SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 2726-36467/2019/Kap/371770117

v Nitre dňa 02. 10. 2019

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“),
ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 9 ods. 1 písm. c)
a ust. § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32
ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa
TEKRO Nitra, s.r.o., Párovské Háje, 949 01 Nitra, IČO: 36 555 436, doručenej Inšpekcii
dňa 27. 06. 2017 a naposledy doplnenej dňa 27. 06. 2019 vo veci vydania integrovaného
povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných Lipová“ z dôvodu konaní vykonaných podľa
ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 4.; bod 10.; písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ a v súčinnosti
s ust. § 22 ods. 3 zákona o IPKZ a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a v súčinnosti
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e,
ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke „Farma ošípaných Lipová“
katastrálne územie Mlynský Sek, okres Nové Zámky.
Integrované povolenie (ďalej len „povolenie,
pre prevádzkovateľa:
Obchodné meno: TEKRO Nitra, s.r.o.
Sídlo:
Párovské Háje, 949 01 Nitra
IČO:
36 555 436

resp.

rozhodnutie“)

sa

vydáva

strana 2/44 rozhodnutia č. 2726-36467/2019/Kap/3717710117

Prevádzka „Farma ošípaných Lipová“ (ďalej len „prevádzka, resp. farma“) sa nachádza
v Nitrianskom kraji, okres Nové Zámky, obec Lipová, katastrálne územie (ďalej len „k. ú.“)
Mlynský Sek, na parcelách registra „E“ (evidovaných na mape určeného operátu)
číslo: 279/31 (LV č. 657); 279/32 (LV č. 1083); 279/33 (LV č. 790); 279/34 (LV č. 1392);
279/35 (LV č. 694); 280 (LV č. 746); 281/3 (LV č. 1079); 281/4 (LV č. 1079); 281/5 (LV
č. 1083); 281/6 (LV č. 1083); 281/7 (LV č. 657); 281/8 (LV č. 657); 281/9 (LV č. 1083);
281/10 (LV č. 1083); 281/11 (LV č. 790); 281/12 (LV č. 790); 281/13 (LV č. 1392), 281/14
(LV č. 1392); 282 (LV č. 746); 285 (LV č. 1083).
Stavby sú umiestnené na parcelách číslo: 281/2 (Hala č. 1); 281/4 (Hala č. 2); 281/5 (Hala
č. 3); 281/7 (Hala č. 4); 281/8 (hnojovicové nádrže), podľa LV č. 756 je vlastníkom stavieb
TEKRO Nitra, s.r.o.
Pre prevádzku boli vydané nasledovné rozhodnutia:
Stavebné povolenia:
- Okresný národný výbor Nové Zámky, odbor výstavby a územného plánovania vydal
povolenie na uskutočnenie stavby „Príjazdová komunikácia pre výkrmňu ošípaných
5 000 ks Lipová Mumlov“ č. 613/78 zo dňa 21. 03. 1978
- Okresný národný výbor Nové Zámky, odbor výstavby a územného plánovania vydal
povolenie na uskutočnenie stavby „Výkrmňa ošípaných pre 1000 ks Lipová Mumlov“
č. 682/79 zo dňa 30. 03. 1979
- Okresný národný výbor Nové Zámky, odbor výstavby a územného plánovania vydal
povolenie na uskutočnenie stavby „Matečník pre 200 ks I. et.“ č. 1289/81 zo dňa
23. 12. 1981
- Okresný národný výbor Nové Zámky, odbor výstavby a územného plánovania vydal
povolenie na uskutočnenie stavby „Sklad TH 4 x 1 350 m3 I. etapa“ č. 1290/81 zo dňa
23. 12. 1981.
Kolaudačné rozhodnutia:
- Okresný národný výbor Nové Zámky, odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva vydal kolaudačné rozhodnutie č. OPLVH 3076/87/ŠV zo dňa
28. 07. 1987, ktorým povoľuje užívanie vodného zdroja v katastrálnom území
Mlynský Sek o maximálnom odbere 1,5 l.s-1
- Kolaudačné rozhodnutia pre stavby nachádzajúce sa v prevádzke sa nezachovali,
vzhľadom k tomu obec Lipová vydala Prehlásenie o existujúcich stavbách v zmysle
listu vlastníctva č. 746, listom č. 201/2017 zo dňa 30. 06. 2017.
Pre prevádzku boli vydané aj iné vyjadrenia, rozhodnutia, prehlásenia, súhlasy:
- Okresný národný výbor Nové Zámky, odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva vydal súhlas na zriadenie vodohospodárskeho diela „Aknaglóbus
100 m3“ č. 1777/87/ŠV zo dňa 08. 07. 1987
- Okresný národný výbor Nové Zámky, odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva vydal povolenie na zriadenie vodohospodárskeho diela – vŕtanej studne
HKM-1 a na odber podzemnej vody, č. OPLVH-1286/1979-123 zo dňa 20. 11. 1979
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Okresný národný výbor Nové Zámky, odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva vydal súhlas na zriadenie vodohospodárskeho diela „Aknaglóbus
100 m3“ č. 1777/87/ŠV zo dňa 08. 07. 1987
Obec Lipová vydala Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby „Farma pre výkrm
ošípaných – modernizácia farmy“ listom č. 2007/327-02-NE zo dňa 22. 11. 2007
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal
rozhodnutie č. OU-NZ-OSZP-2017/17921-05-Kn zo dňa 22. 12. 2017, ktorým udeľuje
prevádzkovateľovi súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu
Slovenská inšpekcia životného prostredia, odbor inšpekcie ochrany vôd vydala
rozhodnutie č. 8248/1211-2480/326/2018/Ben zo dňa 24. 01. 2018, ktorým schvaľuje
Plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku znečisťujúcich
látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku.

I. Inšpekcia súčasne v integrovanom povolení:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1
písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o ovzduší“) – vydáva súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových
parametrov a technicko-organizačných opatrení („STPPaTOO“)
- podľa ust. § 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 22 ods. 3 zákona
o IPKZ – určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky
prevádzkovania
b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 21 ods. 1
písm. b) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – vydáva povolenie
na odber podzemných vôd z vrtu HGO-1, umiestneného v katastrálnom území obce
Lipová, využívaných pre technologické účely napájania ošípaných.

II. Údaje o prevádzke
A. Zaradenie prevádzky
1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:
Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:
6.6. b) Intenzívny chov ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg.
2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:
Prevádzka je kategorizovaná podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona o ovzduší a podľa vyhlášky
MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „vyhláška o ovzduší“) a v zmysle prílohy č. 1
k tejto vyhláške ako:
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6
OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA
6.12 CHOV HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT S PROJEKTOVANÝM POČTOM CHOVNÝCH MIEST
6.12.1. Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest:
a) ošípané s hmotnosťou nad 30 kg > 2000 ks – veľký zdroj znečisťovania ovzdušia
Súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je aj mobilný dieselagregát (tepelný príkon
241 kW), ktorý by bol samostatne kategorizovaný ako:
1
PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL
1.1
Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín
a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným
menovitým tepelným príkonom ˂ 0,3 MW – malý zdroj znečisťovania ovzdušia
3. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva:
Prevádzka nie je zaradená do systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14 001.
Prevádzkovateľ nie je držiteľom certifikátu ISO 14 001.
B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
v prevádzke
1. Opis prevádzky:
Farma ošípaných bola vybudovaná v rozmedzí 70-tych a 80-tych rokov 20. storočia
a do prevádzky bola uvedená v roku 1983. Ukončenie činnosti prevádzky sa v súčasnosti
nepredpokladá.
Pôvodný vlastník farmy (Združenie agropodnikateľov, družstvo), predal nehnuteľnosti
spoločnosti AGROSET, s.r.o., na základe kúpnej zmluvy zo dňa 12. 10. 2006. Spoločnosť
AGROSET, s.r.o., v decembri roku 2006 zmenila obchodný názov na TEKRO Nitra, s.r.o.
Areál farmy sa nachádza približne 1,5 km od obce Lipová a 5 km od mesta Šurany, jeho
vlastná rozloha predstavuje cca 2 ha. K farme vedie samostatná prístupová komunikácia,
na ktorú je možné odbočiť z cesty I/64. Areál farmy je oplotený, trvalo strážený
bezpečnostným systémom a predstavuje samostatne funkčný celok, ktorý je obklopený
poľnohospodárskymi pozemkami. Prevádzka na farme je nepretržitá 7 dní v týždni.
Objektová skladba areálu prevádzky je nasledovná:
o dezinfekčný brod – je vybudovaný pri vstupe do prevádzky za hlavnou bránou
za účelom zamedzenia prenosu patogénov z vonkajšieho prostredia do areálu farmy;
o administratívna budova – prízemný objekt slúžiaci na prevádzkové a administratívne
účely. V rámci administratívnej budovy sa nachádza kancelária; miestnosť
pre návštevy; šatne so systémom hygienickej slučky; sociálne zariadenie; miestnosť
s elektrickým kotlom slúžiacim na vykurovanie (výkon 2,3 kW); miestnosť, ktorá sa
využíva ako sklad odpadov a liečiv;
o žumpa – na odkanalizovanie administratívnej budovy a kafilérneho boxu,
dvojkomorová železobetónová nádrž o objeme 20,7 m3;
o kafilérny box – ide o prízemný objekt, ktorý sa nachádza v severovýchodnej časti
areálu prevádzky a slúži na skladovanie uhynutých zvierat (kadáverov). Má dva
vchody, jeden z vnútra areálu farmy na uloženie kadáverov a druhý z vonkajšej strany
na ich odvoz oprávnenou spoločnosťou;
o štyri chovné haly na výkrm ošípaných – murované prízemné objekty, rozčlenené
na koterce;
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o osem zásobníkov na krmivo – pri každej chovnej hale sa nachádzajú dva pričom
objem jedného zásobníka je 16 m3;
o žumpy pri chovných halách – haly č. 1 a 2 sú odkanalizované do spoločnej
železobetónovej žumpy o objeme 38,5 m3. Hala č. 3 je odkanalizovaná
do železobetónovej žumpy o objeme 8,5 m3. Hala č. 4 je odkanalizovaná
do železobetónovej žumpy o objeme 18 m3.
o štyri skladovacie nádrže na hnojovicu – nachádzajú sa vo východnej časti areálu
prevádzky, využiteľný objem každej nádrže je 1 398 m3, sú umiestnené v havarijnej
nádrži o objeme 1 705 m3;
o prečerpávacia nádrž na hnojovicu – objem 72 m3;
o vodný zdroj HGO-1 – čerpaná podzemná voda sa používa na technologické (napájanie
ošípaných) a sociálne účely. Voda zo studne je vytláčaná do zásobníka - hydroglóbusu
o objeme 100 m3.
o mobilný dieselagregát – umiestnený na spevnenej ploche pri hale č. 2
o vodovodné a elektrické rozvody
o spevnené plochy a vnútroareálové komunikácie
2.

Vstupy do prevádzky:
o odstavčatá (cca 30 kg);
o kŕmne zmesi;
o voda – je odoberaná z vlastného vodného zdroja HGO-1 (napájanie ošípaných, čistenie
chovných priestorov, sociálne účely). Pre zamestnancov je na pitné účely kupovaná
balená voda.
o elektrická energia;
o nafta pre mobilný dieselagregát;
o benzín pre kosačku;
o liečivá a dezinfekcia

Opis technológie:
Prevádzka sa zaoberá chovom ošípaných so zameraním na produkciu bravčového mäsa
(jatočné ošípané). Výkrm ošípaných je realizovaný v štyroch prízemných, murovaných halách
so sedlovou strechou a izolačnou výplňou stropu. Chovný turnus začína naskladnením
odstavčiat (cca 30 kg), trvá približne 3 až 3 a pol mesiaca a končí vyskladnením jatočných
ošípaných (cca 110 kg). Počas roka sú zrealizované približne štyri chovné turnusy. Ošípané
počas výkrmu neopustia priestory hál, po skončení chovného turnusu sú zvieratá z hál
vyháňané, cez nakladaciu rampu naložené do nákladného vozidla a odvezené na spracovanie
na bitúnok. Po vyskladnení zvierat nasleduje čistenie a dezinfekcia chovných priestorov,
preháňacích chodieb a nakladacej rampy. Obrat stáda je uzavretý. Projektovaná kapacita
farmy je 6 000 ks ošípaných.
Ustajnenie – chovný priestor hál je rozčlenený kovovými ohradami na tzv. skupinové
koterce. V halách č. 1, 2 je zhodne po 44 kotercov a v halách č. 3, 4 je zhodne po 46 kotercov,
pričom kapacita jedného koterca je 50 ks ošípaných. Technológia chovu v každej hale je
bezpodstieľková, ošípané sú ustajnené v kotercoch na betónovej roštovej podlahe.
Kŕmenie a napájanie – v prevádzke je zabezpečené kŕmenie suchým krmivom,
od registrovaného výrobcu kŕmnych zmesí, ktorých zloženie je prispôsobené rastovým fázam
ošípaných. Ošípané od naskladnenia po hmotnosť cca 40 kg skrmujú zmes A1, do hmotnosti
cca 80 kg skrmujú zmes A2, a do dosiahnutia jatočnej hmotnosti skrmujú krmivo typu VUL.
3.
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Súčasťou krmív je riadená dávka proteínov, za účelom zníženia emisií amoniaku. Kŕmne
zmesi sú skladované vo vonkajších zásobníkoch pri chovných halách (2 zásobníky na každú
halu). Transport krmiva z vonkajších zásobníkov do zásobníkov v halách sa realizuje
pneumaticky. Reťazové dopravníky zabezpečujú rozvod krmiva v rámci haly, a aj plnenie
kŕmnych liniek. Kŕmne linky sú uchytené na konštrukcii hradenia kotercov nad kŕmnymi
žľabmi, pričom v každom koterci je jedno samokŕmidlo BIGFOOD. Ošípané majú prístup
ku krmivu ad libitum. Pre napájanie ošípaných slúži voda z vlastného vodného zdroja HGO-1.
V každom koterci je 5 kolíkových napájačiek zabezpečujúcich optimálny prísun vody
pre ošípané.
Odstraňovanie hnojovice – v každej chovnej hale hnojovica prepadáva cez betónovú
roštovú podlahu do záchytnej nádrže (objem 560 m3), z ktorej je približne raz mesačne
vypúšťaná do žumpy prislúchajúcej k danej hale. Zo žúmp je hnojovica nadzemným potrubím
transportovaná do skladovacích nádrží na hnojovicu (4 ks o využiteľnom objeme 1 398 m3).
Potrubie sa do nádrží dostáva zhora s vyústením približne 1m od dna, ide o plnenie nádrží
pod úrovňou hladiny hnojovice. Skladovacie nádrže na hnojovicu sú uložené v záchytnej vani
o objeme 1 705 m3. V spodnej časti každej skladovacej nádrže na hnojovicu je výpustný
otvor, naň je napojené potrubie, ktorým sa hnojovica dostáva do prečerpávacej nádrže (objem
72 m3). Z prečerpávacej nádrže sa hnojovica plní do autocisterny a odváža sa zmluvným
odberateľom.
Vykurovanie, vetranie a chladenie – chovné priestory hál nie sú vykurované. Vetranie
hál je zabezpečované automaticky pomocou ventilátorov a ventilačných klapiek. Prívod
vzduchu do hál umožňujú ventilačné klapky umiestnené na bočných stenách, ktoré sú riadené
automaticky podľa teploty. Ventilátory typu sú umiestnené v komínoch na streche, možno
ich ovládať ručne alebo automaticky, napájajú ich motorické spúšťače, ktoré sú umiestnené
na chodbe pri vstupe do jednotlivých sekcií.
Osvetlenie hál – používané sú energeticky účinné svietidlá v troch radoch.
4.

