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A

Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.

Základné informácie

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12

1.13

1.a
1.

Názov prevádzkovateľa
Právna forma
Druh žiadosti

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

Splnomocnená osoba

Ing. František Őszi
+421 907 621 388
oszi@envipor.sk
č. osvedčenia o odbornej spôsobilosti: 49495/2013
dodatok 1: 5782/2018-1.10
49495/2013
Ing. Pavol Majerčák – podpredseda predstavenstva
Peter Čuchran – člen predstavenstva

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

-
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2.
2.1
2.2
2.3

Informácie o povoľovanej prevádzke
Názov prevádzky
Adresa prevádzky
Umiestnenie prevádzky

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

Hydinárska farma Baloň sa nachádza v okrese Dunajská Streda
v katastri obce Baloň. V areáli je chov hospodárskych zvierat –
chov jaríc a nosníc na suchej technológii.
2.4 Počet zamestnancov
Pred
26 prevádzkových zamestnancov,
zmenou 3 administratívni pracovníci
:
Po
14 prevádzkových zamestnancov,
zmene: 2 administratívni pracovníci
2.5 Dátum začatia a predpokladaného Farma bola uvedená do prevádzky v roku 1971
ukončenia činnosti prevádzky
Dátum ukončenia činnosti nie je stanovený
2.6 Kategória
činnosti,
do
ktorej 6. OSTATNÉ ČINNOSTI
prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 6.6 Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac
zákona o IPKZ
ako
a) 40 000 ks hydiny
2.7 Hodnota príslušného rozhodovacieho Viac ako 40 000 chovných miest
parametra v danej kategórii (podľa
prílohy č. 1 zákona o IPKZ)
2.8 Projektovaná
hodnota
vyššie 54 500 chovných miest pre nosnice
uvedeného
rozhodovacieho 40 000 chovných miest pre jarice
parametra
2.9 Prevádzkovaná
kapacita Podľa potrieb okolo 54 500 ks nosníc a približne 40 000 ks
a prevádzkovaná doba (hod.)
jaríc pri prvom zástave vo februári, v druhom zástave
v auguste obyčajne okolo 20 000 ks pre chov nosníc
nepretržitá prevádzka, okrem obdobia medzi jednotlivými
turnusmi pre chov jaríc 2 turnusy za rok so zástavom vo
februári a v auguste v dĺžke cca 16 - 18 týždňov s nepretržitou
prevádzkou
2.10 Zoznam vykonávaných činností podľa R10
prílohy č. 2 a 3 zák. č. 79/2015 Z. z.
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2.11 Kategorizácie zdrojov znečisťovania 6.
OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA
ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 6.12 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom
410/2012 Z. z. v znp
odchovných miest:
c) hydina, zajacovité
6.12.1 Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia: > 40 000 ks
Zariadeniami, vo vzťahu k uplatňovaniu emisných limitov (§ 4
ods. 2 vyhlášky) sú:
Dieselagregát:
1.
PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL
1.1 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na
spaľovanie palív s nainštalovaným úhrnným menovitým
tepelným príkonom v MW
1.1. MZ Malý zdroj znečisťovania – prahová hodnota pre
malý ZZOv: ≤ 0,3 MW
Menovitý tepelný príkon dieselagregátu: 0,217 MW
ERMAFy:
6.
OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA
6.99 Ostatné priemyselné technológie, výroby, zariadenia na
spracovanie, ktoré nie sú uvedené v bodoch 1 až 5 –
členenie podľa bodu 2.99
a) súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým
tepelným príkonom v MW
Menovitý tepelný príkon: 2 x 70 kW = 140 kW → 0,140 MW
–

2.12 Trieda skládky odpadov

3.
3.1
3.2

4.

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

X
–
–

Áno
Príloha č.
Odkaz na opis ďalej
v žiadosti

–
–
–

Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

4.1

Územné rozhodnutie

4.2

Stavebné povolenie

4.3

Kolaudačné rozhodnutie

4.4

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

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

Bez zmeny
Bez zmeny
Bez zmeny

Studňa s murovaným objektom je umiestnená v katastrálnom území obce
Baloň:
List vlastníctva č. 918, register E
Parcelné číslo a druh pozemku:
2858/1 – trvalé trávnaté porasty
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4.5

4.6

4.7

5.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.
P. č.
-

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

Členenie
stavby
prevádzkové súbory

Parcelné čísla okolitých pozemkov a vlastnícke práva:
Obec Baloň, LV č. 2859/1, 2657, 2862/8, 2870, 2862/17

