmnych zásobníkov o objeme 12 t, do portálov a pomocou nich je dávkované
do kŕmnych žľabov. Kŕmne miesto na jednu nosnicu predstavuje 12 cm.
Napájanie je riešené formou kvapkových niplových napájačiek, pričom na jeden
nippel pripadá 2,5 ks sliepok. Na osvetlenie je použitý úsporný svetelný systém
ORION s červeným krytom a s trojstupňovým stmievacím zariadením, na každú
halu v počte 120 ks. Svetelnosť priestoru je zabezpečovaná v rozsahu 5 – 25
2
lux/m , v režime 16 hodinového svetelného dňa, 20 min. stmievania a 8
hodinách nepretržitej tmy. Vykurovanie chovného priestoru je podľa potreby
realizované prenosnými elektrickými infražiaričmi. Ventilácia znáškovej haly je
riešená ako priečna ventilácia objektu. Vzduch je do objektu prisávaný
podlažným nasávacím otvorom a odvod vzduchu zabezpečujú ventilátormi EMI
a GIGOLO umiestnené na opačnej stene znáškovej haly, celý proces je riadený
na základe nasnímanej teploty v priestore. Pre ochladzovanie vzduchu v letných
mesiacoch je inštalovaný chladiaci systém rozprašujúci vodu do nasávaného
vzduchu.
Aj kŕmenie, napájanie a osvetlenie chovného priestoru je regulované
automaticky.
Po ukončení turnusu a vyskladnení znáškových hál nasleduje dôkladná
mechanická očista kotercov, mokrá sa robí len na veľmi znečistených miestach
a po nej sú priestory dezinfikované.
Vyprodukované vajcia sú triedené v triedičke vajec MOBA prima 2000.
Farma bola spustená do prevádzky postupne. V roku 1970 v rozsahu 3
znáškových hál, tie boli v roku 1971 doplnené dostavbou 1 znáškovej haly
a dvoch odchovní pre jarice a v roku 1984 bola dostavaná ešte jedna odchovňa
pre jarice. Technológie v prevádzkovaných halách boli postupne
modernizované. V roku 1998 bola vykonaná plynofikácia hydinárskej farmy, čo
výrazne znížilo emisie s energetických súvisiacich činností. Najnovšie zariadenia
(kŕmne a napájacie zariadenia) boli inštalované v rokoch 2004 a 2005
Doba a stav realizácie v znáškových halách č. 3 a č. 4. Rekonštrukcia znáškovej haly č. 1 bola ukončená
1.3
technológie a techniky
v priebehu mesiaca máj roku 2013. Výmena triedičky vajec, rovnako aj
technológií, ktoré sú inštalované v odchovniach jaríc sa ukončili v septembri
2009. Chov nosníc je realizovaný v súlade s NV 736/2002 Z. z., ktorým sa
ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc.
V roku 2018 sa plánuje výmena pôvodne inštalovaného DG typu DA 200 kVa
s výkonom 190 kW za nový typu EZA MP 120 l s menovitým tepelným príkonom
0,217 MW.
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Z hľadiska ochrany životného prostredia zvolená technológia komplexným
riadením optimalizuje spotrebu energií, krmiva a vody, čím znižuje negatívne
dopady chovu na životné prostredie.
Medzi ďalšie prínosy patrí používanie zemného plynu a elektrickej energie pre
výrobu tepelnej energie, čím sú eliminované emisie do ovzdušia zo spaľovacieho
procesu.

Prínosy
1.4 ochrany
prostredia

Obohacovaním krmiva o proteíny sa u hydiny znižuje tvorba trusu a následne aj
z hľadiska emisií NH3. Pri napájaní sa používa kvapkový napájací systém, ktorý na rozdiel
životného od v minulosti používaného miskového systému, udržuje prostredie kotercov
suché, čím sa potláčajú rozkladné procesy hydinového trusu, ktoré sú zdrojom
predovšetkým amoniaku, ale aj iných plynov. Optimalizovaním teploty (najmä
ochladzovaním v letných mesiacoch) sa tiež znižujú úniky NH3, keďže tie sú pri
vyšších teplotách vyššie, vzhľadom k väčšej rýchlosti prebiehajúcich rozkladných
procesov. Aj frekvencia vypratávania trusu a jeho okamžité odvezenie eliminuje
úniky NH3 do okolitého ovzdušia.
Z hľadiska ochrany pred vznikajúcim hlukom sa chov realizuje v dostatočnej
vzdialenosti od obývanej zóny, v uzavretých priestoroch, prípadný hluk
z prevádzky čiastočne eliminuje aj zeleň obklopujúca areál prevádzky.