Výstupy z prevádzky:
o jatočné ošípané (cca 110 kg);
o hnojovica – prevádzkovateľ má uzatvorené zmluvy s oprávnenými osobami;
o emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia – prevádzka je podľa vyhlášky, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, kategorizovaná ako veľký zdroj
znečisťovania ovzdušia, vzhľadom na množstvo chovaných ošípaných. Emisie
vznikajú pri samotnej činnosti chovu ošípaných (amoniak – NH3 a pachové látky)
a v malom množstve aj pri prevádzke dieselagragátu - náhradného zdroja elektrickej
energie (tuhé znečisťujúce látky – TZL; oxid siričitý – SO2; oxidy dusíka – NOx; oxid
uhoľnatý – CO; organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík
– TOC). Emisie amoniaku sú považované za tzv. fugitívne, ktoré sa do ovzdušia
dostávajú bez organizovaného odvodu, len výparom, resp. odvetraním. Nemožno
ich merať pomocou technického výpočtu ani prostredníctvom kontinuálneho,
resp. diskontinuálneho oprávneného merania emisií, keďže nie je možné zriadiť ani
prevádzkovať miesto merania v zmysle právnych predpisov na úseku ochrany
ovzdušia. Podľa vyhlášky o ovzduší je prevádzka veľkým zdrojom znečisťovania
ovzdušia, avšak pre samotnú činnosť (farma – veľkochov ošípaných) nie sú v zmysle
uvedenej vyhlášky stanovené emisné limity.
Emisný limit pre amoniak je ustanovený v zmysle záverov o najlepších dostupných
technikách pre intenzívny chov hydiny a ošípaných (ďalej len „BAT“). Za účelom
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zníženia emisií amoniaku pri chove ošípaných sa v prevádzke využívajú tieto
nízkoemisné techniky – aplikácia biotechnologických prípravkov v krmive, ustajnenie
na roštovej podlahe, prekrytie skladovacích nádrží na hnojovicu prirodzenou krustou.
o vody – oplachové vody z umývania hál sú odkanalizované do žúmp pri chovných
halách odkiaľ sú potrubím transportované do skladovacích nádrží na hnojovicu.
Oplachové vody z umývania kafilérneho boxu sú odkanalizované do dvojkomorovej
žumpy o objeme 20,7 m3. Splaškové vody zo sociálnych zariadení sú odvedené
do dvojkomorovej žumpy o objeme 20,7 m3. Vody z povrchového odtoku
zo spevnených plôch, striech budov a vnútro-areálových komunikácií sú odvedené
voľne do okolitého terénu.
o odpady – odpady, ktoré môžu prevádzkovateľovi vznikať počas výkonu činností sú
podrobnejšie uvedené v časti D tohto povolenia. Prevádzkovateľ má uzatvorené
zmluvy na zber a zneškodnenie odpadov vznikajúcich v prevádzke. Nebezpečné
odpady - vznikajúce v prevádzke sú pred ďalším nakladaním dočasne zhromažďované
v sklade odpadov a liečiv v administratívnej budove do doby ich prevzatia oprávnenou
organizáciou. Uhynuté zvieratá (kadávery) sú zhromažďované v kafilérnom boxe
do doby ich zberu oprávnenou spoločnosťou na základe zmluvy.

III. Podmienky povolenia
A.
1.
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Podmienky prevádzkovania
Všeobecné podmienky
Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto
povolení.
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s platnou
dokumentáciou (dokumentácia skutočného vyhotovenia), technickými a prevádzkovými
podmienkami výrobcov zariadení, prevádzkovými predpismi a v súlade s podmienkami
užívania stavieb a inými určenými podmienkami.
Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky, alebo jej rozšírenie,
ktoré môžu mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv
na človeka, podliehajú integrovanému povoľovaniu. Tieto zmeny musia byť Inšpekcii
vopred ohlásené a prevádzkovateľ musí o ne požiadať osobitne.
Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov (prevádzkové poriadky, vydané súhlasy,
vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy a pod.).
Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto rozhodnutia do prevádzkových
predpisov. Prevádzkovateľ je ďalej povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami
a opatreniami tohto povolenia; s prevádzkovými predpismi prevádzky; so schváleným
Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení;
so schváleným Plánom preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného
úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku
(Havarijný plán) do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
a opakovane v intervale 1 krát za rok a vyhotoviť o tom písomný doklad.
Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania,
podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
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1.7

1.8

1.9
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Prevádzkovateľ je povinný umožniť zamestnancom príslušného orgánu štátnej správy
Inšpekcii, alebo týmto orgánom povereným osobám kontrolu prevádzky, najmä vstup
do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencií
a iných písomností o prevádzke, používať technické prostriedky na zhotovenie
fotodokumentácie a videodokumentácie potrebnej na zdokumentovanie stavu veci
na mieste, vykonávať potrebné zisťovania a požadovať potrebné údaje, informácie
a vysvetlenia.
Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový
prevádzkovateľ je povinný oznámiť Inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní
odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností; súčasťou oznámenia je doklad
o prechode práv.
Prevádzkovateľ nesmie prekročiť projektovanú kapacitu 6 000 ks ošípaných nad 30 kg.
Podmienky pre dobu prevádzkovania
Prevádzka je prevádzkovaná počas jednotlivých chovných turnusov nepretržite
v pracovných dňoch aj v dňoch pracovného pokoja.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
Prevádzka musí byť prevádzkovaná pod dohľadom veterinárneho lekára.
Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky vyplývajúce zo záverečného
stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 260/2018-1.7/mo zo dňa 12. 09. 2018,
cit.:
„2.4.1 Vypracovať a dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie
vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok
do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán)
zariadenia podľa prílohy k vyhláške Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu
a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd;
2.4.2 Dôsledne dodržiavať príslušné ustanovenia smernice 91/676/EC o ochrane
vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (nitrátová
smernica), plán hnojenia, opatrenia Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe
ochrana vodných zdrojov, program
poľnohospodárskych
činnosti
vo vyhlásených
zraniteľných
oblastiach a zabezpečiť zvýšenú kontrolu
a monitorovanie kvality podzemných vôd v areáli farmy Lipová a v dosahu
navrhovanej činnosti.
2.4.3 Všetky jestvujúce objekty, manipulačné a skladovacie priestory udržiavať tak,
aby bolo zabezpečené zachytenie škodlivých látok pri manipulácii s látkami
škodiacimi vodám a v prípade havárie aby nemohlo dôjsť úniku znečisťujúcich
látok do podzemných vôd.
2.4.4 Vodné stavby (studňa, rozvody vody, kanalizácia na odvedenie splaškových
odpadových a priemyselných vôd a vôd z povrchového odtoku, žumpy,
hnojovicové hospodárstvo) udržiavať v bezporuchovom stave v súlade
s užívacími povoleniami prevádzky a v súlade so schváleným aktuálnym
súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko- organizačných
opatrení a prevádzkového poriadku farmy Lipová.
2.4.5 Technologické zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave, vykonávať
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ich pravidelnú údržbu a kontrolu podľa platných predpisov. Systém vykonávania
údržby a kontrol uviesť v prevádzkovom poriadku zariadenia.
2.4.6 Skladovanie hnojovice a manipuláciu s hnojovicou zabezpečiť podľa
Programu poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach.
2.4.7 Všetky plochy, kde dochádza k manipulácii s hnojovicou, zabezpečiť proti úniku
do povrchových a podzemných vôd a udržiavať ich v čistom stave.
2.4.8 Zabezpečiť pravidelnú kontrolu tesnosti, technického stavu a funkčnej
spoľahlivosti všetkých nádrží, v ktorých sa akumulujú, zhromažďujú a skladujú
znečisťujúce látky (odborne spôsobilou osobou v intervaloch vyplývajúcich
z príslušných právnych predpisov).
2.4.9 Vykonávať denný monitoring nadzemného areálového potrubného rozvodu
hnojovice.
2.4.10 Prečerpávanie hnojovice do cisterny vykonávať len na manipulačnej ploche
vyspádovanej a zvedenej do prečerpávacej nádrže.
2.4.11 V prípade poruchy dodávky vody z vlastného zdroja, zabezpečiť náhradný zdroj
vody (napr. mobilnými cisternami v potrebnej kvalite a objeme).
2.4.12 Ustajňovacie priestory čistiť vysokotlakovými čističmi a pravidelne
kontrolovať nastavenia napájacích zariadení z dôvodu šetrenia vodou.
2.4.13 Na skladovanie nebezpečných látok a nebezpečných odpadov používať len
vyhradené priestory, vybavené a zabezpečené podľa platných predpisov.
2.4.14 Pri prevádzke zariadenia dodržiavať príslušné ustanovenia § 15 zákona
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné
podmienky prevádzkovania veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia najmä
pre emitované pachové látky (amoniak).
2.4.15 Viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z.
o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie
prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného
informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov
a technicko-organizačných opatrení.
2.4.16 V rámci prevádzky zariadenia vykonať meranie emisií na preukázanie dodržania
určených emisných limitov a množstva emisií znečisťujúcich látok podľa
príslušných ustanovení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní
emisií,
technických
požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych
zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
2.4.17 Ak sa preukáže obťažovanie obyvateľstva pachovými látkami, vykonať
technicky dostupné opatrenia.
2.4.18 Zabezpečiť pravidelné vypúšťanie hnojovice zo záchytných nádrži pod roštovou
podlahou chovných hál, ktoré sú zdrojom fugitívnych emisií amoniaku
a pachových látok z rozkladajúcich sa exkrementov.
2.4.19 Minimalizovať dobu zadržania hnojovice v otvorenej prečerpávacej nádrži
(pri sklade hnojovice) len na dobu naplnenia autocisterny.
2.4.20 Zabezpečiť pravidelný monitoring podhladinového plniaceho potrubia a jeho
ústia vo veľkoobjemových skladovacích nádržiach na hnojovicu (zabránenie
narušenia prirodzenej krusty na hladine, ktorou sa znižujú emisie amoniaku
a pachových látok až o 35 %).
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2.4.21 Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu prístupovej komunikácie, vnútorných
komunikácii a spevnených plôch aby nedochádzalo k vysokým emisiám
prachových častíc PM10.
2.4.22 Zabezpečiť včasné odstraňovanie tiel uhynutých zvierat (kadáverov). Uhynuté
zvieratá okamžite odstrániť z chovných priestorov a uložiť v kafilérnom boxe.
Kafilérny box musí byť uzamknuteľný, nakládka a vykládka uhynutých zvierat
musí vyhovovať požiadavkám ochrany zdravia ľudí, zvierat a ochrany
podzemných vôd pri manipulácii s látkami škodiacimi vodám počas dezinfekcie
kafilérneho boxu. O identifikovaných uhynutých jedincoch viesť presnú
evidenciu.
2.4.23 Bezodkladne oznámiť príslušnému veterinárnemu lekárovi každé podozrenie
na výskyt choroby podliehajúcej hláseniu ako aj iné skutočnosti závažné
v záujme ochrany zdravia ošípaných, ochrany zdravia ľudí a bezpečností
potravín živočíšneho pôvodu.
2.4.24 Vyčistiť a udržiavať dezinfekčný žľab pri vstupe do areálu.
2.4.25 Pri kŕmení využívať v maximálnej možnej miere enzymatické prípravky
a prípravky rozkladajúce hnojovicu v štádiu skladovania. Prísun proteínov
v krmive musí zodpovedať produkčnej úrovni zvierat.
2.4.26 Pred začatím každého chovného cyklu vykonávať kompletnú asanáciu
a dezinfekciu chovných hál, technológie, výrobných a sociálnych priestorov.
2.4.27 Otvory v halách a ostatných objektoch zabezpečiť proti vniknutiu hlodavcov
a vtákov.
2.4.28 V predpísaných intervaloch vykonávať deratizáciu prevádzky.
2.4.29 Osvetľovacie telesá v halách pravidelne po každom turnuse a podľa potreby
čistiť od znečistenia a nánosov prachu.
2.4.30 Na prepravu hnojovice používať uzatvorené cisterny alebo autocisterny. Prípadne
znečistenie z komunikácii ihneď odstraňovať.
2.4.31 Podľa potreby zabezpečiť čistenie ciest I/64, III/1499 a III/1526 po ktorých sa
dopravuje hnojovica, krmivo a zvieratá v prípade ich znečistenia v dôsledku
dopravy súvisiacej s prevádzkou navrhovanej činnosti.
2.4.32 Zvieratá prepravovať v špeciálnych automobiloch prispôsobených na prepravu
živých zvierat, podľa možnosti s vylúčením prepravy počas nadpriemerne
horúcich dní v letnom období.
2.4.33 Realizovať sadové úpravy v areáli farmy Lipová vrátane výsadby izolačnej
zelene na hranici areálu farmy. Na výsadbu použiť stromy a kríky z miestnych
druhov.
2.4.34 Odstraňovať invázne a burinné druhy rastlín z areálu.
2.4.35 Po skončení prevádzky navrhovanej činnosti odstrániť všetky súvisiace
zariadenia používané počas prevádzky, zneškodniť všetky odpady. Odstrániť
všetky stavby, ktoré sa preukážu ako nepoužiteľné dotknuté plochy
zrekultivovať. Použiteľné objekty vyprázdniť, vydezinfikovať a areál
deratizovať.
3.
3.1

Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky
V prevádzke je možné používať:
Suroviny:
 kŕmne zmesi
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 voda (napájanie)
Znečisťujúce látky:
 nafta (mobilný náhradný zdroj elektrickej energie)
 oleje a mazadlá
 hnojovica
Pomocné látky:
 čistiace a dezinfekčné prostriedky
 veterinárne prípravky (vitamíny a liečivá)
 voda na čistenie hál a sociálne účely
Energie:
 elektrická energia
Výrobok:
 jatočné ošípané – projektovaná kapacita 6 000
3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

3.7

4.
4.1

4.2

4.3

V prevádzke je zakázané používať nové suroviny, chemické látky a vstupné médiá
bez povolenia Inšpekcie. Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom
plánovanom použití nových chemických látok. K oznámeniu musí byť priložená karta
bezpečnostných údajov chemickej látky (ďalej len „KBÚ“).
Prevádzkovateľ môže v prevádzke v rámci výroby a pomocných procesov podľa
platných prevádzkových predpisov používať aj iné látky bez povolenia Inšpekcie, len ak
sú preukázateľne menej nebezpečné ako pôvodné látky, resp. netoxické a biologicky
lepšie rozložiteľné. O plánovanej výmene musí byť Inšpekcia písomne informovaná.
Pravidelnou kontrolou elektrických rozvodov a zariadení predchádzať poruchám
a havarijným stavom a zabezpečiť hospodárne využívanie elektrickej energie.
Prevádzkovateľ smie používať ďalšie látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných
technologických operácií a používajú sa k obsluhe a údržbe objektov a zariadení,
bez potreby skladovania.
Prevádzkovateľ môže v prevádzke používať ekologické čistiace a dezinfekčné
prostriedky určené na čistenie a dezinfekciu chovných hál a napájačiek a dezinfekciu
vody pre výkrm ošípaných.
V prevádzke
je
zakázané
skladovať
pohonné
hmoty,
okrem
nafty
v nádrži dieselagregátu.
Odber vody
Prevádzkovateľ je oprávnený odoberať vodu na technologické účely (napájanie
ošípaných) z existujúceho vlastného vodného zdroja HGO-1 (vŕtaná studňa),
umiestneného v katastrálnom území obce Lipová. Prevádzkovateľ je povinný
dodržiavať maximálne množstvá odoberanej vody zo studne Qmax = 1,22 l.s-1.
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody meradlom
pre tento účel určeným (vodomerom), ktorého správnosť bola overená v súlade
so zákonom o metrológii.
Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku záznamy o odberaných
množstvách pri čerpaní podzemnej vody zo studne pomocou vodomeru.
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4.4