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

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

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

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

Hydinová farma Baloň
Medzičilizie a.s.
4344-21914/37/2007/Ver/371340207 zo dňa 03.08.2007 v Bratislave
Zmena č. 1: 4756-18967/37/2013/Sob/ 371340207/Z1 zo dňa 16.09.2013
v Bratislave;
Zmena č. 2: 5038-2308/37/2019/Sob/371340207/Z2 zo dňa 06.09. 2019
Nie
–
Áno
–
Práve prebieha
–
Príloha č.
–
Zmenu č. 3 vydaného integrovaného povolenia žiadame z nasledovných
dôvodov:
povolenia vodného zdroja (studne) – z preskúmania povolenia na
osobitné užívanie vôd (č. Vod-405-4372-24/1979 zo dňa 9.3. 1980)
Zmeny opisu prevádzky z dôvodu zníženia počtu zamestnancov
zefektívnením chovu podľa bodu A/2/2.4. tejto žiadosti
Zároveň vás týmto žiadame o nasledovné súhlasy v zmysle zák. č.
39/2013 Z. z. v platnom znení,
V oblasti ochrany vôd:
- § 3 ods. 3, písm. b.) bod. 1./1.1. povolenie na odber podzemných
vôd.

Utajované a dôverné údaje
Označenie príslušného
bodu žiadosti
-

Utajovaný/dôverný údaj

Dôvody, pre ktoré je tento
považovaný za utajovaný/dôverný
-

údaj
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B

Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1.

Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

P. č.
1.

2.

Opis prevádzky
Bez zmeny

Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

P. č.

Názov listu
Bez zmeny

3.

Referenčné číslo mapového listu
z katastrálnych máp
Katastrálna mapa - ZS x N 27-18

Príloha č.
-

Opis prevádzky

1

Odchov jaríc

Bez zmeny

Bez zmeny

Odkaz na
blokovú
schému
v prílohe č.
-

2

Chov nosníc

Bez zmeny

Bez zmeny

-

3.1
P. č.

3.2

Názov technologického
uzla

1

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

2
3

P. č.

Projektovaná kapacita

Projektovaná kapacita

Technická charakteristika

Odkaz na
blokovú
schému
v prílohe č.

Bez zmeny

-

Manipulačné plochy

Bez zmeny

-

Hnojisko Ňarád
Bez zmeny
(mimo areál prevádzky)
Vodáreň a vodovodné Povolenie na odber pre
potrubia
zdroj ZV C 5 sa navrhuje
na množstvo:
Qmax = 0,475 l.s-1
Zásobníky
a rozvody Bez zmeny
krmiva

Bez zmeny

-

Vŕtaná studňa o hĺbke 30 m
a priemere
300
mm,
zabezpečuje
zásobovanie
prevádzky pitnou vodou.
Bez zmeny

-

Bez zmeny

-

Bez zmen

-

8

Zhromažďovacie miesto
odpadov
Zhromažďovacie miesto
pre
kontajnery
s
uhynutými zvieratami
Sklad krmiva

Bez zmeny

-

9

Sklad vajec a obalov

Bez zmeny

-

4

5

6
7

Bez zmeny

Technická charakteristika

-
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3.1
P. č.
10
3.3
P. č.
1

2
3

4.
4.1
P. č.

4.2
P. č.

5.
P. č.
1
2

Názov technologického
uzla

Projektovaná kapacita

Skladovacie miesto pre
PHM
Názov ostatných
súvisiacich činnosti

Technická charakteristika
Bez zmeny

Charakteristika a opis
činnosti

Elektrocentrála
– Bez zmeny.
elektrický
zdrojový
agregát
Chladenie uskladnených Bez zmeny.
vajec
Teplovzdušné
plynové Bez zmeny
agregáty (ERMAFy)

Väzba činnosti na vyššie
charakterizované technologické
uzly a sklady

Odkaz na
blokovú
schému
v prílohe č.
Odkaz na
blokovú
schému
v prílohe č.

Bez zmeny.

Bez zmeny

-

Bez zmeny

-

Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé
technologické uzly
Názov blokovej
Slovný opis
schémy
Schéma
činnosti Bloková schéma - bez zmeny.
prevádzky
Názov materiálovej
Slovný opis
bilancie
Technologické
Bez zmeny.
požiadavky

Príloha č.
Príloha č.
-

Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky
Vypracovaná v zmysle zákona
Prevádzkový poriadok vodnej stavby
Prevádzková evidencia vodnej stavby za obdobie rokov 2017 a 2018

Príloha č.
2
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C

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

1.
1.1

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

P.
č.
1

2

3

1.2

Prevádzka
Odchov
jaríc

Chov nosníc

Dieselagregát

Krmivo

Bez zmeny

Bez zmeny

Množstvo využité
ako výrobok
za rok (%)
Bez zmeny

Voda

Bez zmeny

Bez zmeny

Bez zmeny

Zemný plyn

Bez zmeny

Bez zmeny

Bez zmeny

Krmivo

Bez zmeny

Bez zmeny

Bez zmeny

Voda

Bez zmeny

Bez zmeny

Bez zmeny

Motorová nafta

Bez zmeny

Bez zmeny

Bez zmeny

Surovina, pomocný
materiál, ďalšie látky

Opis
a vlastností

CAS

Ročná
spotreba (t)

Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

1.2.1

Spotreba technologickej a úžitkovej vody

Merná
%
spotreba na
Zdroj vody
využitia
-1
-1
3
-1
3
-1
P. č.
Ø (l.s ) Max (l.s ) m .deň
m .rok
jednotku
vo
výrobku
výrobku
(jedn.)
1
Vlastný
Napájanie
X
0,475
7 000
priem.
100%
0,25
lit./KD
1.2.2 Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava
P. č. vody
OPIS VODNÉHO ZDROJA
Vodný zdroj (vŕtaná studňa na pitnú vodu) ZV C 5 je situovaný pri severozápadnom rohu oplotenia
areálu prevádzky. Studňa má hĺbku 30 m a s priemerom 300 cm. Voda je z nej je čerpaná ponorným
čerpadlom FRANKLIN ELEKTRIK 4´´, umiestneným priamo v zdroji alebo v prípade poruchy záložným
odstredivým čerpadlom SIGMA 50-CVX o kapacite max. 9 l.s-1, ktoré sa nachádza v prevádzkovom
objekte studne.
Využitie
v prevádzke

Vodný zdroj je osadený pod terénom v železobetónovej šachte o vnútorných rozmeroch 2,0 m x 1,60
m x 1,81 m. Vchod do šachty je vybavený oceľovým poklopom a oceľovým rebríkom.
Súčasťou vodného zdroja je aj prevádzkový objekt studne s betónovou podlahou, ktorý je s vodným
zdrojom prepojený oceľovými armatúrami. Rozmery murovaného objektu sú 3,79 m x 5,69 m x 2,9 m.
Súčasťou murovaného objektu sú:
 Dávkovacie čerpadlo chlóru na dezinfekciu vody so zásobníkom chlóru
 Zásobné nádrže vody na upravenú vodu s tlakovým spínačom (2 x 2 500 l)
 Záložné odstredivé čerpadlo SIGMA
 Elektorinštalácia s rozvádzačom.
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Systém napájania vody je realizovaný na základe poklesu tlaku v zásobníku upravenej vody. Zapínanie
a vypínanie čerpadla je od 3 atm do 5 atm. V prípade poruchy ponorného čerpadla a poklesu tlaku
vody v systéme, sa uzavrie prívodný ventil v murovanom objekte a spustí sa odstredivé čerpadlo
Sigma. Na zabezpečenie kvality vody sa vykonáva jej dezinfekcia dávkovaním chlóru, ktoré je
zabezpečované dávkovacím čerpadlom (zariadením) pred prívodom do zásobných nádrží. Dávkovanie
je realizovaný vždy zapnutí čerpadla.
Súčasťou murovaného objektu je aj elektroinštalácia s rozvádzačom, v ktorom sú umiestnené stykače,
ističe čerpadiel, ističe zásuviek a osvetlenia. Objekt je v zimnom období vykurovaný prenosným
ohrievačom.
NÁVRH ODBERU PODZEMNÝCH VÔD (POVOLENIA NA OSOBITNÉ UŽÍVANIE VÔD)
Rozhodnutím č. Vod-405-4372-24/1979 zo dňa 9.3. 1980 bolo na predmetný vodný zdroj udelenie
povolenie na odber podzemných vôd o množstve 4 l.s-1. Z hľadiska našich potrieb však toto množstvo
niekoľkonásobne viac prekračuje požadovanú spotrebu, ktorá sa pohybuje približne 6 000 m3.rok-1, čo
preukazujeme aj ročnými hláseniami, a preto navrhujeme vydať odber podzemných vôd na množstvo:
0,475 l.s-1, čo predstavuje 14 979 m3.rok-1.
Keďže uvedená spotreba nepresahuje 15 000 m3 ročne alebo 1 250m3 mesačne, podľa § 21 ods. 8
zákona NR SR c. 364/2004 Z. z. vodného zákona netreba rozhodnutie ministerstva o schválení
záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody.
1.2.3 Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie
Pitná voda je z podzemného vodojemu rozvádzaná do chovných hál vnútroareálovým rozvodom,
z ktorého je ďalej pre kurčatá v chovných halách dávkovaná systémom niplových napájadiel
z vnútorného, plastového, vodovodného potrubia.

1.3

Voda používaná na pitné a sociálne účely

1.3.1
P. č.

Spotreba pitnej vody
Zdroj pitnej
vody

Využitie v prevádzke

 (l.s-1)

Max.
(l.s-1)

m3.deň -1

m3.rok –1

Vlastný zdroj
Zásobovanie administratívnych
0,475
100
– studňa ZV C 5 a sociálnych priestorov
1.3.2 Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody
Vlastná vŕtaná studňa na pitnú vodu ZV C 5 situovaná pri severozápadnom rohu oplotenia areálu
prevádzky s maximálnym odberom Qmax = 0,475 l.s-1, čo predstavuje 14 979 m3.rok-1. Zdroj má hĺbku 30
m a priemer 300 mm a voda z neho je čerpaná ponorným čerpadlom, resp. záložným čerpadlom. Vodný
zdroj je chránený železobetónovou šachtou a oplotený areálovým oplotením s pásmom hygienickej
ochrany I. stupňa. Kvalita odoberanej vody je pravidelne kontrolovaná komplexnou analýzou a podľa
výsledkov testov vyhovuje požiadavkám na pitnú vodu.
1.3.3 Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania
Bez zmeny