1.5

Účinnosť
a techniky

technológie

Nakladanie
so
zachytenými
emisiami
1.6
alebo
produkovaným
zostatkovým znečistením

Nebola komplexne hodnotená
Výduchy s chovných hál nie sú vybavené odlučovacími zariadeniami, napriek
tomu sú emisie pri týchto typoch prevádzok sledovaného amoniaku, s veľkou
rezervou pod hranicou určených emisných limitov. Splaškové vody vznikajúce
v administratívnej budove sú zhromažďované v 2 samostatných žumpách
a následne. Vznikajúci suchý hydinový trus je predávaný externej spoločnosti
alebo prebieha odvoz na centrálne hnojisko. Uhynuté kadávery sú po
preskladnení v špeciálnych plastových nádobách odvážané a likvidované
oprávnenou osobou v kafilérií. Aj pri ostatných vznikajúcich odpadoch je
zmluvne zabezpečené ich zneškodňovanie dodávateľským spôsobom v zmysle
platného zákona.

Vzhľadom na druh spaľovaného paliva v prípade dieselagregátu aj ERMAFov, nie
sú inštalované žiadne odlučovacie zariadenia.
V roku 2009 sa realizovala rekonštrukcia odchovne jaríc spočívajúca okrem
modernizácie stavebného objektu, výmeny technológie a v zvýšení jej kapacity,
hlavne v zmene spôsobu odstraňovania hydinového trusu z mokrého na suchý.
V tom istom roku sa uskutočnila aj výmena triedičky vajec za modernejšiu,
s vyšším výkonom. Triediaci a baliaci stroj typu MOBA prima 2000 s hodinovou
kapacitou cca 20 000 kusov vajec, ktorý je napojený na centrálny zberný pás
vajec. Triedička vajec sa napája na dopravník vajec s prísuvným pásom, triediaca
Investície
a ďalšie
linka je vybavená presvetlovacou kabínou a jej hlavnou zložkou je riadiaca
náklady
vo
vzťahu
1.7
jednotka. Na konci triediacej linky vajec sa nachádza vygulovací pás na
k uvedenej
technológii
automatický baliaci do preložiek a vygulovací pás na ručný zber. V roku 2013 sa
a technike
ukončí výmena technológie v znáškovej hale č. 1 za technológiu chovu
v obohatených klietkach, tak ako je chov v súčasnosti praktizovaný v halách č. 3
a 4.
V roku 2018 sa plánuje výmena pôvodne inštalovaného DG typu DA 200 kVa
s výkonom 190 kW za nový typu EZA MP 120 l s menovitým tepelným príkonom
0,217 MW.
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2.

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

Bez zmeny

G

Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení
na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie
odpadov vznikajúcich v prevádzke

1.

Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie odpadov

1.1 Zložka životného prostredia
1.2 Doba a stav realizácie opatrenia

Opis opatrenia na predchádzanie vzniku
1.3 odpadov a na prednostné zhodnocovanie
odpadov

1.4

Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska
ochrany životného prostredia

1.5 Účinnosť opatrenia

1.6

Investície a ďalšie náklady vo vzťahu
k uvedenému opatreniu

Odpadové hospodárstvo
Realizuje sa
Pri chove jaríc a nosníc vzniká najväčší objem odpadov vo
forme hydinového trusu (2 300 t). Pre minimalizovanie
vznikajúceho trusu sa chovanej hydine podáva krmivo
s prímesou proteínov a jeho množstvo sa minimalizuje aj
automaticky regulovaným napájaním a kŕmením. Takto
vzniknutý odpad sa zhodnocuje aplikovaním do
poľnohospodárskej pôdy. Ďalším odpadom sú uhynuté
jedince. K stabilizácii objemu tohto odpadu prispieva
technológia
umožňujúca
dodržiavanie
optimálnych
parametrov chovu. Vzniku ostatných vykazovaných
vznikajúcich odpadov sa predchádza racionalizáciou
využívania ich zdrojov.
Opatrenia sú súčasťou technológie chovu jaríc a nosníc,
s dôrazom na minimalizovanie záťaže životného prostredia
dotknutej lokality.
Nebola hodnotená.
V roku 2009 sa realizovala pri odchove jaríc prechod na
technológiu produkcie pevného hydinového trusu namiesto
tekutého, tak ako to je v súčasnosti realizované pri chove
nosníc, čo sa prejavil na zmene pomeru produkovaného
odpadu v prospech pevného hydinového trusu. Vznikajúci
hydinový trus môže byť predávaný externej spoločnosti
alebo prebieha odvoz na centrálne hnojisko.
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2.

Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie odpadov

2.1 Zložka životného prostredia
2.2 Doba a stav realizácie opatrenia

2.3

2.4

2.5
2.6

Odpadové hospodárstvo

Súčasná technológia chovu jaríc a nosníc už je optimálne
riešená s ohľadom na minimalizáciu vzniku odpadov a ako
taká si nevyžaduje osobitné opatrenia. Zmena spôsobu
Opis opatrenia na predchádzanie vzniku vypratávania hydinového trusu nemal dopad na spôsob
odpadov a na prednostné zhodnocovanie nakladania z navýšeným objemom pevného hydinového
odpadov
trusu, ktorý sa aj naďalej zhodnocovať zaoraním do
poľnohospodárskej pôdy za účelom zlepšenia jej vlastností.
Vznikajúci hydinový trus môže byť predávaný externej
spoločnosti alebo prebieha odvoz na centrálne hnojisko.
Odstúpením od produkcie odpadových vôd z vyplavovania
hydinového trusu z chovných priestorov jaríc sa
Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska
minimalizovalo potenciálne riziko úniku týchto látok
ochrany životného prostredia
z preskladňovacích žúmp v prevádzke hydinárskeho chovu
na nulu.
Účinnosť opatrenia
Nebola hodnotená
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu
k uvedenému opatreniu

H

Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení
a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií
do životného prostredia

1.

Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky
a emisií do životného prostredia

Bez zmeny

2. Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky
a emisií do životného prostredia
Bez zmeny

I

Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
1.

Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky
s najlepšou dostupnou technikou

Závery o BAT – Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre
intenzívny chov hydiny alebo ošípaných. Vyhodnotenie súladu s publikovanými závermi o BAT sú uvedené v
prílohe č. 5.
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2.
2.1

Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami
Znečisťovanie ovzdušia

Zdroj emisií /
miesto
P .č.
vypúšťania
1.

Chovné
priestory

Znečisťujúca
látka alebo
ukazovateľ
znečisťovania
NH3

Druh
indikátora –
parametra
najlepšej
dostupnej
techniky
Ustajnenie
hydiny

Hodnota
parametra pre
najlepšiu
dostupnú techniku

Skutočná alebo
projektovaná
hodnota
parametra

0,02 – 0,08 kg
NH3/jedinca/rok
BAT 31

0,0775* kg
NH3/jedinca/rok
viď. kap. D 1

2.

N

Chov hydiny nosnice

0,4 – 0,8 kg
N/jedinca/rok
BAT 3

3.

P2O5

Chov hydiny nosnice

Emisie zo
spaľovania
zemného plynu

Vykurovanie
chovných hál

0,10 – 0,45 kg
P2O5/jedinca/rok
BAT 3
Nie je uvedená

4.

ERMAFy

5.

Dieselagregát Emisie zo
spaľovania
motorovej
nafty

Náhradný zdroj
el. energie

Nie je uvedená

Zdôvodnenie
rozdielov /
návrh opatrení
a termín
Žiadny rozdiel
(ide o nemeranú
hodnotu,
vypočítanú
schváleným
postupom na
základe VEF)

0,668 kg
N/jedinca/rok

Žiadny rozdiel

0,23 kg
P2O5/jedinca/rok

Žiadny rozdiel

Žiadny rozdiel

Žiadny rozdiel

*skutočný údaj za rok 2017_NEIS 2017

2.2

Znečisťovanie vody a pôdy

Bez zmeny
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J

Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke,
najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie
haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.

Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných
materiálov a ďalších látok

Bez zmeny

2.

Opatrenia na hospodárne využitie energie

Bez zmeny

3.

Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

P. č.

Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov
Pri tomto type prevádzky sa v rámci procesu vzhľadom na množstvo a druhy prítomných nebezpečných
látok nepredpokladá vznik havarijného stavu. Nebezpečnými látkami, vo vzťahu ku ktorým by sa dalo
hovoriť o haváriách, sú teda v takomto prípade hlavne vznikajúce nebezpečné odpady, ako napr.
nechlórované minerálne oleje, obaly kontaminované nebezpečnými látkami, kontaminované absorbenty
nebezpečných látok, filtračné materiály, odevy a handry znečistené nebezpečnými látkami, olovené
batérie žiarivky a tak pod., ktoré však vznikajú v minimálnych množstvách. Na predchádzanie havárií (v
tomto prípade hlavne vysypaniu, vyliatiu, požiaru) je pre prevádzku vypracovaný Havarijný plán pre
zhromažďovanie nebezpečných odpadov, predmetné materiály sú skladované v zmysle požiadaviek
zákona a sú označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu, v ktorých sú uvedené presné
inštrukcie ako postupovať v prípade havárie, či zasiahnutí osoby nebezpečnou látkou a manipulujú s nimi
1.
poverení pracovníci poučení o svojich povinnostiach.
Ďalším stavom, ktorý by sa dal označiť ako havarijný by bol únik odpadových vôd a splaškov zo žúmp.
Žumpy na predchádzanie takémuto stavu sú izolované proti priesakom a prechádzajú revíziami.
V súčasnosti bývalý model - 6 žúmp pre odpadové vody s hydinovým trusom + 2 žumpy pre splaškovú
vodu zo sociálnych priestorov – nahradil po výmene technológie vypratávania hydinového trusu
v odchovni jaríc, model len 2 žúmp pre splaškové vody. Ostatné žumpy boli zlikvidované, čím sa výrazne
znížil riziko úniku odpadových vôd. Pre centrálne hnojisko v Ňáradi, kam je vyvážaný hydinový trus
v pevnej forme, je vypracovaný Plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd. Vznikajúci
suchý trus môže byť aj predávaný externej spoločnosti.

4.

Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania
zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky

Bez zmeny

5.

Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

Bez zmeny
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6.

Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového
integrovaného povolenia

Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na
Časový horizont zmeny
ŽP
Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná
Obnovený súhlas musí byť
Obnovenie povolenia na čerpanie o obnovenie už vydaného povolenia,
1.
vydaný do konca roku
podzemných vôd
opis zmeny a jej vplyv na ŽP
2020.
neuvádzame.

P. č.

7.

Plánovaná zmena

Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného
prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky
Environmentálne vhodný výrobok)

P. č. Ďalšie doklady
1. Netýka sa

K

Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie
rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia
zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti
a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu
Bez zmeny

L

Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K)
všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

P. č. Zhrnutie
O zmenu č. 2 vydaného integrovaného povolenia žiadame z dôvodu výmeny dieselagregátu na motorovú
naftu (1 ks) typu DA 200 kVa s výkonom 190 kW za nový dieselagregát typu EZA MP 120 l s menovitým
tepelným príkonom 0,217 MW. Používa sa ako náhradný zdroj elektrickej energie v prípade výpadku
v dodávke elektrickej energie z verejnej siete.
Ďalej sa o zmenu č. 2 žiada z dôvodu vyhodnotenia súladu s BAT o najlepších dostupných technikách Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT)
1.
pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných, ako aj z dôvodu úpravy niektorých podmienok
prevádzkovania v doteraz vydaných integrovaných povoleniach:
č. 4344-21914/37/2007/Ver/371340207 zo dňa 03.08.2007 v Bratislave – Rozhodnutie verejnou
vyhláškou vydáva integrované povolenie, ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke:
„Hydinová farma Baloň“
č. 4756-18967/37/2013/Sob/371340207/Z1 zo dňa 06.09.2013 v Bratislave – Rozhodnutie
vydáva zmenu integrovaného povolenia , ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Hydinová
farma Baloň“.
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P. č. Zhrnutie
Medzi dôvody vykonanej zmeny č. 2 patrí aj úprava niektorých podmienok prevádzkovania vo vydaných
IP, schválenie Východiskovej správy formou záznamu, ako aj schválenie aktualizácie Súboru technickoprevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke veľkého zdroja
znečisťovania ovzdušia (STPPaTOO). Uvedené zmeny nemajú negatívny vplyv na vypúšťané množstvá
emisií do životného prostredia.
Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci žiadosti o zmenu č. 2 vydaného integrovaného
povolenia žiada konať:
1. v oblasti ochrany ovzdušia
- § 3 ods. 3, písm. a.) bod. 3.) súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny
technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia; ak si
12
schvaľované zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, ) je súčasťou
integrovaného povoľovania aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov
znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách –
výmena dieselagregátu (1 ks DA 200 kVa s výkonom 190 kW za EZA MP 120 l
s menovitým tepelným príkonom 0,217 MW),
- § 3 ods. 3, písm. a.) bod. 4.) súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových
parametrov a technicko-organizačných opatrení,
2.