4.5
4.6

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
5.7
5.8
5.9

6.
6.1

6.2

6.3

Povolenie na odber podzemnej vody využívanej len pre technologické účely je platné
10 rokov
od nadobudnutia
právoplatnosti
tohto
rozhodnutia
272636467/2019/Kap/371770117 zo dňa 02. 10. 2019.
Prevádzkovateľ je povinný vykonať rozbor podzemnej vody odoberanej zo studne
HGO-1 minimálne raz ročne v rozsahu minimálneho rozboru.
Odber vzoriek podzemnej vody na účely rozborov vykonávať oprávnenou osobou
a analýzy odobratých vzoriek podzemnej vody vykonávať akreditovaným laboratóriom.
Technicko-prevádzkové podmienky
Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok
do ovzdušia podľa schváleného postupu výpočtu množstva emisii znečisťujúcich látok.
Prevádzkové haly pre výkrm ošípaných musia byť odsávané ventilátormi a odsávaný
vzduch musí byť vypúšťaný výduchmi do vonkajšieho prostredia.
Na vetranie hál používať vzduchotechniku s automatickým systémom riadenia.
Pri poruche odsávania musí byť táto chyba okamžite odstránená, aby sa predišlo úhynu
ošípaných.
Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané
pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom
prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky
a údržbu stavebných objektov technologických zariadení a mechanizmov v súlade
s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov
a všeobecne záväzných právnych predpisov.
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pred začatím každého chovného cyklu
kompletnú asanáciu a dezinfekciu technológie výrobných priestorov.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú funkčnosť dezinfekčného brodu
pri vjazde do areálu prevádzky.
Pre používané dezinfekčné prostriedky, resp. veterinárne liečivá a prípravky musia byť
na prevádzke k dispozícií KBÚ.
Úhyn zvierat priebežne oznamovať organizácii oprávnenej na zneškodňovanie
uhynutých zvierat na základe písomnej zmluvy.
Podmienky pre skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby skladovacie priestory na skladovanie
nebezpečných odpadov spĺňali rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako
skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov
s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky vnútorné aj vonkajšie manipulačné
plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi
látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi zo znečisťujúcich látok tak, aby nedošlo
k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd, v súlade
so všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku ochrany vôd.
Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovaný a schválený Plán preventívnych opatrení
na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok a obzvlášť
znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len
„havarijný plán“), príslušným orgánom štátnej vodnej správy a preukázateľne s ním
oboznámiť zamestnancov.
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6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9
6.10

6.11
6.12
6.13
6.14

6.15

6.16

6.17

V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, je povinný
zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu ich prípadných únikov. Použité sanačné materiály
musia byť uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a so všeobecne
záväzným právnym predpisom na úseku ochrany vôd.
Skladovacie nádrže znečisťujúcich látok a záchytné vane musia byť nepriepustné
a chemicky odolné voči pôsobeniu skladovaných znečisťujúcich látok.
Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách
nádrží slúžiacich na skladovanie znečisťujúcich látok a o vykonaných skúškach tesností
podľa právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
Prevádzkovateľ je povinný organické hnojivá a ich tekuté zložky spolu s oplachovými
vodami z čistenia a dezinfekcie hál zhromažďovať v nadzemných skladovacích
nádržiach (4 ks) s celkovým objemom 5 592 m3. Prevádzkovateľ je ďalej povinný
zabezpečiť ich likvidáciu na základe zmluvy.
Čistiace a dezinfekčné prostriedky je povolené skladovať v „sklade odpadov a liečiv“.
Nebezpečné odpady je povinný prevádzkovateľ skladovať tak, ako je to popísané
v časti D., tohto povolenia.
Počas chovného cyklu denne vykonávať kontrolu zvierat, uhynuté ošípané okamžite
uložiť do kafilérneho boxu.
Prevádzkovateľ je povinný stavebný objekt „kafilérny box“ zabezpečiť proti priesaku
a úniku odpadovej vody v zmysle platných STN a vzniknuté odpadové vody
zneškodňovať prostredníctvom oprávnenej organizácie.
Odpadové vody z kafilérneho boxu je prevádzkovateľ povinný zhromažďovať
v dvojkomorovej železobetónovej žumpe s objemom 20,7 m3.
Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o umývaní kafilérneho boxu.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť likvidáciu splaškových odpadových vôd
na oprávnenej ČOV z dvojkomorovej železobetónovej žumpy o objeme 20,7 m3.
Prevádzkovateľ musí vykonať skúšky tesnosti žúmp, záchytných vaní, nádrží
na hnojovicu a ich rozvodov a produktovodov,
- pred ich uvedením do prevádzky
- každých 10 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky
- po ich rekonštrukcii alebo oprave
- pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.
Skúšky tesnosti musí vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom kvalifikácie
na nedeštruktívne skúšanie. Na základe výsledkov skúšok v prípadne zistených
nedostatkov, okamžite vykonať opatrenia na ich odstránenie. Doklady o vykonaných
skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol technického
stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne
nekontrolovateľné, raz za 10 rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné,
raz za 20 rokov odborne spôsobilou osobou a podľa výsledku prijme opatrenia
na odstránenie zistených nedostatkov a následne určí termín ich ďalšej kontroly.
V prípade zistenia úniku znečisťujúcich látok je prevádzkovateľ povinný vykonať
opatrenia na zamedzenie úniku znečisťujúcich látok a zabezpečiť vykonanie prieskumu
miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia oprávnenou osobou, v zmysle
všeobecne platných predpisov na úseku ochrany vôd.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky pred odcudzením
alebo iným nebezpečným únikom.
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6.18 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými a výstupnými
surovinami tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:
a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami
b) vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených,
odizolovaných plochách zabraňujúcich ich úniku do okolitého prostredia, do pôdy
a do povrchových a podzemných vôd.
6.19 Naftu pre mobilný náhradný zdroj elektrickej energie je povolené uchovávať len
v nádrži na naftu, ktorá je súčasťou dieselagregátu.
6.20 Znečisťujúce látky (látky používané pri dezinfekcii) musia byť skladované vo vhodných
obaloch a zabezpečené tak, aby nemohlo dôjsť k ich úniku do okolia.
6.21 Všetky používané znečisťujúce látky (napr. látky používané pri dezinfekcii, a iné)
musia mať KBÚ uložené na prevádzke, kde sa s nimi zaobchádza.
6.22 Prevádzkovateľ je v súlade s prevádzkovým poriadkom povinný, preukázateľne viesť
evidenciu o množstve odovzdanej hnojovice a oplachových vôd z čistenia hál, ktoré sú
zhromažďované v nadzemných skladovacích nádržiach.
6.23 Prevádzkovateľ je povinný postupovať pri riešení havarijného stavu s možnosťou
ohrozenia alebo znečistenia podzemných alebo povrchových vôd znečisťujúcimi
látkami, resp. odpadovými vodami podľa schváleného havarijného plánu
vypracovaného v súlade so všeobecnými právnymi predpismi na úseku štátnej vodnej
správy.
B.
1.
1.1
1.2

Emisné limity
Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia
Emisný limit pre amoniak uvoľňovaný do ovzdušia v súvislosti s BAT pre ošípané
na výkrm je v intervale 0,1 – 2,6 (počet kg amoniaku na miesto pre zviera a rok).
Emisné limity pre znečisťujúce látky (TZL, SO2, NOx, CO, TOC) emitované
do ovzdušia z mobilného náhradného zdroja elektrickej energie sa neurčujú.

2.
2.1
2.2

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách
Priemyselné ani splaškové odpadové vody nie sú z prevádzky vypúšťané.
Vody z povrchového odtoku sú odvádzané v areály prevádzky do okolitého terénu.

3.

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie
Pre hluk a vibrácie sa limitné hodnoty neurčujú.

4.
4.1

Limitné hodnoty pre celkové množstvo dusíka a fosforu vylúčené v hnojovici
Celkové množstvo vylúčeného dusíka vyjadrené ako N v súvislosti s BAT pre ošípané
na výkrm je v intervale 7,0 – 13,0 (počet kg vylúčeného N na miesto pre zviera a rok).
Celkové množstvo vylúčeného fosforu vyjadrené ako P2O5 v súvislosti s BAT
pre ošípané na výkrm je v intervale 3,5 – 5,4 (počet kg vylúčeného P2O5 na miesto
pre zviera a rok).

4.2

Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných
techník
Činnosť vykonávaná v prevádzke bola prehodnotená a podmienky pre prevádzku boli
stanovené podľa rozhodnutia Európskej komisie č. 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa
C.
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podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 201/75/EÚ stanovujú závery o najlepších
dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.
1.
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať raz ročne školenia, počas ktorých oboznámi
pracovníkov so spôsobom chovu ošípaných, s havaríjnym plánom, so súborom
TPP a TOO, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a iné. O vykonaných školeniach
musí byť spísaný záznam.
2.
Prevádzkovateľ je povinný mať vypracovaný Plán kontrol, opráv a údržby zariadení
prevádzky (technologické zariadenia slúžiace na kŕmenie a napájanie zvierat, ventilačný
systém a iné), kde bude zaznamenávať uskutočnené úkony.
3.
Prevádzkovateľ je povinný skladovať uhynuté zvieratá (kadávery) v uzamykateľnom
a označenom kafilérnom boxe v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4.
Prevádzkovateľ je povinný využívať fázový výkrm so zložením krmiva prispôsobeným
špecifickým požiadavkám produkčného obdobia ošípaných.
5.
Prevádzkovateľ je povinný používať kompletné kŕmne zmesi obohatené
o aminokyseliny, biotechnologické prípravky a doplnkové látky, ktoré znižujú celkové
množstvo vylúčeného dusíka a fosforu pre lepšie využitie živín z krmiva.
6.
Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu spotreby vody z vlastného vodného zdroja
v členení na kalendárne mesiace.
7.
Prevádzkovateľ je povinný čistenie chovných hál a ich vybavenia vykonávať
vysokotlakovým čistiacim zariadením.
8.
Prevádzkovateľ je povinný na zabezpečenie ad libitného prístupu zvierat k vode
používať vhodné zariadenia (napr. kvapkové, miskové napájačky, vodné žľaby).
9.
Prevádzkovateľ je povinný do 15. februára 2021 vo všetkých chovných halách nahradiť
existujúce osvetlenie svietidlami s vysokou energetickou účinnosťou, ako sú
fluorescenčné svietidla, sodíkové svietidlá alebo svietidlá s diódami LED.
Prevádzkovateľ je povinný Inšpekcii predložiť doklady o výmene osvetlenia do 10 dní
od celkovej výmeny.
10. Prevádzkovateľ je povinný pri vykonávaní činnosti v prevádzke za účelom zníženia
hlučnosti dodržiavať prevádzkové opatrenia, ktorými sú napr. zatváranie dverí
a hlavných priechodov v budovách najmä v čase kŕmenia, vyhýbanie sa vykonávaniu
hlučných činností v noci a počas víkendov; prevádzkovanie plne naložených
dopravníkov krmiva; minimalizovanie vonkajších zhŕňacích plôch.
11. Prevádzkovateľ je povinný za účel zníženia emisií prachu používať granulované
krmivá. Skladovanie kŕmnych zmesí vykonávať v uzatvorených silách, aby sa predišlo
znečisteniu ovzdušia prachom.
12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelný vývoz hnojovice oprávneným
odberateľom, podľa uzatvorenej zmluvy. O každom vývoze hnojovice musí byť spísaný
záznam v prevádzkovej evidencii.
13. Prevádzkovateľ je povinný obmedziť premiešavanie hnojovice, len na čas pred jej
čerpaním za účelom vývozu.
14. Skladovacie nádrže na hnojovicu musia byť prekryté použitím niektorej z techník
uvádzaných v BAT 16 (napr. pevné, plávajúce prekrytie, pružne kryty).
15. Prevádzkovateľ je povinný mať vybudované skladovacie kapacity nádrží na hnojovicu
najmenej na 6-mesačnú produkciu, t. z. počas obdobia kedy je zakázaná aplikácia
hnojovice do pôdy.
16. Skladovacie nádrže na hnojovicu musia byť nepriepustné a vybavené kontrolným
systémom proti preplneniu. Prevádzkovateľ je povinný preukazovať nepriepustnosť
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17.
18.

19.
D.
1.

skladovacích nádrží podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vodného
hospodárstva.
Prevádzkovateľ je povinný viesť mesačnú evidenciu spotrebovaného paliva – nafty.
Prevádzkovateľ je povinný v halových záznamoch evidovať zmeny v počtoch zvierat
na prevádzke. Evidenciu je prevádzkovateľ povinný vykonávať denne pre každú chovnú
halu zvlášť.
Prevádzkovateľ je povinný viesť mesačnú evidenciu spotrebovaného krmiva.
Opatrenia pre zhromažďovanie, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov
Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní, opravách a údržbe zariadení v prevádzke môžu
vznikať najmä nasledovné odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení
neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalógu odpadov:
P.č.

1.

2.

2.

Katalógové
číslo odpadu

02 01 06

15 01 10

3.

18 02 02

4.

18 02 07

5.

20 01 21

6.
7.

20 02 01
20 03 01

Názov druhu odpadu
zvierací trus, moč a hnoj vrátane
znečistenej slamy, kvapalné
odpady, oddelene
zhromažďované a spracúvané
mimo miesta ich vzniku
(hnojovica)
obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými
látkami
odpady, ktorých zber
a zneškodňovanie podliehajú
osobitým požiadavkám
z hľadiska prevencie nákazy
(odpady z veterinárnej
starostlivosti)
cytotoxické a cytostatické
liečivá
žiarivky a iný odpad obsahujúci
ortuť
biologicky rozložiteľný odpad
zmesový komunálny odpad

Kategória
odpadu

O

N

N

N
N
O
O

Prevádzkovateľ ako držiteľ odpadu je povinný:
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu
odpadov,
b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich
pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť
identifikačným listom nebezpečného odpadu,
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

e) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené,
boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, boli zabezpečené pred vonkajšími
vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad
vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, boli odolné proti
chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá,
a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a Ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladaní s ním v elektronickej alebo písomnej podobe päť rokov.
Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo
nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie
škodlivých látok.
Nádoby a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené
od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, musí
byť zabezpečená ochrana odpadov pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť
vznik nežiaducich reakcií v odpadoch napr. požiar a výbuch, musia byť odolné proti
mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa
osobitných predpisov.
Prevádzkovateľ je povinný odpady odovzdávať na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie
len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi ak nie je v zákone ustanovené inak alebo ak
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
Prevádzkovateľ je povinný skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať
odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho
zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva (príslušný okresný úrad) len pôvodcovi odpadu.
Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu
nebezpečného odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu,
ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného
odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok
nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou
osobou, s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania
s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej
dokumentácie výrobku, ak výrobok KBÚ nemá.
Prevádzkovateľ je povinný:
 zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré
vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave
nebezpečných vecí; ak nevykonáva prepravu sám, je povinný ju zabezpečiť
u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov,
 potvrdiť Sprievodný list nebezpečných odpadov (ďalej len „sprievodný list“),
 viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodnom liste
a uchovávať sprievodný list v elektronickej alebo v písomnej podobe päť rokov,
 ohlasovať ustanovené údaje z evidencie okresnému úradu príslušnému podľa miesta
nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu. Ohlásenie
o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávať na kópii sprievodného listu
za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.
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 pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou prepravných dokladov aj

10.