2.
2.1

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

P. č.

Prevádzka

Výrobok alebo určený
výrobok

Opis výrobku alebo určeného
výrobku

CAS

Výroba
(t.rok-1)

1

Odchov jaríc

Jarice

Bez zmeny

Bez zmeny

2

Chov nosníc

Vajcia

Bez zmeny

Bez zmeny
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2.2.
P. č.
1

Medziprodukty
Prevádzka
Odchov jaríc

Názov
medziproduktu
Jarice

Opis medziproduktu

CAS

jarice – mladé sliepky druhu HyLine Brown a ISA Brown vo veku do
cca 16 až 18 týždňov, ktoré sú po
dosiahnutí tohto veku následne
využité pre zástav znáškových hál

Výroba Množstvo
za rok využité ako
(t/rok) výrobok (%)
Bez
zmeny

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

3.2

Vlastná výroba energií z palív

Bez zmeny

3.3

Opis všetkých spotrebičov energií

Bez zmeny

3.4

Využitie energií

Bez zmeny

3.5

Merná spotreba energie

Bez zmeny

D

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

1.
1.1.

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

P. č.
1

2
3

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

Emitovaná látka,
a jej vlastnosti

NH3

mg.m-3 kg.h-1 OU.m-3

Bez zmeny

TZL, SO2, NOx– NO2, Bez zmeny
CO, TOC
Teplovzušné
plynové TZL, SO2, NOx– NO2 Bez zmeny
agregáty (ERMAFy)
CO, TOC

t.rok-1

Merná produkcia
na jednotku
výrobku (jedn)

Bez zmeny Bez zmeny
Bez zmeny Bez zmeny

Bez
zmeny

Bez zmeny
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1.2

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

P.
č.

1
2

Znášková hala
č. 1
Znáškové haly
č. 3 a č. 4

3
Odchovňa jaríc
4 Hala č. 2
5

Dieselgenerátor

2.
2.1.

Názov a typ
vypúšťania
emisií

Bez zmeny
Bez zmeny
Bez zmeny
Bez zmeny
Bez zmeny

Napojené
zdroje
emisií

Bez
zmeny
Bez
zmeny
Bez
zmeny
Bez
zmeny
Bez
zmeny

Priemer
bodového
alebo
plocha
plošného
miesta
vypúšťania
(cm)

Zemepisná
šírka
a dĺžka /
súradnicov
á sieť X-Y

Výška
vypúšťania
(m)

Objemový
prietok
(mn,s,3.s-1)

Bez zmeny

Bez zmeny

Bez zmeny

Bez zmeny

Bez zmeny

Bez zmeny

Bez zmeny

Bez zmeny

Bez zmeny

Bez zmeny

Bez zmeny

Bez zmeny

Bez zmeny

Bez zmeny

Bez zmeny

Teplota
emisií
(oC)

Bez
zmeny

Znečisťovanie povrchových vôd
Recipienty odpadových vôd

2.1.1 Názov vodného toku
2.1.2 Číslo hydrologického povodia
Nevypúšťajú sa
2.1.3 Riečny kilometer
Ukazovatele stavu vody v toku
2.1.4
a jeho znečistenia

2.2
Produkované odpadové vody
2.2.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd
2.2.1.1
P. č.

1
2.2.1.2
1

Zdroj odpadovej
vody

Charakteristika
odpadovej vody

Administratívne
a sociálne priestory

Splašková voda

Produkované množstvo odpadovej vody
Merná produkcia
max.
m3.deň.-1 m3.rok-1
na jednotku
 (l.s-1)
-1
(l.s )
výrobku (jedn)
Bez
zmeny

Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia,
charakter vypúšťania
Splašková voda z administratívnych a sociálnych priestorov prevádzky je odkanalizovaná do 2
samostatných žúmp a následne likvidovaná a zneškodnená oprávnenou organizáciou na základe platnej
zmluvy o odbere a vyčistení odpadových vôd.
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2.2.2

Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

Pred čistením
Identifikác
ia miesta Ukazovateľ
Zdroj/producen
vypúšťania znečistenia
Ročná
t odpadovej
Koncentráci
Koncentrácia
emisia
podľa
a jeho
(jedn.)
vody
a (jedn.)
(t)
P. č.
blokovej
vlastnosti
schémy
1

2

Odpadová
voda/chovné
priestory

Bez zmeny Bez zmeny

-

-

Po čistení
Merná
Merná
Ročn produkcia emisia na
á
jednotku
na
emisi jednotku charakteris
výrobku
a (t)
tického
(jedn) parametra