Východisková správa § 8
- schválenie Záznamu z procesu preukazovania skutočností uvedených v § 8 ods. 6 písmeno
a) a b) Zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. v znp

3.

Prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia § 33
Súlad s BAT – Závery o BAT
- § 33 ods. 1, písm. f) Inšpekcia prehodnotí, a ak je to potrebné, aktualizuje podmienky
určené v povolení, ak bol uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch
o najlepších dostupných technikách,
- § 33 ods. 2 Inšpekcia povolenie prehodnotí, a ak je to potrebné, aktualizuje rozhodnutia
podľa odseku 1 písm. f) do štyroch rokov od uverejnenia rozhodnutia o záveroch
o najlepších dostupných technikách a zabezpečí, aby prevádzkovateľ dodržiaval
podmienky povolenia. Pri prehodnocovaní sa zohľadňujú všetky nové alebo aktualizované
závery o najlepších dostupných technikách, ktoré sa vzťahujú na prevádzku od udelenia
alebo posledného prehodnotenia povolenia. Keď sa na základe opätovného preskúmania
a aktualizácie povolenia zistí, že na zavedenie nových najlepších dostupných techník bude
potrebná dlhšia doba ako štyri roky od uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie
o záveroch o najlepších dostupných technikách, príslušná inšpekcia môže stanoviť
v podmienkach povolenia dlhšiu dobu, ak je to opodstatnené na základe kritérií podľa §
23 a 24.
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M

Návrh podmienok povolenia

1.

Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody
a pôdy v prevádzke.

P. č. Opis opatrenia

Mesiac a rok
realizácie

V celom texte integrovaného povolenia navrhujeme nahradiť pojem „škodlivé látky“
pojmom „znečisťujúce látky“

V Bode A. Podmienky prevádzkovania, bod 1.7 – navrhujeme preformulovať
podmienku nasledovne:
„Prevádzkovateľ je povinný umožniť zamestnancom príslušného orgánu štátnej správy,
inšpekcii, alebo týmto orgánom povereným osobám vstup do prevádzky, kontrolu
prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní na zistenie množstva
znečisťujúcich látok, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke,
predkladať im potrebné doklady, poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.“
V Bode A. Podmienky prevádzkovania, bod 5.3 – navrhujeme aktualizovať číslo
vyhlášky nasledovne:
„Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania
ovzdušia podľa vyhlášky 231/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie
prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch“ v znení
neskorších zmien a predpisov.
V Bode A. Podmienky prevádzkovania, bod 5.14. – navrhujeme tento bod vypustiť,
nakoľko rigoly sa v prevádzke nenachádzajú.

1.

V Bode A. Podmienky prevádzkovania, bod 6.3. – navrhujeme preformulovať
podmienku nasledovne:
„Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady zhromažďované a
skladované, musia
a) byť odlíšené od zariadení nepoužívaných a neurčených na nakladanie s odpadmi,
napríklad odlíšenie tvarom, opisom alebo farebne,
b) zabezpečiť ochranuodpadovpredtakýmivonkajšímivplyvmi,ktorébymohlispôsobiťvznik
nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru, alebo výbuchu,
c) byť odolné proti mechanickému poškodeniu,
d) byť odolné proti chemickým vplyvom.“

2018

V Bode A. Podmienky prevádzkovania, bod 6.5. – navrhujeme preformulovať
podmienku nasledovne:
„Manipuláciu so znečisťujúcimi látkami a s nebezpečnými odpadmi môžu len
zamestnanci oboznámení so schváleným havarijným plánom a opatreniami pre prípad
havárie.“
V bode D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie
odpadov navrhujeme nasledovné znenie bodu 1.1.:
„Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi budú pri jeho činnosti vznikať nasledovné druhy
odpadov, ktoré sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje katalóg odpadov.“
Body 1.2., 1.3., 1.5. a 1.11. (podmienka je uvedená v bode A. Podmienky
prevádzkovania, bod 6.5.) navrhujeme vypustiť. Ostatné podmienky navrhujeme
zachovať a upraviť číslovanie.
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P. č. Opis opatrenia