11.

12.

13.

14.

15.

E.
1.
2.

3.
4.
5.

opatrenia ako naložiť s nebezpečnými odpadmi v prípade havárie,
 prepravované nebezpečné odpady musia byť zabalené vo vhodnom obale a riadne
označené
Prevádzkovateľ je povinný zaradiť vedľajšie živočíšne produkty podľa Katalógu
odpadov v prípade, že budú následne spaľované, skládkované alebo sa použijú
v zariadeniach na výrobu bioplynu alebo kompostu. Na takto zaradené odpady
sa vzťahujú požiadavky všeobecne záväzných predpisov na úseku odpadového
hospodárstva.
Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu vykonávať denne kontrolu úhynu
ošípaných, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám
z hľadiska prevencie nákazy.
Prevádzkovateľ je povinný triediť a bezpečne uchovávať živočíšne vedľajšie produkty
do doby ich zberu a prepravy na odstránenie tak, aby nedošlo k ich odcudzeniu,
k ohrozeniu zdravia ľudí alebo zdravia zvierat alebo k poškodeniu životného prostredia.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť teplotné podmienky skladovania vedľajších
živočíšnych produktov podľa spôsobu ich následného spracovania (napr. pre účely
výroby kŕmnej suroviny, na výrobu energie v bioplynových staniciach,
v kompostovacích zariadeniach, v spaľovacích zariadeniach) v súlade s nariadením EÚ
č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy
týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených
na ľudskú spotrebu
Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vedľajšie živočíšne produkty len oprávnenej
osobe, ktorá vykonáva zber a prepravu podľa zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá
zabezpečí ich neškodné odstránenie alebo ďalšie spracovanie oprávnenou osobou.
Prevádzkovateľ preukáže na požiadanie Inšpekcie konečné spracovanie vedľajších
živočíšnych produktov písomným dokladom.
Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik
vlastného odpadu.
Podmienky hospodárenia s energiami
Prevádzkovateľ je povinný všetky zariadenia prevádzkovať v súlade s dokumentáciou
dodávanou výrobcom.
Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu všetkých zariadení, bude
udržiavať zariadenia prevádzky v dobrom technickom stave a o zistených nedostatkoch
bude viesť záznamy v prevádzkovej evidencii.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a skúšky všetkých
zariadení v prevádzke a ich výsledky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.
Prevádzkovateľ bude dodržiavať technologické výrobné postupy za účelom zamedzenia
plytvania elektrickou energiou a palivami.
Prevádzkovateľ bude pravidelne sledovať, evidovať a vyhodnocovať spotrebu všetkých
druhov energií, v prevádzke bude využívať postupy zabezpečujúce ich efektívne
využitie.
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F.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií
a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky
Prevádzkovateľ je povinný dôsledne dodržiavať „Plán preventívnych opatrení
na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného
prostredia a na postup v prípade ich úniku“ (Havarijný plán) v súlade s platnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.
Prevádzkovateľ je povinný všetky odpadové vody z kafilérneho boxu zhromažďovať
v žumpe a oplachové vody z umývania a dezinfekcia hál zhromažďovať v nadzemných
nádržiach a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie, príp. zhodnocovanie u oprávnenej
osoby.
Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti zaznamenávať v priebežnej prevádzkovej
evidencii, informovať o nich príslušné orgány a prijať opatrenia na predchádzanie
obdobným mimoriadnym udalostiam.
Prevádzkovateľ je povinný postupovať pri odstraňovaní nebezpečných stavov
ohrozujúcich kvalitu ovzdušia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám
podľa schváleného Súboru TPP a TOO.
Prevádzkovateľ je povinný vypracovať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány
údržby a opráv a plány kontrol.
Všetky nádrže a obaly musia byť odolné proti mechanickému, fyzikálnemu
a chemickému pôsobeniu materiálov, ktoré sú v nich uskladnené.
Prevádzkovateľ je povinný vyprodukovanú hnojovicu zhromažďovať oddelene
a zabezpečiť jej skladovanie alebo vývoz tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducim únikom
do životného prostredia.
Prevádzkovateľ je povinný pri chove hospodárskych zvierat dodržiavať hygienické
a veterinárne požiadavky. V prípade potreby dezinfekcie vozidiel je povinný
skontrolovať jeden krát denne stav a funkčnosť asanačného brodu a v prevádzkovom
denníku je povinný viesť evidenciu o doplnení dezinfekčnej látky.
Prevádzkovateľ je povinný v prípade znečistenia plôch prevádzky hnojovicou
bezodkladne zabezpečiť vyčistenie týchto plôch a zaznamenať to v prevádzkovom
denníku.

G.

Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu
znečisťovania
Vzhľadom na zemepisnú polohu prevádzky sa nepredpokladá cezhraničný vplyv
znečisťovania a podmienky sa neurčujú.

H.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste
prevádzky
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť celoročné plnenie opatrení na obmedzovanie
emisií amoniaku z chovu ošípaných podľa zásad správnej poľnohospodárskej praxe:
 správnou stratégiou kŕmenia,
 vhodným ustajnením zvierat,
 správnym skladovaním organických hnojív.
Zásady správnej poľnohospodárskej praxe sú podrobnejšie popísané vo vyhláške,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

1.
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2.

3.
I.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

2.
2.1
2.2

Skladovacie nádrže, záchytné vane a manipulačné plochy musia byť zabezpečené
tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd
a do pôdy.
V celom areáli prevádzky je prevádzkovateľ povinný udržiavať poriadok a čistotu.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba
evidovať a poskytovať do informačného systému
Kontrola emisií do ovzdušia
Prevádzkovateľ je povinný raz ročne vykonávať monitoring emisií amoniaku
do ovzdušia pomocou niektorej z techník uvedených v BAT 25.
Prevádzkovateľ je povinný každoročne preukázať dodržanie intervalu uvedeného
v podmienke III.B.1.1 tohto povolenia
Viesť prevádzkový denník chodu a údržby dieselagregátu – náhradného zdroja energie.
Prevádzkovateľ je povinný po každom chovnom turnuse zaznamenávať
do prevádzkovej evidencie čistenie osvetlenia a ventilácie od nánosov prachu.
Kontrola emisií dusíka a fosforu
Prevádzkovateľ je povinný raz ročne vykonávať monitoring celkového množstva dusíka
a fosforu vylúčeného v hnojovici pomocou niektorej z techník uvedených v BAT 24.
Prevádzkovateľ je povinný každoročne preukázať dodržanie intervalu uvedeného
v podmienkach III.B.4.1 a III.B.4.2 tohto povolenia

3.
3.1

Kontrola odpadov
Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo,
druh, označenie) na miestach na to určených v súlade s právnymi predpismi v oblasti
odpadového hospodárstva.

4.
4.1

Kontrola hluku
Opatrenia na kontrolu hluku v okolí prevádzky sa neurčujú.

5.
5.1

Kontrola spotreby energií
Prevádzkovateľ je povinný mesačne evidovať spotrebu energií v prevádzke.

6.
6.1

Kontrola prevádzky
Prevádzkovateľ je povinný monitorovať technicko-prevádzkové parametre v súlade
s podmienkami určenými v tomto povolení a v súlade s prevádzkovou dokumentáciou
zdrojov emisií a sprievodnou dokumentáciou výrobcov zariadení.
Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu
evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a o všetkých monitorovaných
údajoch požadovaných v tomto povolení a evidované údaje uchovávať najmenej
5 rokov, ak nie je v tomto povolení alebo všeobecne záväzným právnym predpisom
stanovená dlhšia doba.

6.2

7.
7.1

Podávanie správ
Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje
a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ.
Každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 31. mája v písomnej
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
J.
1.
1.1

1.2

K.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

alebo elektronickej forme do Národného registra znečisťovania. Údaje sa oznamujú
Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave na tlačivách, ktoré MŽP SR
uverejňuje vo svojom vestníku a na svojej internetovej stránke. Tieto údaje je
prevádzkovateľ povinný uchovávať najmenej 5 rokov.
Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať Ohlásenie
o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka do 28. februára
nasledujúceho roka, príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné
prostredie a Inšpekcii.
Údaje o odoberaných množstvách podzemnej vody zo studne HGO-1 v členení
na kalendárne mesiace oznamovať raz ročne do 31. januára nasledujúceho roka
na predpísanom tlačive Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.
Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne hlásiť Inšpekcii všetky vzniknuté mimoriadne
situácie, havárie a havarijné úniky znečisťujúcich látok zo zariadení v prevádzke
do životného prostredia.
Prevádzkovateľ zdrojov znečisťovania ovzdušia je povinný oznamovať do 15. februára
nasledujúceho roku úplné a pravdivé informácie o zdroji a emisiách za uplynulý rok
príslušnému Okresnému úradu životného prostredia.
Prevádzkovateľ je povinný zasielať Inšpekcii záznamy alebo protokoly z kontrol
dotknutých orgánov do 10 dní po ukončení kontroly.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene
technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke
Všeobecné podmienky
Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad zlyhania činností
v prevádzke, ktoré sú obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch a v ďalšej
dokumentácii uvedenej v bode F. tohto rozhodnutia.
Pre prípad výpadku elektrickej energie musí prevádzkovateľ udržiavať
prevádzkyschopnom stave mobilný náhradný zdroj energie – dieselagregát.
Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie
znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu
Ak sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke alebo odstrániť celú
stavbu prevádzky, musí túto skutočnosť v dostatočnom predstihu písomne oznámiť
Inšpekcii.
Prevádzkovateľ v prípade, že sa rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke, musí
vypracovať správu o opatreniach na ukončenie prevádzky alebo jej časti a predložiť ju
Inšpekcii spoločne s oznámením podľa predchádzajúceho bodu.
Prevádzkovateľ vykoná odstavenie prevádzky v zmysle prevádzkových predpisov.
Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť podľa zákona o odpadoch zhodnotenie
alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov v súlade
s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového hospodárstva
a znečisťujúcich látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov
vodného hospodárstva.
Prevádzkovateľ odstaví a odstráni zdroje všetkých energií.
Prevádzkovateľ rozoberie technologické zariadenia a armatúry, zhodnotí ich technický
stav z hľadiska ich ďalšieho použitia.
Prevádzkovateľ je povinný po ukončení prevádzky, najneskôr do 30 dní od ukončenia
činnosti, všetky prevádzkové objekty vydezinfikovať, vyprázdniť a vyčistiť žumpy
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8.

a skladovacie nádrže na hnojovicu, v ktorých boli akumulované znečisťujúce látky, celý
areál deratizovať a zabezpečiť ich odpojenie od všetkých energií.
Prevádzkovateľ je povinný po odstránení technológie z prevádzky zabezpečiť odborné
posúdenie stavu znečistenia manipulačných plôch, záchytných nádrží a celého areálu
a na základe posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie a uvedenia celého areálu
prevádzky do uspokojivého stavu, neohrozujúceho životné prostredie a zdravie ľudí.

Odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a)
zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa TEKRO Nitra, s.r.o., Párovské Háje,
949 01 Nitra, IČO: 36 555 436 doručenej Inšpekcii dňa 27. 06. 2017, naposledy doplnenej
dňa 26. 07. 2019 a na základe konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 4., bod
10.; ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 22 ods. 3 zákona
o IPKZ a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ vydáva integrované povolenie pre prevádzku
„Farma ošípaných Lipová“, ktorá vykonáva činnosť uvedenú v Prílohe č. 1 k zákonu
o IPKZ, v kategórií 6.6.b).
Správny poplatok na vydanie integrovaného povolenia pre novú prevádzku je podľa
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení
zákona o IPKZ čas X. Životné prostredie položka 171a písm. a) Sadzobníka správnych
poplatkov vo výške 1400 eur, ktorý prevádzkovateľ uhradil prevodom na účet.
Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní
predloženej žiadosti a príloh zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko žiadosť
neobsahuje všetky potrebné údaje a prílohy podľa ust. § 7 zákona o IPKZ, vzhľadom k tomu
vyzvala prevádzkovateľa listom č. 5715-22127/2017/Kap/371770117 zo dňa 11. 07. 2017
aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. Inšpekcia súčasne rozhodnutím č. 571522143/2017/Kap/371770117 zo dňa 11. 07. 2017 konanie prerušila.
Dňa 30. 08. 2017 prevádzkovateľ požiadal Inšpekciu o predĺženie lehoty
na odstránenie nedostatkov podania o 6 mesiacov z dôvodu časovej náročnosti vybavenia
potrebných dokladov. Inšpekcia vyhovela žiadosti prevádzkovateľa a listom č. 571527511/2017/Kap/371770117 zo dňa 05. 09. 2017 predĺžila lehotu na odstránenie nedostatkov
podania do termínu 28. 02. 2018. Podanie bolo prevádzkovateľom doplnené dňa 28. 02. 2018.
Po preskúmaní doplneného podania vyšli najavo nové skutočnosti, s ktorými súviseli
nové nedostatky podania. Vzhľadom k tomu Inšpekcia podľa ust. § 6 ods. 2 zákona o IPKZ
listom č. 1528-8467/2018/Kap/371770117 zo dňa 13. 03. 2018 opätovne vyzvala
prevádzkovateľa, aby do 4 mesiacov odo dňa doručenia výzvy odstránil nedostatky podania
a súčasne konanie opätovne prerušila rozhodnutím č. 1528-8468/2018/Kap/371770117 zo dňa
13. 03. 2018.
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Prevádzkovateľ podanie čiastočne doplnil dňa 27. 07. 2018, avšak zároveň požiadal
o predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov podania do termínu 10. 10. 2018 z dôvodu
nepredloženia záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo zisťovacieho konania,
resp. vyjadrenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Inšpekcia vyhovela žiadosti prevádzkovateľa a listom
č. 1528-26057/2018/Kap/371770117 zo dňa 27. 07. 2018 predĺžila lehotu na odstránenie
nedostatkov podania do žiadaného termínu.
Dňa 03. 10. 2018 prevádzkovateľ opätovne požiadal Inšpekciu o predĺženie lehoty
na odstránenie nedostatkov podania o 6 mesiacov z dôvodu, že voči záverečnému stanovisku
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 260/2018-1.7./mo bol podaný
rozklad. Inšpekcia vyhovela žiadosti prevádzkovateľa a listom č. 152833632/2018/Kap/371770117 zo dňa 04. 10. 2018 predĺžila lehotu na odstránenie nedostatkov
podania do termínu 30. 04. 2019.
Dňa 25. 04. 2019 bolo prevádzkovateľom podanie doplnené – predložená bola žiadosť
o vydanie integrovaného povolenia s prílohami. Po preskúmaní doplneného podania vyšli
najavo nové skutočnosti, s ktorými súviseli nové nedostatky podania. Vzhľadom k vyššie
uvedenému Inšpekcia listom č. 2726-16945/2019/Kap/371770117 zo dňa 07. 05. 2019
vyzvala prevádzkovateľa, aby v lehote do 2 mesiacov odstránil nedostatky podania a súčasne
konanie opätovne prerušila rozhodnutím č. 2726-16939/2019/Kap/371770117 zo dňa
07. 05. 2019. Dňa 27. 06. 2019 prevádzkovateľ naposledy doplnil podanie.
Inšpekcia po dohode s prevádzkovateľom upravila počet chovaných ošípaných
v prevádzke z 9 000 ks, ktoré prevádzkovateľ požadoval na 6 000 ks, vzhľadom k tomu, že
existujúce skladovacie nádrže na hnojovicu nemajú dostatočnú kapacitu.
Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť
o vydanie integrovaného povolenia, stručné zhrnutie údajov a informácií, výpis z obchodného
registra, splnomocnenie na zastupovanie spoločnosti v konaní, pôvodné stavebné povolenia,
kolaudačné rozhodnutie, prehlásenia a súhlasy súvisiace so stavbami v areály prevádzky,
projekt existujúcej stavby (pasport stavby), projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby, výpisy
z katastra nehnuteľností, kúpna zmluva, protokoly z vykonaných tesnostných skúšok nádrží,
zmluvy o vývoze a aplikácií hnojovice, súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov
u pôvodcu, zmluva o zbere a preprave odpadov, zmluva o odvoze a neškodnom odstránení
vedľajších živočíšnych produktov, zmluva o zneškodnení splaškových odpadových vôd,
havarijný plán, plán hnojenia, súbor TPP a TOO, KBÚ pre používané látky, prehlásenie
prevádzkovateľa, že nespadá do kategórie A alebo B v zmysle prílohy č. 1 k zákonu
č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií, prehlásenie prevádzkovateľa,
že nie je potrebné vypracovať bezpečnostnú správu a ďalšie doklady a písomnosti.
Prevádzkovateľ ďalej predložil aj záverečné stanovisko Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
č. 260/2018-1.7/mo zo dňa 12. 09. 2018
Na základe výsledkov hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie,
pripomienok a stanovísk doručených v priebehu procesu posudzovania, záverov verejného
prerokovania, očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie
obyvateľstva, a záverov odborného posudku, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie súhlasí s ďalšou prevádzkou
navrhovanej činnosti „Výkrm ošípaných farma Lipová“ za predpokladu dodržania príslušných
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platných právnych predpisov a splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených
v predmetnom záverečnom stanovisku, cit.:
„1. Vypracovať a dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku
neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného
prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) zariadenia podľa prílohy
k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní
s nebezpečnými látkami,
o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd;
2. Dôsledne dodržiavať príslušné ustanovenia smernice 91/676/EC o ochrane vôd pred
znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (nitrátová smernica), plán
hnojenia, opatrenia Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe ochrana vodných zdrojov,
program poľnohospodárskych činnosti vo vyhlásených zraniteľných oblastiach
a zabezpečiť zvýšenú kontrolu a monitorovanie kvality podzemných vôd v areáli farmy
Lipová a v dosahu navrhovanej činnosti;
3. Všetky jestvujúce objekty, manipulačné a skladovacie priestory udržiavať tak, aby bolo
zabezpečené zachytenie škodlivých látok pri manipulácii s látkami škodiacimi vodám
a v prípade havárie aby nemohlo dôjsť úniku škodlivých látok do podzemných vôd;
4. Vodné stavby (studňa, rozvody vody, kanalizácia na odvedenie splaškových odpadových
a priemyselných vôd a vôd z povrchového odtoku, žumpy, hnojovicové hospodárstvo)
udržiavať v bezporuchovom stave v súlade s užívacími povoleniami prevádzky a v súlade
so schváleným aktuálnym súborom technicko-prevádzkových parametrov a technickoorganizačných opatrení a prevádzkového poriadku farmy Lipová;
5. Technologické zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave, vykonávať
ich pravidelnú údržbu a kontrolu podľa platných predpisov. Systém vykonávania údržby
a kontrol uviesť v prevádzkovom poriadku zariadenia;
6. Skladovanie hnojovice a manipuláciu s hnojovicou zabezpečiť podľa Programu
poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach;
7. Všetky plochy, kde dochádza k manipulácii s hnojovicou, zabezpečiť proti úniku
do povrchových a podzemných vôd a udržiavať ich v čistom stave;
8. Zabezpečiť pravidelnú kontrolu tesnosti, technického stavu a funkčnej spoľahlivosti
všetkých nádrží, v ktorých sa akumulujú, zhromažďujú a skladujú znečisťujúce látky
(odborne spôsobilou osobou v intervaloch vyplývajúcich z príslušných právnych
predpisov);
9. Vykonávať denný monitoring nadzemného areálového potrubného rozvodu hnojovice;
10. Prečerpávanie hnojovice do cisterny vykonávať len na manipulačnej ploche
vyspádovanej a zvedenej do prečerpávacej nádrže;
11. V prípade poruchy dodávky vody z vlastného zdroja, zabezpečiť náhradný zdroj vody
(napr. mobilnými cisternami v potrebnej kvalite a objeme);
12. Ustajňovacie priestory čistiť vysokotlakovými čističmi a pravidelne kontrolovať
nastavenia napájacích zariadení z dôvodu šetrenia vodou;
13. Na skladovanie nebezpečných látok a nebezpečných odpadov používať len vyhradené
priestory, vybavené a zabezpečené podľa platných predpisov;
14. Pri prevádzke zariadenia dodržiavať príslušné ustanovenia § 15 zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania
veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia najmä pre emitované pachové látky (amoniak);
15. Viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách
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16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie,
o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore
technicko- prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení;
V rámci prevádzky zariadenia vykonať meranie emisií na preukázanie dodržania
určených emisných limitov a množstva emisií znečisťujúcich látok podľa príslušných
ustanovení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 411/2012 Z. z. o
monitorovaní
emisií,
technických
požiadaviek
a všeobecných
podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania
ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí;
Ak sa preukáže obťažovanie obyvateľstva pachovými látkami, vykonať technicky
dostupné opatrenia;
Zabezpečiť pravidelné vypúšťanie hnojovice zo záchytných nádrži pod roštovou
podlahou chovných hál, ktoré sú zdrojom fugitívnych emisií amoniaku a pachových
látok z rozkladajúcich sa exkrementov;
Minimalizovať dobu zadržania hnojovice v otvorenej prečerpávacej nádrži (pri sklade
hnojovice) len na dobu naplnenia autocisterny;
Zabezpečiť pravidelný monitoring podhladinového plniaceho potrubia a jeho ústia
vo veľkoobjemových skladovacích nádržiach na hnojovicu (zabránenie narušenia
prirodzenej krusty na hladine, ktorou sa znižujú emisie amoniaku a pachových látok až
o 35 %);
Zabezpečiť pravidelné čistenie a údržbu prístupovej komunikácie, vnútorných
komunikácii
a spevnených plôch aby nedochádzalo k vysokým emisiám prachových častíc PM10;
Zabezpečiť včasné odstraňovanie tiel uhynutých zvierat (kadáverov). Uhynuté zvieratá
okamžite odstrániť z chovných priestorov a uložiť v kafilérnom boxe. Kafilérny box musí
byť uzamknuteľný, nakládka a vykládka uhynutých zvierat musí vyhovovať
požiadavkám ochrany zdravia ľudí, zvierat a ochrany podzemných vôd pri manipulácii
s látkami škodiacimi vodám počas dezinfekcie kafilérneho boxu. O identifikovaných
uhynutých jedincoch viesť presnú evidenciu.
Bezodkladne oznámiť príslušnému veterinárnemu lekárovi každé podozrenie na výskyt
choroby podliehajúcej hláseniu ako aj iné skutočnosti závažné v záujme ochrany zdravia
ošípaných, ochrany zdravia ľudí a bezpečností potravín živočíšneho pôvodu.
Vyčistiť a udržiavať dezinfekčný žľab pri vstupe do areálu.
Pri kŕmení využívať v maximálnej možnej miere enzymatické prípravky a prípravky
rozkladajúce hnojovicu v štádiu skladovania. Prísun proteínov v krmive musí zodpovedať
produkčnej úrovni zvierat.
Pred začatím každého chovného cyklu vykonávať kompletnú asanáciu a dezinfekciu
chovných hál, technológie, výrobných a sociálnych priestorov.
Otvory v halách a ostatných objektoch zabezpečiť proti vniknutiu hlodavcov a vtákov.
V predpísaných intervaloch vykonávať deratizáciu prevádzky.
Osvetľovacie telesá v halách pravidelne po každom turnuse a podľa potreby čistiť
od znečistenia a nánosov prachu.
Na prepravu hnojovice do BPS Lipová používať uzatvorené cisterny alebo autocisterny.
Prípadne znečistenie z komunikácii ihneď odstraňovať.
Podľa potreby zabezpečiť čistenie ciest I/64, III/1499 a III/1526 po ktorých sa dopravuje
hnojovica do BPS Lipová, krmivo a zvieratá v prípade ich znečistenia v dôsledku
dopravy súvisiacej s prevádzkou navrhovanej činnosti.
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32. Zvieratá prepravovať v špeciálnych automobiloch prispôsobených na prepravu živých
zvierat, podľa možnosti s vylúčením prepravy počas nadpriemerne horúcich dní v letnom
období.
33. Realizovať sadové úpravy v areáli farmy Lipová vrátane výsadby izolačnej zelene na
hranici areálu farmy. Na výsadbu použiť stromy a kríky z miestnych druhov.
34. Odstraňovať invázne a burinné druhy rastlín z areálu
35. Po skončení prevádzky navrhovanej činnosti odstrániť všetky súvisiace zariadenia
používané počas prevádzky, zneškodniť všetky odpady. Odstrániť všetky stavby, ktoré
sa preukážu ako nepoužiteľné dotknuté plochy zrekultivovať. Použiteľné objekty
vyprázdniť, vydezinfikovať a areál deratizovať.“
Stanovisko Inšpekcie:
Inšpekcia vyššie uvedené pripomienky zapracovala do podmienok integrovaného povolenia
v časti III.A.2.4. Znenie podmienok 30 a 31 Inšpekcia upravila, vzhľadom k tomu, že počas
ústneho pojednávania obec Lipová upozornila, že bioplynová stanica Lipová 1 (ďalej len
„BPS Lipová 1“) nie je oprávneným odberateľom hnojovice, keďže súhlas na nakladanie
s odpadom vydaný pre BPS Lipová 1 nezahŕňa hnojovicu (02 01 06 zvierací trus, moč a hnoj
vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo
miesta ich vzniku).
V ostatných vyjadreniach a stanoviskách predložených spolu so žiadosťou nie sú
uvedené žiadne pripomienky ani námietky. Všetky vyjadrenia sú uložené v spisovom
materiáli spolu s ďalšími dokladmi a písomnosťami potrebnými k vydaniu rozhodnutia.
Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 4 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 272626289/2019/Kap/371770117 zo dňa 16. 07. 2019 prevádzkovateľa, účastníka konania,
dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo veci vydania integrovaného
povolenia a zároveň určila 30-dňovú lehotu na vyjadrenie. Inšpekcia listom č. 272626241/2019/Kap/371770117 zo dňa 16. 07. 2019 požiadala Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní o vydanie záväzného
stanoviska. Inšpekcia ďalej listom č. 2726-26261/2019/Kap/371770117 zo dňa 16. 07. 2019
podľa ust. § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ požiadala obec Lipová, aby zverejnila
na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom
liste.
Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
výzva dotknutej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti
s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania ako aj stručné zhrnutie údajov zo žiadosti boli
zverejnené na webovom sídle Inšpekcie a jej úradnej tabuli v termíne od 16. 07. 2019
do 31. 07. 2019, na webovom sídle obce Lipová a jej úradnej tabuli v termíne od 17. 07. 2019
do 01. 08. 2019.
V určenej 30-dňovej lehote neboli na Inšpekciu doručené písomné prihlásenia sa
za účastníkov konania a ani vyjadrenia sa zainteresovanej verejnosti.
Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky
neprihliadne. Inšpekcia ďalej upozornila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý
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orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 5
zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Inšpekcia taktiež
upozornila, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s ust. § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti
s ust. § 21 zákona o správnom konaní.
Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii a na Obecnom úrade
v Lipovej.
V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal
o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.
Ostatní účastníci konania nezaslali žiadne stanoviská.
V určenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie boli na Inšpekciu doručené nasledovné
stanoviská dotknutých orgánov a organizácií:
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, vydal stanovisko listom č. CS 07997/2019
CZ 24286/2019 zo dňa 02. 08. 2019, v ktorom uvádza, že v zmysle svojich pripomienok
zaslaných v rámci procesu posudzovania vplyvu činnosti na životné prostredie (list č. ČZ3382/2018, ČS-3206/2018 zo dňa 15. 02. 2018), uvedených v záverečnom stanovisku
č. 260/2018-1.7/mo zo dňa 12. 09. 2018, požaduje zabezpečenie dôslednej realizácie opatrení
eliminujúcich alebo znižujúcich negatívne dopady prevádzky na kvalitu životného prostredia
kraja a dodržanie projektovaných a povolených stavov v prevádzke.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie, vydalo záväzné stanovisko listom č. 71/2019-1.7/mo 40387/2019 zo dňa
05. 08. 2019, v ktorom uvádza, že na základe predložených podkladov je možné konštatovať,
že žiadosť je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom, s vydaným záverečným
stanoviskom MŽP SR č. 260/2018-1.7/mo zo dňa 12. 09. 2018 a jeho podmienkami.
V stanovisku ďalej uvádza, že podmienky a navrhnuté opatrenia č. 260/2018-1.7/mo zo dňa
12. 09. 2018 sú v predloženom vyhodnotení plnenia podmienok vyplývajúcich
zo záverečného stanoviska sú všetky akceptované. Z uvedeného možno konštatovať, že
nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím
vydaným v zisťovacom konaní, alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona.
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
ochrany ovzdušia, vydal vyjadrenie listom č. OU-NZ-OSZP-2019/014147-02-Hr zo dňa
08. 08. 2019, v ktorom uvádza, že z hľadiska ochrany ovzdušia k vydaniu integrovaného
povolenia nemá námietky, za predpokladu, že zdroj bude spĺňať špecifické požiadavky
pre chov hospodárskych zvierat, ktoré sú uvedené v 9, kapitoly F, druhej časti prílohy č. 7
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná
správa, vydal vyjadrenie listom č. OU-NZ-OSZP-2019/015443-02-Hl zo dňa 14. 08. 2019,
v ktorom uvádza, že k uvedenému konaniu nie sú pripomienky z hľadiska miestne príslušného
orgánu štátnej vodnej správy.
Po uplynutí 30-dňovej lehoty na vyjadrenie nariadila Inšpekcia listom č. 272631567/2019/Kap/371770117 zo dňa 28. 08. 2019 v súlade s ust. § 15 ods. 1 zákona o IPKZ
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v súčinnosti s ust. § 21 zákona o správnom konaní pre účastníkov konania, dotknuté orgány
a organizácie ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12. 09. 2019
so stretnutím v priestoroch obecného úradu Lipová.
Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa, Inšpekcie,
zástupkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch, starostka obce
Lipová. Zoznam prítomných tvorí prílohu Zápisnice o ústnom pojednávaní a miestnom šetrení
č. 2726-32921/2019/Kap/371770117 (ďalej len „Zápisnica“).
Zúčastnení ústneho pojednávania boli oboznámení s podkladmi žiadosti a počas
pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vydariť sa k nim.
Na ústnom pojednávaní sa prerokovala v skrátenej forme žiadosť prevádzkovateľa,
vyjadrenia, pripomienka a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a Inšpekcie,
uplatnené v konaní o vydaní integrovaného povolenia. Zároveň boli zúčastnení opäť
upozornení na skutočnosť, že svoje pripomienky a námietky musia uplatniť písomne
najneskôr na ústnom pojednávaní.
Počas ústneho pojednávania prítomný účastník konania a dotknutý orgán do zápisnice
uviedli nasledovné:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch, súhlasí s vydaním
integrovaného povolenia pre prevádzku, ku ktorému nemá žiadne pripomienky ani námietky.
Na konaní však upozornil, že prevádzkovateľ – spoločnosť TEKRO, s.r.o., je povinný podať
žiadosť na RÚVZ o uvedenie priestorov do prevádzky, z dôvodu zmeny prevádzkovateľ
v minulosti.
Obec Lipová súhlasila s vydaním integrovaného povolenia pre prevádzku, pričom nemala
k nemu pripomienky ani námietky, avšak požaduje aby konečným odberateľom hnojovice
bola spoločnosť s platným súhlasom na nakladanie s odpadom (poukazuje na skutočnosť, že
BPS Lipová 1, nie je oprávneným odberateľom hnojovice, nakoľko zatiaľ nemá povolené
nakladanie s odpadom v rámci kategórie odpadov - hnojovicu).
Zápisnica bola na záver ústneho pojednávania nahlas prečítaná a na znak súhlasu s jej
obsahom podpísaná všetkými zúčastnenými.
Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá
významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán
nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila
opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky
boli určené vo výrokovej časti III.H.
Emisné limity pre hluk neboli určené, nakoľko v konaní o vydanie integrovaného
povolenia neboli príslušnými dotknutými orgánmi vznesené požiadavky na meranie hluku
na hranici areálu prevádzky.
Dňa 21. februára 2017 bolo prijaté 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:
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Systém environmentálneho riadenie (EMS):
BAT 1. - V rámci úsilia o zlepšenie celkového environmentálneho správania fariem majú
najlepšie dostupné techniky slúžiť na zavedenie a dodržiavanie systému environmentálneho
riadenia (EMS)
Zistený stav BAT 1 nie je uplatňovaný
Opis
Áno
Prevádzka má menej ako 10 zamestnancov a možno ju zaradiť do kategórie „mikropodnik“,
a teda BAT nemusí byť pre ňu uplatnený vzhľadom na náklade súvisiace so zavedením
systému environmentálneho riadenia, či už personálne ale aj finančné. Prevádzkovateľ však,
v rámci úsilia o zlepšenie celkového environmentálneho správania bude dohliadať
na oboznámenie zamestnancov s havarijným plánom, a súborom TPP a TOO, čo možno
považovať za ich pripravenosť na núdzové situácie. Zamestnanci pri plnení pracovných úloh
dodržiavajú legislatívu v oblasti životného prostredia ako aj podmienky integrovaného
povolenia a interné prevádzkové predpisy.
Správne hospodárenie
BAT 2. - Na prechádzanie alebo obmedzenie vplyvu na životné prostredie a celkové zlepšenie
výkonu sa v rámci BAT majú používať všetky techniky:
a) správne umiestnenie prevádzky a priestorové usporiadanie
b) vzdelávanie a školenie pracovníkov
c) príprava núdzového plánu na riešenie neočakávaných emisií a incidentov
d) pravidelná kontrola, oprava údržba konštrukcií a zariadení
e) skladovanie uhynutých zvierat spôsobom, ktorým sa predchádza emisiám alebo ktorým
sa emisie znižujú.
Zistený stav BAT 2 je uplatňovaný použitím techník uvedených v písmenách (ďalej len
„písm.“) b) až e)
Opis
Áno
Technika uvedená v písm. a) – nemusí byť a ani nie je uplatnená v existujúcej prevádzke
farmy. Zamestnanci prevádzkovateľa absolvujú školenia z oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a školenie ošetrovateľov. Prevádzkovateľ má vypracovaný Plán
preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok
do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán), podľa ktorého by
postupoval a prijal potrebné opatrenia v prípade úniku znečisťujúcich látok do životného
prostredia, doposiaľ však k tejto situácií v prevádzke neprišlo. Havarijný plán bol schválený
rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Odboru ochrany vôd č. 8248/12112480/326/2018/Ben zo dňa 24. 01. 2018. Prevádzkovateľ predložil spolu zo žiadosťou
o vydanie integrovaného povolenia aj vypracovaný súbor TPP a TOO, ktorého schválenie je
predmetom konania vo veci vydania povolenia. V rámci súboru TPP a TOO sú popísané
protihavarijne opatrenia. Všetky zariadenia potrebné pre výkon činnosti bude prevádzkovateľ
kontrolovať podľa plánu kontrol, ktorý vypracuje. Uhynuté zvieratá sú zhromažďované
v uzatvárateľných plastových kontajneroch, ktoré sú uložené v uzamykateľnom plechovom
kafilérnom boxe, čo znižuje množstvo uvoľňovaných emisií. Externá spoločnosť
(ASANÁCIA, s.r.o.) odstraňuje z prevádzky kadávery podľa požiadavky prevádzkovateľa
na základe zmluvy č. 31102051 zo dňa 15. 02. 2016.
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Riadenie výživy
BAT 3. - S cieľom znížiť celkové množstvo vylúčeného dusíka, a tým aj emisie amoniaku,
pri zachovaní nutričných potrieb zvierat, sa majú v rámci BAT používať také zloženie krmiva
a nutričná stratégia, ktoré zahŕňajú niektorú z techník alebo ich kombináciu
a) zníženie celkového obsahu proteínu prostredníctvom krmiva a vyváženým obsahom
dusíka na základe energetických potrieb a stráviteľných aminokyselín
b) viacfázové kŕmenie so zložením krmiva prispôsobeným špecifickým požiadavkám
produkčného obdobia
c) pridanie kontrolovaných množstiev esenciálnych aminokyselín do krmiva s nízkym
celkovým obsahom proteínu
d) použitie povolených kŕmnych doplnkových látok, ktoré znižujú celkové množstvo
vylúčeného dusíka.
Tabuľka 1.1.
Celkové množstvo vylúčeného dusíka v súvislosti s BAT