-

-

-

-

Splašková
voda/sociálne
priestory

2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov
2.3.1 Zoznam preberaných odpadových vôd
2.3.1.1 Zdroj/producen
Prevzaté množstvo
Charakteristika
t odpadových
-1
odpadových vôd
P. č.
Q (l.s )
Qmax (l.s-1)
m3.deň.-1
vôd
Nepreberajú sa
–
–
–
–
2.3.1.2 Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia

m3.rok-1

–

2.3.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd
Pred čistením

P. č.

Zdroj/ producent
odpadových vôd

Identifikácia
miesta
vypúšťania
podľa
blokovej
schémy

Ukazovateľ
znečistenia
a jeho
vlastnosti

-

–

–

–

2.4

P. č.
-

2.5
P. č.

Po čistení

Merná
Ročná
Ročná produkcia
Koncentráci
emisia
emisia na jednotku
a (jedn.)
(t)
(t)
výrobku
(jedn)

Koncentrácia
(jedn.)

–

–

–

–

–

Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd
Identifikácia
miesta
vypúšťania
podľa
blokovej
schémy

Zemepisná
šírka a dĺžka
/
súradnicová
sieť X-Y

Zdroj /
producen
t
odpadove
j vody

–

–

–

Recipient

Odpadové vody

Názov

Ukazovateľ
znečistenia

Objemový
prietok
(l.s-1)
Q355

–

–

–

Produkovan
é množstvo
(l.s-1, maxl.s-1
m3.deň-1,
m3.rok-1 )

Ukazovatele
znečistenia
(mg.l-1,
max mg.l-1,
kg.rok-1
t.rok-1)

–

–

Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém
Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou
viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania
nakladania
Bez zmeny
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2.6

Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej
kanalizácie
2.6.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných
do verejnej kanalizácie
2.6.1.1
P. č.

Zdroj odpadovej
vody

Charakteristika
odpadovej vody

Produkované množstvo odpadovej vody
Merná produkcia
max.
M3.deň.-1 m3.rok-1
na jednotku
 (l.s-1)
-1
(l.s )
výrobku

Neprodukujú sa
–
–
–
–
–
–
Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia,
2.6.1.2
charakter vypúšťania
-

2.6.2

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

P. č.
Zdroj /
producent
odpadovej
vody
-

–

Pred čistením
Identifikácia
miesta
Ukazovateľ
vypúšťania znečistenia
Ročná
Koncentráci
Koncentrácia
podľa
a jeho
emisia
(jedn.)
a (jedn.)
(t)
blokovej
vlastnosti
schémy

–

–

–

–

–

Po čistení
Ročn Merná
á
emisia na
emisi jednotku
výrobku
a (t)

–

–

Merná
emisia na
jednotku
charakteri
stického
parametr
a

–

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

P. č.

-

Identifikácia
Zemepisná
Zdroj /
miesta
šírka a dĺžka producen
vypúšťania
/
t
podľa
súradnicová odpadove
blokovej
sieť X-Y
j vody
schémy
–

–

–

Prevádzkovateľ
(vlastník) verejnej
kanalizácie

–

Odpadové vody
Ukazovatele
Produkované
znečistenia
množstvo
(mg.l-1,
-1
-1
(l.s , max l.s ,
max mg.l-1,
m3.deň-1,
kg.rok-1
m3.rok-1 )
t.rok-1)

–

–
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3.
Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd
3.1
Znečisťovanie podzemných vôd
3.1.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd
3.1.1.1
Zdroj odpadovej vody
do podzemných vôd

P. č.

Charakteristika
odpadovej vody
do podzemných vôd

Produkované množstvo odpadovej vody
do podzemných vôd
Merná
produkcia
Qpriem
Qmax.
m3.deň.-1 m3.rok-1 na jednotku
(l.s-1)
(l.s-1)
výrobku
(jedn)

Neprodukujú sa
–
–
–
–
–
–
3.1.1.2 Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

3.1.2 Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných
vôd
Zdroj odpadovej
vody

P. č.

Identifikácia
Pred čistením
Po čistení
miesta
Merná
Ročn
Ukazovateľ
vypúšťania
Ročná
produkcia
á
znečistenia a jeho Koncentrácia
Koncentrácia
na jednotku
emisia
podľa
(jedn.)
(jedn.)
emisi výrobku
vlastnosti
(t)
blokovej
a (t)
(jedn)
schémy

–

–

–

–

–

–

–

–

3.1.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)
3.1.3.1.
P. č.

Odpadové vody

Identifikácia
miesta
vypúšťania
podľa
blokovej
schémy

Zemepisná
šírka a dĺžka /
súradnicová
sieť X-Y

Zdroj /
producent
odpadovej
vody

Kvalita podzemných
vôd
v mieste vypúšťania

–

–

–

–

Produkované
množstvo
(l.s-1
max l.s-1
m3.deň-1
m3.rok-1 )

Ukazovatele
znečistenia
(mg.l-1
max mg.l-1,
kg.deň-1
t.rok-1)

–

–

3.1.3.2. Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd,
spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody
P. č.