Mesiac a rok
realizácie

V Bode E. Podmienky hospodárenia s energiami, bod 1.3 – navrhujeme preformulovať
podmienku nasledovne:
„Všetky osvetľovacie telesá v halách pravidelne, po každom turnuse, čistiť od znečistenia
a nánosov prachu“.
V bode F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade
havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, bod
1.3. navrhujeme preformulovať podmienku nasledovne:
„V prípade poruchy dodávky pitnej vody z vlastnej podzemnej studne, prevádzkovateľ
musí zabezpečiť náhradný zdroj pitnej vody v dostatočnom množstve v súlade
s osobitnými predpismi.“
V bode F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade
havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, bod
1.5. navrhujeme preformulovať podmienku nasledovne:
„Všetky nádrže a obaly škodlivých látok musia byť umiestnené v záchytnej vani
o objeme, ktorý nesmie byť menší ako objem nádrže v nej umiestnenej. Ak je v záchytnej
nádrži umiestnených viac nádrží, na určenie objemu záchytnej nádrže je rozhodujúci
objem najväčšej z nich alebo najmenej 10% zo súčtu objemov všetkých nádrží
umiestnených v záchytnej nádrži. Záchytná nádrž nemôže mať žiadny odtok. Ak má
záchytná nádrž bezpečnostný odtok, ten musí byť zaústený do havarijnej nádrže určenej
na zachytenie znečisťujúcich látok na ďalšie využitie alebo zneškodnenie.“
V bode F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade
havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, bod
1.8. navrhujeme preformulovať podmienku nasledovne:
„Prevádzkovateľ je povinný vykonať skúšky tesnosti nádrží, rozvodov a produktovodov,
ktoré sú z vonku vizuálne nekontrolovateľné, každých desať rokov od vykonania prvej
úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s nepretržitou indikáciou úniku znečisťujúcich
látok. Skúšky tesnosti je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou osobou na
nedeštruktívne skúšanie.“
V bode F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade
havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, bod
1.11. navrhujeme preformulovať podmienku nasledovne:
„Evidenciu o údržbe a kontrole prevádzky vedie prevádzkovateľ elektronickou alebo
písomnou formou (napr. analýzy z meraní, protokoly a pod.).“
V bode F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade
havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, bod
1.12. navrhujeme preformulovať podmienku nasledovne:
„Zabezpečiť predchádzanie haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným
školením pracovníkov 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.“
V bode I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré
treba evidovať a poskytovať do informačného systému, bod 2.1. navrhujeme
preformulovať podmienku nasledovne:
„Kontrola limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia priemyselných a splaškových
odpadových vôd nebude vykonávaná z dôvodu prechodu na suchý systém.“
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Mesiac a rok
realizácie

P. č. Opis opatrenia
V bode I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré
treba evidovať a poskytovať do informačného systému, bod 3.1. navrhujeme
preformulovať podmienku nasledovne:
„Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov na
vyhradených miestach prevádzky raz za mesiac. O kontrole sa vykoná záznam
v prevádzkovej evidencii.“
V bode I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré
treba evidovať a poskytovať do informačného systému, bod 3.3. navrhujeme
podmienku vypustiť, nakoľko je uvedená v bode 3.1.
V bode I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré
treba evidovať a poskytovať do informačného systému, bod 5.1. – navrhujeme
preformulovať podmienku nasledovne:
„Prevádzkovateľ zabezpečí priebežné vedenie prevádzkovej evidencie s mesačným,
ročným a turnusovým vykazovaním spotreby elektrickej energie, palív, vody
a vypočítanej mernej spotreby energií a vody.“
V bode I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré
treba evidovať a poskytovať do informačného systému, bod 6.1. - navrhujeme
aktualizovať termín nasledovne:
„Zisťovať, zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení
a v zákone č. 39/2012 Z. z. o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok
oznámiť do 31. mája v písomnej a elektrickej forme do integrovaného registra
informačného systému.“
V bode I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré
treba evidovať a poskytovať do informačného systému, bod 6.2. navrhujeme
preformulovať podmienku nasledovne:
„Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne do 28.
Februára nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému Okresnému
úradu životného prostredia a inšpekcii Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.“
- V bode I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré
treba evidovať a poskytovať do informačného systému, bod 6.5. - navrhujeme
aktualizovať rok evidovania údajov nasledovne:
„Prevádzkovateľ je povinný uchovávať evidované údaje a podstatné ukazovatele
prevádzky najmenej 6 rokov.“

2.