Parameter

Celkové množstvo vylúčeného dusíka vyjadrené
ako N.

Kategória zvierat

Celkové
množstvo
vylúčeného
dusíka v súvislosti s BAT (1) (2)
(počet kg vylúčeného N na miesto
pre zviera a rok)

Odstavčatá

1,5 - 4,0

Ošípané na výkrm

7,0 - 13,0

Prasnice (vrátane
ciciakov)

17,0 - 30,0

Nosnice

0,4 - 0,8

Brojlery

0,2 - 0,6

Kačice

0,4 - 0,8

Morky

1,0-2,3 (3)

Dolnú hranicu intervalu je možné dosiahnuť pomocou kombinácie techník.
(2)
Celkové množstvo vylúčeného dusíka v súvislosti s BAT sa pri žiadnom druhu hydiny
nevzťahuje na mládky ani na plemenné zvieratá.
(3)
Horná hranica intervalu sa vzťahuje na chov moriakov.
Súvisiace monitorovanie je uvedené v položke BAT 24. Úrovne celkového množstva
vylúčeného dusíka v súvislosti s BAT nemusia byť uplatniteľné pri ekologickej živočíšnej
výrobe a chove druhov hydiny, ktoré neboli uvedené vyššie.
Zistený stav BAT 3 je uplatňovaný použitím kombinácie techník uvedených v písm. a) až
d)
Opis
Áno
V prevádzke sú používané granulované kŕmne zmesi (A1, A2, VUL), ktorých dodávateľom je
certifikovaný výrobca krmív - Liaharenský podnik Nitra a.s. (registračné číslo SK 100453).
(1)
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Zloženie krmív je prispôsobené požiadavkám ošípaných z hľadiska aktuálneho rastového
štádia a ich váhy. Z predložených receptúr kŕmnych zmesí bolo zistené, že krmivá obsahujú
aminokyseliny, doplnkové látky a enzým 6-fytázu. Tieto vitamínovo-minerálne premixy
prispievajú k lepšiemu stráveniu krmiva a vstrebaniu živín, čím znižujú množstvo emisií
amoniaku uvoľňované do ovzdušia z exkrementov. Prevádzkovateľ pridáva ošípaným
do stravy aj prípravok Aromex, ktorý pri dosiahnutí vysokej úžitkovosti zároveň zlepšuje
dusíkovú bilanciu, čím znižuje emisie amoniaku. Dodržiavaním tejto stratégie kŕmenia
prevádzkovateľ prispieva k znižovaniu celkového množstva dusíka (ďalej len „N“).
Prevádzkovateľ doposiaľ nevykonával monitorovanie celkového množstva vylúčeného dusíka
pre jedno zviera a rok spôsobom uvádzaným v BAT 24 a nepoužil niektorú z techník
uvádzaných v časti 4.9.1., ktorá obsahuje opis techník hodnotenia vylučovania dusíka
a fosforu. Inšpekcia určila v podmienkach III.I.2.1., III.I.2.2. tohto povolenia,
prevádzkovateľovi povinnosť vykonať takéto monitorovanie a preukázať dodržanie limitu
určeného v podmienke č. III.B.4.1. v zmysle tabuľky 1.1.
BAT 4. - S cieľom znížiť celkové množstvo vylúčeného fosforu pri zachovaní nutričných
potrieb zvierat sa majú v rámci BAT používať také zloženie krmiva a nutričná stratégia, ktoré
zahŕňajú niektorú z týchto techník uvedených v písm. a) až d) tohto BAT vo VRK alebo ich
kombináciu
a) viacfázové kŕmenie so zložením krmiva prispôsobeným špecifickým požiadavkám
produkčného obdobia
b) použitie povolených kŕmnych doplnkových látok, ktoré znižujú celkové množstvo
vylúčeného fosforu (napr. fytáza)
c) používanie vysokostráviteľných anorganických fosfátov na čiastočné nahradenie
konvenčných zdrojov fosforu v krmive.
Tabuľka 1.2.
Celkové množstvo vylúčeného fosforu v súvislosti s BAT

Parameter

Celkové množstvo
vylúčeného fosforu
vyjadrené ako P2O5.

Kategória zvierat

Celkové množstvo vylúčeného fosforu
v súvislosti s BAT (1) (2)
(počet kg vylúčeného P2O5 na miesto
pre zviera a rok)

Odstavčatá

1,2 - 2,2

Ošípané na výkrm

3,5 - 5,4

Prasnice
ciciakov)
Nosnice
Brojlery

(vrátane

9,0 - 15,0
0,10 - 0,45
0,05 - 0,25
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Morky

0,15 - 1,0

Dolnú hranicu intervalu je možné dosiahnuť pomocou kombinácie techník.
Celkové množstvo vylúčeného fosforu v súvislosti s BAT sa pri žiadnom druhu hydiny
nevzťahuje na mládky ani na plemenné zvieratá.
Súvisiace monitorovanie je uvedené v položke BAT 24. Úrovne celkového množstva
vylúčeného fosforu v súvislosti s BAT nemusia byť uplatniteľné pri ekologickej živočíšnej
výrobe a chove druhov hydiny, ktoré neboli uvedené vyššie.
Zistený stav BAT 4 je uplatňovaný použitím kombinácie techník uvedených v písm. a), b)
Opis
Áno
Zloženie používaných kŕmnych zmesí, je prispôsobené aktuálnej váhovej kategórií a rastovej
fáze ošípaných. Krmivá obsahujú doplnkovú látku enzým 6-fytáza, ktorý zlepšuje
stráviteľnosť a využiteľnosť fosforu (ďalej len „P“) z krmiva, čím prispieva k zníženiu
množstva vylúčeného P. Prevádzkovateľ zatiaľ nepredložil výpočet celkového množstva
vylúčeného P podľa BAT 24 pre kategóriu ošípaných vo výkrme. Inšpekcia v integrovanom
povolení pre túto prevádzku v podmienke III.B.4.2. ustanovila interval uvedený v tabuľke 1.2
v BAT 4, ktorý je potrebné dosiahnuť v súvislosti s celkovým množstvom vylúčeného P
podľa BAT a zároveň určila prevádzkovateľovi povinnosť vykonávať monitorovanie
a preukazovať dodržanie určeného intervalu v podmienkach III.I.2.1., III.I.2.2.
(1)
(2)