3.1.4 Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém
P. č.

Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané
ekosystémy, doba trvania nakladania
X

3.2
3.2.1
P. č.
1

Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach
Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy
Druh materiálu aplikovaného do pôdy
Suchý hydinový trus

t.rok-1
Bez zmeny

Aplikované množstvo
Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 )
Bez zmeny
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3.2.2 Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy
Aplikovaný materiál
do pôdy

P. č.
1

Hydinový trus

3.2.3

Ukazovateľ znečistenia a jeho
vlastnosti

Ročná
emisia
(t)

Koncentrácia
(jedn.)

Merná
produkcia
(t. ha-1. rok-1)

Bez zmeny

Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

P. č. Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania
Hydinový trus je aplikovaný na poľnohospodárske pôdy za účelom prevzdušnenia pôd, prísunu živín pre
1
pestované plodiny, čiže jeho vplyv na pôdy a na pôdu viazané ekosystémy sa považuje za pozitívny.

3.3
P. č.

4.
4.1

P. č.

Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami
a pri prevádzke skládky
Označenie
monitorovacieh
o objektu
–

Situovanie
monitorovacieh
o objektu

Označenie
sledovaného
parametra

Hodnota
sledovaného
parametra

Jednotka

Použitá metóda

–

–

–

–

–

Nakladanie s odpadmi
Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

Označenie
odpadu

Ozna
Miesto čeni
vzniku
e
odpadu odpa
du

Spôsob
nakladania
s odpadom

Vyproduko
vané
množstvo
odpadu za
rok (t)

Zhodnot
ené
množstv
o
odpadu
za rok (t)

Odkaz
Zneškodn
Miesto
na blo
ené
zneškodňovania k.
množstvo
/
schém
odpadu zhodnocovani
u
za rok (t)
a odpadu
v prílo
he č.

Bez zmeny

4.2

Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

Označeni
P. č.
e odpadu

Spôsob
nakladania
s odpadom

Fyzikálne
a chemické
vlastnosti
odpadu

Prebrané
množstvo
odpadu
za rok (t)

Zhodnoten Zneškodne
Miesto
Odkaz
é
né
zneškodňova
na blok.
množstvo množstvo
nia
schému
odpadu
odpadu
/zhodnocova
v prílohe č.
za rok (t)
za rok (t)
nia odpadu

Nepreberané
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5.

Zdroje hluku

Bez zmeny
5.1
Opis zdroja hluku
Hladina akustického
Zdroj hluku
výkonu LWA v dB
P. č.
1 Ventilátory
celoročný, prerušovaný
40
2 Dodávka krmiva
2 - 3krát týždenne v trvaní 1 hod
90
3 Záložný zdroj
6 - 7krát ročne cca 2 hod
90
4 Vypratávanie trusu
2 - 3krát týždenne
60
5.2
Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou
Denný čas
Nočný čas
P. č.
Miesto merania
Najvyššia
Nameraná
Najvyššia
Nameraná
prípustná
(hodnotiaca) prípustná
(hodnotiaca)
Nemerajú sa
* technické údaje a kvalifikovaný odhad, reálne merania nie sú k dispozícii

6.

Vibrácie

Bez zmeny
6.1
Zdroj vibrácií

P. č.

Opis zdroja vibrácií

Hodnoty váženého
zrýchlenia vibrácií
aweq,T(ms-2)

––
6.2
P. č.

Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq,T (ms-2)

Miesto merania

Denný čas
Najvyššia
prípustná

Nameraná
(hodnotiaca)

Nočný čas
Najvyššia
prípustná

Nameraná
(hodnotiaca)

Nemerajú sa
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E
1.
1.1.

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

P. č. Názov mapy
1 Mapa širších vzťahov
2 Kópia z katastrálnej mapy

2.

Príl. č.
-

Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia

Bez zmeny

3.

Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

Na záujmovom území sa nenachádza žiadna environmentálna záťaž.

F

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

1.

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

1.1 Zložka životného prostredia
Voda, ovzdušie, odpady a hluk
Všeobecná charakteristika a technický opis
1.2
technológie a techniky
1.3 Doba a stav realizácie technológie a techniky
Prínosy
z hľadiska
ochrany
životného
1.4
prostredia
Bez zmeny
1.5 Účinnosť technológie a techniky
Nakladanie so zachytenými emisiami alebo
1.6
produkovaným zostatkovým znečistením
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu
1.7
k uvedenej technológii a technike

2.