Určenie emisných limitov

2.1

Zložka životného
prostredia
P. č.

Zdroj emisií

Miesto
vypúšťania

1.

Ovzdušie

Chovné haly

Výduchy na
chovných
halách

2.

Ovzdušie

Dieselagregát

V1

Znečisťujúca
látka alebo
ukazovateľ

Navrhovaná
hodnota

v súlade s
platnou
legislatívou
TZL, SO2, NOx, CO, Neuplatňuje
TOC
sa
NH3

Mesiac a rok
dosiahnutia
Neprekračujú
sa
Neuplatňuje
sa
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3.

Ovzdušie

ERMAFy

V2, V3

TZL, SO2, NOx, CO, Neuplatňuje
TOC
sa

Neuplatňuje
sa

2.2.
Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu
P. č.
1.

3.

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

Bez zmeny

4.

Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo
zneškodnenie

Bez zmeny

5.

Podmienky hospodárenia s energiami

Bez zmeny

6.

Opatrenia pre predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

Bez zmeny

7.

Opatrenia na minimalizáciu diaľkového
znečisťovania

znečisťovania a cezhraničného vplyvu

Bez zmeny

8.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste
prevádzky

Bez zmeny

9.

Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať
a poskytovať do informačného systému

Bez zmeny
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10.

Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti
v prevádzke

Bez zmeny

N

Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi,
prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová
prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

P. č.
1.

2.

3.

Zoznam účastníkov konania
Povoľujúci orgán:
SIŽP, odbor IPKZ, Jeséniová 17, 831 01 Bratislava
Dotknuté orgány:
OÚ Dunajská Streda, OSŽP SR, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 11 Dunajská Streda
Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
Účastníci konania:
Obec Baloň, Obecný úrad, Baloň č. 22, 930 08 Čiližská Radvaň
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O

Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:
(zástupca organizácie)
Vypísať meno podpisujúceho:

Pozícia v organizácii:

Podpísaný:
(zástupca organizácie)
Vypísať meno podpisujúceho:

Pozícia v organizácii:

Dátum : _________________

Ing. Pavol Majerčák

_______

Podpredseda predstavenstva

Dátum : _________________

Peter Čuchran

_______

Člen predstavenstva

Pečiatka alebo pečať podniku:
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P

Prílohy k žiadosti:

1.

Údaje s označením „utajované a dôverné“

P. č.
1.
P. č.
1.

2.

Ďalšie doklady

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.

3.

Názov a hodnota utajovaných údajov
Názov a hodnota dôverných údajov
-

Dokument
Elektronický výpis z Obchodného registra
Schéma činnosti prevádzky
Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení –
aktualizované vydanie č. 2 z 08/2018
Záznam z procesu preukazovania skutočností uvedených v § 8 ods. 6 písmeno a) a b)
Zákona NR SR č. 39/2012 Z. z. v znp
Vyhodnotenie súladu s publikovanými závermi o BAT

Príloha č.
1
2
3
4
5

Zoznam použitých skratiek a značiek
P. č.
BAT
CO
EL
EH
IOO
IPKZ
NEIS
NH3
NOx – NO2
OOP
OÚ OSŽP
SIŽP
SOx – SO2
TOC
TZL
VOC
ZL
ZZOv
ŽP

Použitá skratka a značka
Najlepšia dostupná technika, resp. technológia
Oxid uhoľnatý
Emisný limit
Emisné hodnoty
Inšpektorát ochrany ovzdušia
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania
Národný emisný inventarizačný systém
amoniak
Oxidy dusíka
Osobné ochranné prostriedky
Okresný úrad – Odbor starostlivosti o životné prostredie
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Oxidy síry
Celkový organický uhlík
Tuhé znečisťujúce látky
Prchavé organické zlúčeniny
Znečisťujúce látky
Zdroj znečisťovania ovzdušia
Životné prostredie
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