Efektívne využívanie vody
BAT 5. - Na efektívne využívanie vody sa v rámci BAT má používať kombinácia techník.
a) vedenie záznamov o využívaní vody
b) vyhľadávanie a odstraňovanie únikov vody
c) používanie vysokotlakových čističov na čistenie priestorov na ustajnenie zvierat
a zariadení
d) výber a použitie vhodných zariadení (napr. kvapkové napájačky)
e) overenie a (v prípade potreby) pravidelná úprava kalibrácie zariadení na napájanie
pitnou vodou
f) opätovné použitie nekontaminovanej dažďovej vody ako vody na čistenie.
Zistený stav BAT 5 je uplatňovaný použitím kombinácie techník uvedených v písm. a) až
d)
Opis
Áno
Prevádzka je zásobovaná vodou pre technologické účely napájania zvierat z vlastného
vodného zdroja – vŕtanej studne. Na meranie odobranej podzemnej vody sa využíva vodomer
typu MNQN2,5XN.EBHG1SK. Údaje o spotrebe vody sú z vodomeru odpisované raz
mesačne a zaznamenávané do prevádzkového denníku, vzhľadom k pravidelnej evidencii
spotreby vody, môže prevádzkovateľ vyhodnotiť nezrovnalosti a pohotovo reagovať
na prípadne úniky. Na čistenie priestorov chovných hál po vyskladnení ošípaných sa používa
vysokotlakové čistiace zariadenie Comet. Ad libitný prístup zvierat k vode je zabezpečený
pomocou kolíkových napájačiek, ktoré prispievajú aj k efektívnemu hospodáreniu s vodou,
keďže voda z napájačky tečie do misky len po kontakte s ošípanou. Technika uvedená v písm.
f) nemusí byť a ani nie je v prevádzke uplatnená, keďže ide o existujúcu farmu.
Emisie z odpadovej vody
BAT 6. - S cieľom znížiť tvorbu odpadovej vody sa má v rámci BAT používať kombinácia
techník:
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a) udržiavanie čo najmenšieho rozsahu znečistených plôch výbehu
b) minimalizovanie použitia vody
c) oddelenie nekontaminovanej dažďovej vody od tokov odpadovej vody, ktorá vyžaduje
spracovanie.
Zistený stav BAT 6 je uplatňovaný použitím kombinácie techník uvedených v písm. a), b)
Opis
Áno
Ošípané sú chované v uzatvorených halách bez možnosti výbehu. Na zníženie objemu
odpadovej vody sa v prevádzke využíva technika umývania hál pomocou vysokotlakového
čistiaceho zariadenia typu Comet. Technika uvedená v písm. c) nemusí byť a ani nie je
v prevádzke uplatnená, keďže ide o existujúcu farmu.
BAT 7. - S cieľom znížiť emisie do vody z odpadových vôd sa má v rámci BAT používať
niektorá z techník alebo ich kombinácia.
a) odvádzanie odpadovej vody do vyhradenej nádoby alebo skládky kalov
b) úprava odpadovej vody
c) aplikácia odpadovej vody na pôdu napr. pomocou zavlažovacieho systému v podobe
postrekovača, pojazdného zavlažovacieho zariadenia, cisterny alebo hadicového
aplikátora.
Zistený stav
BAT 7 je uplatňovaný použitím techniky uvedenej v písm. a)
Opis
Áno
V prevádzke sa nachádzajú záchytné nádrže pod jednotlivými chovnými halami, tri žumpy
na oplachové vody vznikajúce pri čistení hál, prečerpávacia nádrž a štyri nadzemné
skladovacie nádrže na hnojovicu (tzv. Vítkovické veže). Prevádzkovateľ predložil protokoly
z vykonaných tesnostných skúšok vyššie uvedených objektov, z ktorých vyplynulo, že podľa
príslušnej technickej normy sú vodotesné. Skúšky vykonal samostatný defektoskopický
pracovník, ktorý je oprávnenou osobou a držiteľom certifikátu č. 51/16/III, Prvej
zváračskej a.s.
Efektívne využívanie energie
BAT 8. - Na efektívne využívanie energie na farme sa v rámci BAT má používať kombinácia
techník
a) systémy vykurovania/chladenia a ventilácie s vysokou účinnosťou
b) optimalizácia systémov vykurovania/chladenia a ventilácie, ako aj riadenia, najmä
tam, kde sa využívajú systémy na čistenie vzduchu
c) izolácia stien, podláh a/ alebo stropov priestorov na ustajnenie zvierat
d) použitie energeticky účinného osvetlenia
e) použitie výmenníkov tepla. Môže sa použiť jeden z týchto systémov: 1. vzduch-vzduch,
2. vzduch-voda, 3. vzduch-zem
f) použitie tepelných čerpadiel na rekuperáciu tepla
g) rekuperácia tepla s využitím vyhrievanej a ochladzovanej podlahy s podstielkou
h) použitie prirodzeného vetrania
Zistený stav BAT 8 je uplatňovaný použitím kombinácie techník uvedených v písm. a), c),
d)
Opis
Áno
Automaticky riadená, vysokoúčinná ventilácia zaisťuje v chovných halách optimálne teplotné
podmienky. Ventilačné klapky na bočných stenách hál zabezpečujú prísun čerstvého vzduchu,
znečistený vzduch je vypúšťaný ventilátormi umiestnenými v komínoch na strechách.
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Intenzita ventilácie sa zvyšuje so stúpajúcou teplotou. Stropy všetkých chovných hál sú
izolované tzv. PUR penou. Prevádzkovateľ nepoužíva vo všetkých chovných halách
energeticky účinné osvetlenie, mení ho priebežne, na základe zistenej skutočnosti Inšpekcia
uložila prevádzkovateľovi v podmienke III.C.10., povinnosť vymeniť všetko osvetlenie
v chovných halách. Techniky uvedené v písm. b), e) až h) – sa v prevádzke neuplatňujú.
Emisie hluku
BAT 9. - S cieľom zabrániť vzniku emisií hluku, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa
v rámci BAT má vytvoriť a realizovať plán na riadenie hluku, ktorý je súčasťou systému
environmentálneho riadenia (pozri položku BAT 1) a ktorý zahŕňa určené prvky
a) Protokol obsahujúci príslušné opatrenia a harmonogramy
b) Protokol na vykonávanie monitorovania hluku
c) Protokol na reakcie na zistené výskyty hluku
d) Program znižovania hluku určený napr. na identifikáciu zdrojov, monitorovanie emisií
hluku, označenie príspevkov zdroja a vykonávanie opatrení na ich elimináciu a /alebo
zmiernenie
e) Posúdenie minulých výskytov hluku a nápravných opatrení a šírenie poznatkov
o výskyte hluku
Zistený stav BAT 9 nie je uplatňovaný, keďže nebolo podložené obťažovanie hlukom
z prevádzky u citlivých receptorov
Opis
Nie
BAT 10. - S cieľom zabrániť vzniku emisií hluku alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť
ich zníženie sa v rámci BAT má použiť niektorá z techník alebo ich kombinácia.
a) zabezpečenie dostatočnej vzdialenosti medzi prevádzkou a citlivými receptormi
b) umiestnenie zariadenia
c) prevádzkové opatrenia
d) zariadenia s nízkou hlučnosťou
e) zariadenia na zníženie hluku
f) znižovanie hluku.
Zistený stav BAT 10 je uplatňovaný použitím techník uvedených v písm. a, c)
Opis
Áno
Možno konštatovať, že 1,5 km vzdialenosť od citlivých receptorov (zastavané územie obce) je
dostatočná. S cieľom zabrániť emisiám hluku sa v prevádzke dodržiavajú prevádzkové
opatrenia (napr. zatváranie dverí a hlavných priechodov v budove, najmä v čase kŕmenia;
prevádzkovanie dopravníkov naplnených krmivom; minimalizovanie vonkajších zhŕňaných
plôch, aby sa obmedzil hluk zhŕňacích mechanizmov).
Emisie prachu
BAT 11. - Na zníženie emisií prachu z jednotlivých budov pre zvieratá sa má v rámci BAT
použiť niektorá z techník alebo ich kombinácia.
a) zníženie tvorby prachu v budovách pre hospodárske zvieratá
b) zníženie koncentrácie prachu
c) úprava vyfukovaného vzduchu pomocou systému na čistenie vzduchu.
Zistený stav BAT 11 je uplatňovaný použitím techniky uvedenej v písm. a)
Opis
Áno
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Z techník na zníženie tvorby prachu v hospodárskych budovách sa v prevádzke uplatňuje
používanie granulovaných kŕmnych zmesí. Techniky na zníženie koncentrácie prachu a ani
techniky na úpravu vyfukovaného vzduchu pomocou systému na čistenie vzduchu sa
v prevádzke nevyužívajú.
Emisie zápachu
BAT 12. - S cieľom zabrániť vzniku emisií zápachu z farmy alebo, ak to nie je možné,
dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT vytvoriť, realizovať a pravidelne preskúmavať plán
na riadenie zápachu, ktorý je súčasťou systému environmentálneho riadenia (pozri položku
BAT 1) a ktorý zahŕňa určené prvky
a) protokol obsahujúci príslušné opatrenia a harmonogramy
b) protokol na vykonávanie monitorovania zápachu
c) protokol na reakcie na zistené obťažovanie zápachom
d) program prechádzania a odstraňovania zápachu učená napr. na identifikáciu zdrojov,
monitorovanie emisií zápachu, označenie príspevkov zdrojov a vykonávanie opatrení
na ich elimináciu a /alebo zmiernenie
e) posúdenie minulých výskytov zápachu a nápravných opatrení a šírenie poznatkov
o výskyte zápachu.
Zistený stav BAT 12 nie je uplatňovaný, keďže nebolo podložené obťažovanie zápachom
z prevádzky u citlivých receptorov
Opis
Nie
BAT 13. - S cieľom zabrániť vzniku emisií zápachu a/alebo vplyvu zápachu z farmy alebo, ak
to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť kombinácia uvedených
techník.
a) zabezpečenie dostatočnej vzdialenosti medzi farmou a citlivými receptormi
b) použitie systému ustajnenia, v ktorom je zavedený jeden z nasledujúcich princípov
alebo ich kombinácia – uvedené v BAT 13
c) optimalizovanie podmienok vypúšťania vyfukovaného vzduchu z budovy pre zvieratá
d) použitie systémov čistenia vzduchu
e) použitie niektorej z techník alebo ich kombinácie uvedených v BAT 13 písm. e)
f) spracovanie hnoja pomocou niektorých z týchto techník (uvedených v BAT 13 písm. f)
s cieľom minimalizovať emisie zápachu počas aplikovania do pôdy
g) použitie niektorej z týchto techník (uvedených v BAT 13 písm. g) alebo ich kombinácie
na aplikáciu hnoja do pôdy
Zistený stav BAT 13 je uplatňovaný použitím techník uvedených v písm. a), b), c)
Opis
Áno
Prevádzka je vzdialená od citlivých receptorov približne 1,5 km. Ošípané sú ustajnené
v halách bez možnosti výbehu s roštovou podlahou, ktorá umožňuje prepad výkalov
do podroštových záchytných nádrží, čím je obmedzený povrch hnoja, ktorý vytvára emisie
a zvieratá sú tak udržiavané v relatívnom suchu a čistote. Znečistený vzduch z chovných hál
je odsávaný ventilátormi umiestnenými v komínoch, t. z. nad úroveň strechy.
Emisie zo skladovania pevného hnoja
BAT 14. - Na zníženie množstva emisií amoniaku do vzduchu zo skladovania pevného hnoja
sa má v rámci BAT použiť niektorá z techník alebo ich kombinácia.
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a) zníženie pomeru plochu povrchu, ktorý vytvára emisie, k objemu haldy pevného hnoja
b) zakrytie háld pevného hnoja
c) skladovanie vysušeného pevného hnoja v prístrešku.
Zistený stav BAT 14 nie je uplatňovaný, keďže pevný hnoj nie je v prevádzke skladovaný
Opis
Nie
BAT 15. - S cieľom zabrániť emisiám do pôdy a vody z uskladnenia pevného hnoja alebo, ak
to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť kombinácia techník
v uvedenom poradí priorít.
a) skladovanie vysušeného pevného hnoja v prístrešku
b) použitie betónového sila na skladovanie pevného hnoja v prístrešku
c) skladovanie pevného hnoja na pevnej nepriepustnej podlahe s kanalizačným systémom
a zbernou nádržou na odtekajúce látky
d) výber zásobníka s dostatočnou kapacitou na uloženie pevného hnoja počas období,
v ktorých nie je možná aplikácia do pôdy
e) skladovanie pevného hnoja na poľných haldách vzdialených od povrchových a /alebo
podzemných vodných tokov, do ktorých by mohli preniknúť odtekajúce látky
v kvapalnej podobe
Zistený stav BAT 15 nie je uplatňovaný, keďže hnoj nie je v prevádzke skladovaný
Opis
Nie
Emisie zo skladovania hnojovice
BAT 16. - Na zníženie emisií amoniaku do vzduchu zo skladovania hnojovice sa má v rámci
BAT použiť kombinácia techník.
a) vhodný návrh a riadenie skládky hnojovice pomocou kombinácie techník uvedených
v BAT 16 písm. a)
b) prekrytie skládky hnojovice
c) acidifikácia hnojovice
Zistený stav BAT 16 je uplatnený použitím kombinácie techník uvedených v písm. a) a b)
Opis
Áno
V prevádzke je uplatňované minimalizovanie premiešavania hnojovice t. z., že hnojovica je
premiešavaná len v čase jej čerpania za účelom vývozu. Štyri nadzemné skladovacie nádrže
na hnojovicu sú prekryté prirodzene vytvorenou kôrou.
BAT 17. - Na zníženie emisií amoniaku do vzduchu zo skládky hnojovice so zemným valom
(lagúny) sa má v rámci BAT použiť kombinácia techník.
a) minimalizovanie premiešavania hnojovice
b) prekrytie skládky hnojovice so zemným valom pružným alebo plávajúcim krytom.
Zistený stav BAT 17 nie je uplatnený, pretože lagúna na skladovanie hnojovice sa
v prevádzke nenachádza
Opis
Nie
BAT 18. - S cieľom zabrániť emisiám do pôdy a vody zo zhromažďovania hnojovice, jej
prepravy potrubiami a zo skládky a/alebo úložiska so zemným valom (lagúny) sa má v rámci
BAT použiť kombinácia techník.
a) použitie skládok, ktoré sú schopné odolať mechanickým, chemickým a tepelným
vplyvom
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b) výber zásobníka s dostatočnou kapacitou na uloženie hnojovice počas období,
v ktorých nie je možná aplikácia do pôdy
c) zhotovenie nepriepustných zariadení a vybavenia na zhromažďovanie
a premiestňovanie hnojovice (napr. jamy, kanály, odtoky, čerpacie stanice)
d) skladovanie hnojovice na skládkach so zemným valom (lagúnach) s nepriepustným
dnom a stenami, napr. s obložením z ílu alebo plastu (alebo s dvojitým obložením)
e) inštalácia systému na zisťovanie únikov, napr. zloženého z geomembrány, drenážnej
vrstvy a drenážneho potrubného systému
f) kontrola konštrukčnej celistvosti skládok najmenej raz ročne.
Zistený stav BAT 18 je uplatňovaný, použitím kombinácie techník v písm. a) – c), e)
Opis
Áno
Prevádzkovateľ predložil Protokoly zo skúšok tesností pre všetky štyri skladovacie nádrže
na hnojovicu, ako aj pre záchytnú nádrž, v ktorej sú umiestnené. Skúšky tesností vykonal
samostatný defektoskopický pracovník, ktorý je držiteľom certifikátu č. 51/16/III, Prvej
zváračskej a.s. Z vykonaných tesnostných skúšok vyplynulo, že všetky objekty sú tesné
podľa príslušných noriem. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky vodotesnosti nádrží
podľa aktuálne platnej legislatívy na úseku ochrany vôd. Celková kapacita skladovacích
nádrží na hnojovicu je 5 592 m3, tento objem je postačujúci pre projektovanú kapacitu
6 000 ks zvierat na skladovanie hnojovice počas, obdobia, kedy je jej aplikácia do pôdy
zakázaná.
Spracovanie hnoja na farme
BAT 19. - Ak sa využíva spracovanie hnoja na farme, na zníženie emisií dusíka, fosforu,
zápachu a mikrobiálnych patogénov do vzduchu a vody a uľahčenie skladovania hnoja
a/alebo aplikácie hnoja do pôdy sa má v rámci BAT hnoj spracovávať pomocou niektorej
z techník alebo ich kombinácie.
a) mechanická separácia hnojovice
b) anaeróbny rozklad hnoja v zariadení na bioplyn
c) použitie externého tunela na sušenie hnoja
d) aeróbny rozklad (prevzdušňovanie) hnojovice
e) nitrifikácia a denitrifikácia hnojovice
f) kompostovanie pevného hnoja.
Zistený stav BAT 19 nie je uplatňovaný, pretože pevný hnoj pri činnosti prevádzky
nevzniká, a ani sa nespracováva
Opis
Nie
Aplikácia hnoja do pôdy
BAT 20. - Na prevenciu, alebo prípadne, ak to nie je možné, zníženie emisií dusíka, fosforu
a mikrobiálnych patogénov do pôdy a vody v dôsledku aplikácie hnoja do pôdy sa majú
v rámci BAT použiť všetky techniky.
a) posúdenie pôdy, do ktorej sa bude hnoj aplikovať, s cieľom identifikovať riziká odtoku
b) zachovanie dostatočnej vzdialenosti medzi poľami, na ktoré sa aplikuje hnoj
(so zachovaním pásu pôdy bez aplikácie hnoja)
c) vyhýbanie sa aplikácii hnoja, ak môže existovať značné riziko odtoku
d) prispôsobenie dávkovania pri aplikácii hnoja do pôdy pri zohľadnení obsahu dusíka
a fosforu v hnoji a charakteristík pôdy (napr. obsah živín), sezónnych požiadaviek
plodín a poveternostných podmienok a podmienok poľa, ktoré by mohli spôsobiť odtok
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e) zosúladenie aplikácie hnoja do pôdy s výživovými nárokmi plodín
f) kontrola vyhnojených polí v pravidelných intervaloch s cieľom identifikovať akýkoľvek
príznak odtoku a v prípade potreby primerane zasiahnuť
g) zabezpečenie primeraného prístupu ku skládke hnoja a efektívne nakladanie hnoja
bez únikov
h) kontrola, či sú stroje na aplikáciu hnoja do pôdy v prevádzkyschopnom stave
a nastavené na správne dávkovanie.
Zistený stav BAT 20 nie je uplatňovaný, pretože pevný hnoj nevzniká a nie je aplikovaný
do pôdy v rámci prevádzky
Opis
Nie
BAT 21. - Na zníženie množstva emisií amoniaku do vzduchu z aplikácie hnojovice do pôdy sa
má v rámci BAT použiť niektorá z techník alebo ich kombinácia.
a) riedenie hnojovice a následné využitie techník, medzi ktoré patrí napríklad použitie
nízkotlakového vodného zavlažovacieho systému
b) pásový rozmetávač s využitím niektorých z týchto techník: 1. vlečná hadica, 2. vlečná
radlica
c) zariadenie na plytkú injektáž (otvorená štrbina).
d) zariadenie na hlbokú injektáž (uzatvorená štrbina).
e) acidifikácia hnojovice
Zistený stav BAT 21 nie je uplatňovaný, pretože hnojovica nie je aplikovaná do pôdy,
odvážaná na bioplynovú stanicu
Opis
Nie
BAT 22. - Na zníženie emisií amoniaku do vzduchu z aplikácie hnoja do pôdy sa má v rámci
BAT zapracovať hnoj do pôdy v čo najkratšom čase.
Zistený stav BAT 22 nie je uplatňovaný, pretože pevný hnoj v prevádzke nevzniká
Opis
Nie
Emisie z celého výrobného procesu
BAT 23. - Na zníženie emisií amoniaku z celého výrobného procesu pri chove ošípaných
(vrátane prasníc) alebo hydiny sa v rámci BAT má odhadnúť alebo vypočítať zníženie emisií
amoniaku z celého výrobného procesu prostredníctvom BAT zavedených na farme.
Zistený stav BAT 23 je uplatňovaný
Opis
Áno
Pri výpočte množstva emisií amoniaku z výrobného procesu si prevádzkovateľ uplatňuje
zníženie na základe údajov uvedených vo vestníku Ministerstva životného prostredia
Slovenskej Republiky (ďalej len „MŽP SR“), ročník XVI, čiastka 5/2008, časť III. bod 1.
Všeobecné emisné faktory a všeobecné emisné závislosti pre vybrané technológie a zariadenia
v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o ovzduší. Národná legislatíva pripúšťa uplatnenie zníženia emisií amoniaku
vzhľadom k tomu, že v prevádzke sa používa krmivo s obsahom biotechnologických
prípravkov, v chovných halách sú ošípané ustajnené na roštovej podlahe, povrch skladovacích
nádrží na hnojovicu je prekrytý prirodzene vytvorenou kôrou. Prevádzkovateľ každoročne
odovzdáva zistené údaje príslušnému Okresnému úradu na tlačivách NEIS.
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Monitorovanie emisií a parametrov procesov
BAT 24. - V rámci BAT sa má monitorovať celkové množstvo dusíka a celkové množstvo
fosforu vylúčené v hnoji pomocou niektorej z techník
a) výpočet pomocou materiálovej bilancie dusíka a fosforu na základe príjmu krmiva,
celkového obsahu proteínu v strave, celkového obsahu fosforu a výkonnosti zvierat
b) odhad na základe analýzy celkového obsahu dusíka a fosforu v hnoji
minimálne s uvedenou frekvenciou.
Zistený stav BAT 24 nie je uplatňovaný
Opis
Áno
V prevádzke doposiaľ nebolo vykonané ročné monitorovanie celkového množstva dusíka
a celkového množstva fosforu vylúčeného v hnoji na základe techník uvádzaných v BAT 24
v zmysle ich opisu uvedených v časti 4.9.1 VRK.
BAT 25. - V rámci BAT sa majú monitorovať emisie amoniaku do vzduchu pomocou niektorej
z týchto techník
a) odhad pomocou materiálovej bilancie na základe vylučovania a celkového obsahu
dusíka (alebo celkového obsahu amoniakálneho dusíka) prítomného v jednotlivých
etapách spracovania hnoja
b) výpočet pomocou merania koncentrácie amoniaku a intenzity vetrania pomocou metód
vychádzajúcich z noriem ISO, vnútroštátnych alebo medzinárodných noriem alebo
iných metód, ktoré zabezpečujú údaje s porovnateľnou vedeckou kvalitou
c) odhad pomocou emisných faktorov
minimálne s uvedenou frekvenciou.
Zistený stav BAT 25 je uplatňovaný použitím techniky uvedenej v písm. c)
Opis
Áno
Prevádzkovateľ monitoruje množstvo emisií amoniaku vypúšťaných do ovzdušia s využitím
interných záznamov, legislatívne určených emisných faktorov a postupu výpočtu množstva
emisií schváleného rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Nové Zámky
(v súčasnosti Okresný úrad Nové Zámky) č. OÚŽP 2008/577-02-Ku zo dňa 08. 04. 2008.
V integrovanom povolení v podmienke III.I.8.5. má prevádzkovateľ určenú povinnosť zistené
údaje o vzniknutých emisiách každoročne posielať príslušnému Okresnému úradu
do stanoveného termínu na tlačivách NEIS.
BAT 26. - V rámci BAT sa majú pravidelne monitorovať emisie zápachu do vzduchu.
- normy EN (napríklad s využitím dynamickej olfaktometrie podľa normy EN 13725
na určenie koncentrácie zápachu)
- pri využití alternatívnych metód, pre ktoré nie sú dostupné normy EN (napríklad
meranie/odhad vystavenia zápachu, odhad vplyvu zápachu), možno použiť normy ISO,
vnútroštátne alebo medzinárodné normy, ktoré zabezpečujú získanie údajov
s porovnateľnou vedeckou kvalitou.
Zistený stav BAT 26 nie je uplatňovaný, pretože nebolo podložené obťažovanie zápachom
z prevádzky u citlivých receptorov
Opis
Nie
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BAT 27. - V rámci BAT sa majú monitorovať emisie prachu z jednotlivých budov
na ustajnenie zvierat pomocou niektorej z techník minimálne s uvedenou frekvenciou.
a) výpočet pomocou merania koncentrácie prachu a intenzity vetrania pomocou metód
vychádzajúcich z noriem EN alebo iných metód (ISO, vnútroštátne alebo
medzinárodné), ktoré zabezpečujú údaje s porovnateľnou vedeckou kvalitou
b) odhad pomocou emisných faktorov
minimálne s uvedenou frekvenciou.
Zistený stav BAT 27 nie je a nemusí byť uplatňovaný vzhľadom na náklady súvisiace
s meraním
Opis
Nie
BAT 28. - V rámci BAT sa majú monitorovať emisie prachu z jednotlivých budov
na ustajnenie zvierat pomocou niektorej z techník minimálne s uvedenou frekvenciou.
a) overenie výkonnosti systému na čistenie vzduchu prostredníctvom merania amoniaku,
zápachu a/alebo prachu v skutočných podmienkach farmy, podľa predpísaného
meracieho protokolu a pomocou metód vychádzajúcich z noriem EN alebo iných
metód (ISO, vnútroštátne alebo medzinárodné), ktoré zabezpečujú údaje
s porovnateľnou vedeckou kvalitou
b) kontrola efektívnej funkcie systému na čistenie vzduchu (napríklad priebežným
zaznamenávaním prevádzkových parametrov alebo pomocou výstražných systémov)
minimálne s uvedenou frekvenciou.
Zistený stav BAT 28 nie je uplatňovaný, keďže chovné haly nie sú vybavené systémom
na čistenie vzduchu
Opis
Nie
BAT 29. - V rámci BAT sa majú monitorovať procesné parametre najmenej raz ročne.
a) spotreba vody
b) spotreba el. energie
c) spotreba paliva
d) počet prichádzajúcich a odchádzajúcich zvierat v relevantných prípadoch vrátane
narodení a úmrtí
e) spotreba krmiva
f) tvorba hnoja
Zistený stav BAT 29 je uplatnený použitím kombinácie techník uvedených v písm. a) až f)
Opis
Áno
Spotreba vody a el. energie je pravidelne zaznamenávaná v prevádzkovej evidencii, ktorá bola
počas kontroly poskytnutá Inšpekcii k nahliadnutiu. Spotrebované palivo (nafta) sa eviduje
prostredníctvom ekonomického programu, v ktorom sú vedené príjmy a výdaje prevádzky.
Počty odchádzajúcich zvierat z farmy (bitúnok, presun, ...) ako aj akékoľvek zmeny, ktoré
v priebehu mesiaca nastanú počas chovu prevádzkovateľ oznamuje do Centrálnej evidencie
hospodárskych zvierat. Zároveň si vedie tzv. halové denníky a uchováva kafilérne lístky.
Spotreba krmiva je prevádzkovateľom evidovaná cez vážne lístky a faktúry za dovoz.
Hnojovica sa sleduje na základe vývozných výkazov vozidiel vystavených pre zmluvného
odberateľa. Napriek tomu, že prevádzkovateľ vykonával určené monitorovania, túto
povinnosť Inšpekcia zapracovala aj do podmienok III. A.4.3., III. C.7. (voda); III.E.5,
III.I.6.1. (energia); III.C.17 (palivo); III.C.18 (ošípané); III.C.19 (krmivo); III.C.12
(hnojovica) integrovaného povolenia.
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Emisie amoniaku z ošipární
BAT 30. - Na zníženie emisií amoniaku do vzduchu z jednotlivých ošipární sa v rámci BAT má
používať niektorá z techník alebo ich kombinácia
a) Niektorá z týchto techník, ktorým sa uplatňuje niektorý z týchto princípov alebo ich
kombinácia (uvedená v BAT 30 písm. a))
b) Ochladzovanie hnojovice.
c) Použitie systémov na čistenie vzduchu, napríklad: 1.kyselinová práčka plynu, 2.
dvojstupňový alebo trojstupňový systém na čistenie vzduchu, 3.bioscruber
d) Acidifikácia hnojovice.
e) Použitie plávajúcich gulí v kanáli na hnoj
Tabuľka 2.1.
Úrovne znečisťovania súvisiace s BAT pre emisie amoniaku do vzduchu z jednotlivých
ošipární
BAT-AEL
Parameter