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

2.1 Zložka životného prostredia
Všeobecná charakteristika a technický opis
2.2
technológie a techniky
2.3 Doba a stav realizácie technológie a techniky
2.4 Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
Prínosy z hľadiska ochrany životného
2.6
prostredia
2.7 Účinnosť technológie a techniky
Nakladanie so zachytenými emisiami alebo
2.8
produkovaným zostatkovým znečistením
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu
2.9
k uvedenej technológii a technike

Voda, ovzdušia, odpady a hluk
Súčasná technológia chovu nosníc
optimálne.
X

a jaríc je volená

Bez zmeny
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G

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

1.

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

1.1 Zložka životného prostredia
Odpadové hospodárstvo
1.2 Doba a stav realizácie opatrenia
Opis opatrenia na predchádzanie vzniku
1.3 odpadov a na prednostné zhodnocovanie
odpadov
Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska Bez zmeny
1.4
ochrany životného prostredia
1.5 Účinnosť opatrenia
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu
1.6
k uvedenému opatreniu

2.

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

2.1 Zložka životného prostredia
2.2 Doba a stav realizácie opatrenia
Opis opatrenia na predchádzanie vzniku
2.3 odpadov a na prednostné zhodnocovanie
odpadov
Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska
2.4
ochrany životného prostredia
2.5 Účinnosť opatrenia
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu
2.6
k uvedenému opatreniu

Odpadové hospodárstvo

Bez zmeny

Nebola hodnotená
-

H

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

1.

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

1.1

Zložka životného prostredia
alebo sledovaná oblasť

Voda a ovzdušie
Splašková voda sa akumuluje 2 žumpách.

1.2 Miesto vypúšťania emisií

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Lokalizácia merania / odberu vzoriek
Spôsob merania / odberu vzoriek
Frekvencia /merania odberu vzoriek
Podmienky merania /odberu vzoriek
Sledované veličiny
Metóda merania /odberu vzoriek

Emisie sú emitované do ovzdušia z výduchov chovných hál
a tiež pri vyskladňovaní hydinového trusu z chovných
priestorov.

Vzhľadom k charakteru zdroja znečisťovania sa
monitorovanie emisií znečisťujúcich látok neuskutočňuje.

22/31

Medzičilizie, a.s.
930 08 Čiližská Radvaň
IČO: 00 191 396
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Analytické metódy
Technické charakteristiky meradiel
Vlastné meranie /dodávateľ
Miesto vykonania analýz / laboratórium
Autorizácia / akreditácia k meraniu

1.14

Spôsob zaznamenávania,
a ukladania údajov

spracovania

1.15 Pripravované zmeny v monitorovaní

Evidencia o množstve vyvezenej odpadovej vody, údaje o
využitej chovnej kapacite a fakturácia za dodávky
zemného plynu.
Neplánujú sa

2. Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky
a emisií do životného prostredia
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Zložka životného prostredia
Voda a ovzdušie
alebo sledovaná oblasť
Lokalizácia merania / odberu vzoriek
Spôsob merania / odberu vzoriek
Frekvencia merania / odberu vzoriek
Podmienky merania / odberu vzoriek
Sledované veličiny
Metóda merania / odberu vzoriek
Analytické metódy
Technické charakteristiky meradiel
Meranie znečisťujúcich látok sa nepripravuje.
Vlastné meranie /dodávateľské
Autorizácia / akreditácia k meraniu
Spôsob zaznamenávania, spracovania
a ukladania údajov
Stav
realizácie
opatrení
a monitorovania
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu
k monitorovaniu

I

Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

1.

Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia
s najlepšou dostupnou technikou

prevádzky

Hodnotenie s publikovanými závermi o BAT pre chov hospodárskych zvierat bolo predmetom žiadosti o zmenu
č. 2 vydaného IP. K tejto žiadosti bolo vydané rozhodnutie č.: 5038-2308/37/2019/Sob/371340207/Z2 zo dňa
06.09. 2019

J

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

1.

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

Bez zmeny
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2.

Opatrenia na hospodárne využitie energie

Bez zmeny

3.

Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

Bez zmeny

4.

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

Bez zmeny

5.

Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

Bez zmeny

6.

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

Bez zmeny

7.

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

Bez zmeny

K

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

P. č. Opis ukončenia prevádzky a opatrení
Ukončenie prevádzky sa momentálne nepredpokladá
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L

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

P. č. Zhrnutie
Žiadateľ: Medzičiližie, a.s.
Čiližská Radvaň, Hlavná p. č. 329, 930 08 Čiližská Radvaň, okres Dunajská Streda
Prevádzka: Hydinárska farma Baloň
Zdôvodnenie žiadosti: jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
kategória činnosti:
6.6 Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac
ako 40 000 ks hydiny
Opis prevádzky:
Spôsob chov a zostáva bez zmeny. Z dôvodu zefektívnenia chovu došlo k zníženiu počtu zamestnancov.
Pred zmenou
Chod prevádzky zabezpečuje 26 prevádzkových a 3 administratívni pracovníci.
Po zmene
Chod prevádzky zabezpečuje 14 prevádzkových a 2 administratívni pracovníci.
OCHRANA VÔD
Pred zmenou
Vlastná vŕtaná studňa na pitnú vodu ZV C 5 situovaná pri severozápadnom rohu oplotenia areálu
prevádzky s povoleným odberom Qmax = 4,0 l/s. Zdroj má hĺbku 30 m a priemer 300 mm a voda z neho je
čerpaná ponorným čerpadlom. Vodný zdroj je oplotený a platí preň pásmo hygienickej ochrany I. stupňa.
Kvalita odberanej vody je pravidelne kontrolovaná komplexnou analýzou a podľa výsledkov testov
vyhovuje požiadavkám na pitnú vodu.