Kategória zvierat

[počet kg NH3 na
miesto pre zviera a
rok]

(1)

v ruji a gravidné
0,2 – 2,7 (2) (3)
prasnice
Oprasené prasnice (vrátane
ciciakov)
v
0,4 – 5,6 (4)
Amoniak vyjadrený
klietkach
ako NH3
Odstavčatá
0,03 – 0,53 (5) (6)
Ošípané na výkrm
0,1 – 2,6 (7) (8)
(1)Dolná hranica intervalu je spojená s používaním systému na čistenie vzduchu.
(2)V prípade existujúcich prevádzok využívajúcich systém s hlbokou jamou v kombinácii
s technikami riadenia výživy je horná hranica intervalu BAT-AEL 4,0 kg NH3 na miesto
na zviera a rok.
(3)V prípade prevádzok používajúcich techniku BAT 30 písm. a) bod 6, 30 písm. a) bod 7
alebo 30 písm. a) bod 11 je horná hranica intervalu BAT-AEL 5,2 kg NH3 na miesto
na zviera a rok.
(4)V prípade existujúcich prevádzok využívajúcich techniku BAT 30 písm. a) bod 0
v kombinácii s technikami riadenia výživy je horná hranica intervalu BAT-AEL 7,5 kg NH3
na miesto na zviera a rok.
(5)V prípade existujúcich prevádzok využívajúcich systém s hlbokou jamou v kombinácii
s technikami riadenia výživy je horná hranica intervalu BAT-AEL 0,7 kg NH3 na miesto
na zviera a rok.
(6)V prípade prevádzok používajúcich techniku BAT 30 písm. a) bod 6, 30 písm. a) bod 7
alebo 30 písm. a) bod 8 je horná hranica intervalu BAT-AEL 0,7 kg NH3 na miesto
na zviera a rok.
(7)V prípade existujúcich prevádzok využívajúcich systém s hlbokou jamou v kombinácii
s technikami riadenia výživy je horná hranica intervalu BAT-AEL 3,6 kg NH3 na miesto
na zviera a rok.
(8)V prípade prevádzok používajúcich techniku BAT 30 písm. a) bod 6, 30 písm. a) bod 7, 30
písm. a) bod 8 alebo 30 písm. a) bod 16 je horná hranica intervalu BAT-AEL 5,65 kg NH3
na miesto na zviera a rok.
Prasnice
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Súvisiace monitorovanie je uvedené v položke BAT 25. Úroveň znečisťovania súvisiaca
s najlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) sa nemusí dať uplatniť pri ekologickej
živočíšnej výrobe.
Zistený stav BAT 30 je uplatňovaný použitím techniky uvedenej v písm. a)
Opis
Áno
V prevádzke sa uplatňuje ustajnenie zvierat v kotercoch s obmedzením povrchu na ktorom
vznikajú emisie amoniaku, keďže ide o ustajnenie na roštovej podlahe, kde hnojovica
prepadáva do podroštových kanálov, ďalej sa uplatňuje podtlakový systém na časté
odstraňovanie hnojovice. Prevádzkovateľ každoročne na základe schváleného postupu
výpočtu zisťuje množstvo amoniaku vypúšťaného z prevádzky a zistené údaje o veľkom
zdroji znečisťovania ovzdušia zasiela do NEIS. Prevádzkovateľ doposiaľ nevykonal prepočet
množstva vylúčeného amoniaku jednou ošípanou za rok, avšak Inšpekcia mu v podmienkach
III.I.1.1.; III.I.1.2. určila povinnosť toto monitorovanie vykonať s frekvenciou raz ročne
a zároveň mu určila aj povinnosť preukázať dodržanie limitu daného v podmienke III.B.1.1
v zmysle tabuľky 2.1.
Inšpekcia pri povoľovaní porovnala prevádzku s vydanými závermi o BAT, pričom
vychádzala z preskúmania údajov a informácií obsiahnutých v predloženej žiadosti
a vypracovaného dotazníka. Inšpekcia zistila, že mnohé z BAT techník boli v prevádzke
uplatňované už pred vydaním integrovaného povolenia. BAT techniky, ktoré prevádzka
doteraz neuplatňovala a je povinná ich uplatniť, Inšpekcia zapracovala do podmienok
integrovaného povolenia. Inšpekcia pri povoľovaní zhodnotila prevádzku s prihliadnutím
na požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany
vôd, ovzdušia a odpadového hospodárstva.
Predmetom tohto povolenia je vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma
ošípaných Lipová“.
Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa ust. § 3 zákona o IPKZ konania:
v oblasti ochrany ovzdušia:
- podľa ust. § 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. d)
zákona o ovzduší – konanie o vydaní súhlasu na vydanie súboru technickoprevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení („STPP a TOO“)
- podľa ust. § 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 22 ods. 3 zákona
o IPKZ – konanie o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok
prevádzkovania
v oblasti povrchových a podzemných vôd:
- podľa ust. § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 21 ods. 1
písm. b) bod 1. zákona o vodách – konanie o vydanie povolenia na odber
podzemných vôd z vrtu HGO-1, umiestneného v katastrálnom území obce Lipová,
využívaných pre technologické účely (napájanie zvierat).
Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané
v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané
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rozhodnutia správnych orgánov. Tie časti rozhodnutí, ktorých problematika je obsiahnutá
v tomto povolení dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, strácajú platnosť.
Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá
významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán
nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila
opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.
Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení
účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania zistila, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa
požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou
integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej
žiadosti, a vyjadrení dotknutých orgánov, zistila že sú splnené podmienky zákona o IPKZ
a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy
účastníkov konania, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa ust. § 53 a ust. § 54 správneho zákona možno podať
na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7,
949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia
účastníkovi konania.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska
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Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1.
TEKRO Nitra, s.r.o., Párovské Háje, 949 01 Nitra
2.
obec Lipová, č. 203, 941 02 Lipová
Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):
3.
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25,
940 01 Nové Zámky
– štátna vodná správa
4.
– štátna správa ochrany ovzdušia
5.
Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia, Podzámska 25, 940 01 Nové
Zámky
6.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových zámkoch, Slovenská 13,
940 30 Nové Zámky
7.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, Komjatická 65, 940 89
Nové Zámky
8.
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
9.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia
poľnohospodárstva, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
10. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch,
Komárňanská 15, 940 01 Nové Zámky
Ďalším (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):
12. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55
Banská Štiavnica – doručiť na odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834,
921 80 Piešťany