Po zmene
OPIS VODNÉHO ZDROJA
Vodný zdroj (vŕtaná studňa na pitnú vodu) ZV C 5 je situovaný pri severozápadnom rohu oplotenia areálu
prevádzky. Studňa má hĺbku 30 m a s priemerom 300 cm. Voda je z nej je čerpaná ponorným čerpadlom
FRANKLIN ELEKTRIK 4´´, umiestneným priamo v zdroji alebo v prípade poruchy záložným odstredivým
čerpadlom SIGMA 50-CVX o kapacite max. 9 l.s-1, ktoré sa nachádza v samostatnom prevádzkovom
objekte studne.
Vodný zdroj je osadený pod terénom v železobetónovej šachte o vnútorných rozmeroch 2,0 m x 1,60 m x
1,81 m. Vchod do šachty je vybavený oceľovým poklopom a oceľovým rebríkom.
Súčasťou vodného zdroja je aj prevádzkový objekt studne s betónovou podlahou, ktorý je s vodným
zdrojom prepojený oceľovými armatúrami. Rozmery objektu sú 3,79 m x 5,69 m x 2,9 m. Súčasťou
murovaného objektu sú:
-

Dávkovacie čerpadlo chlóru na dezinfekciu vody so zásobníkom chlóru
Zásobné nádrže vody na upravenú vodu s tlakovým spínačom (2 x 2 500 l)
Záložné odstredivé čerpadlo SIGMA
Elektorinštalácia s rozvádzačom.

Systém napájania vody je realizovaný na základe poklesu tlaku v zásobníku upravenej vody. Zapínanie
a vypínanie čerpadla je od 3 atm do 5 atm. V prípade poruchy ponorného čerpadla a poklesu tlaku vody
v systéme, sa uzavrie prívodný ventil v murovanom objekte a spustí sa odstredivé čerpadlo Sigma. Na
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P. č. Zhrnutie
zabezpečenie kvality vody sa vykonáva jej dezinfekcia dávkovaním chlóru, ktoré je zabezpečované
dávkovacím čerpadlom (zariadením) pred prívodom do zásobných nádrží. Dávkovanie je realizovaný vždy
zapnutí čerpadla.
Súčasťou murovaného objektu je aj elektroinštalácia s rozvádzačom, v ktorom sú umiestnené stykače,
ističe čerpadiel, ističe zásuviek a osvetlenia. Objekt je v zimnom období vykurovaný prenosným
ohrievačom.
NÁVRH ODBERU PODZEMNÝCH VÔD (POVOLENIA NA OSOBITNÉ UŽÍVANIE VÔD)
Rozhodnutím č. Vod-405-4372-24/1979 zo dňa 9.3. 1980 bolo na predmetný vodný zdroj udelenie
povolenie na odber podzemných vôd o množstve 4 l.s-1. Z hľadiska našich potrieb však toto množstvo
niekoľkonásobne viac prekračuje požadovanú spotrebu, a preto navrhujeme vydať odber podzemných
vôd na množstvo: 0,475 l.s-1, čo predstavuje 14 979 m3.rok-1.
Keďže uvedená spotreba nepresahuje 15 000 m3 ročne alebo 1 250m3 mesačne, podľa § 21 ods. 8
zákona NR SR c. 364/2004 Z. z. vodného zákona netreba rozhodnutie ministerstva o schválení záverečnej
správy s výpočtom množstiev podzemnej vody.

M

Návrh podmienok povolenia

1.

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

P. č. Opis opatrenia
- V celom texte integrovaného povolenia navrhujeme nahradiť údaj o odbere
podzemných vôd z 4,0 l.s-1 na 0,475 l.s-1.
1

2.

- V Bode B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
v prevádzke navrhujeme zmeniť poslednú vetu v prvom odstavci nasledovne:
„Chod prevádzky zabezpečuje 14 prevádzkových a 2administratívni pracovníci.“

Určenie emisných limitov

2.1

Zložka životného
Zdroj emisií
P. č. prostredia

Miesto
vypúšťania

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

3.
P. č.

11/2019

Znečisťujúca
látka alebo
ukazovateľ
Bez zmeny

Navrhovaná
hodnota

Mesiac a rok
dosiahnutia

Bez zmeny

Bez zmeny

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník
Opis opatrenia
Bez opatrení

Mesiac a rok
realizácie
-

4.

Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo
zneškodnenie

P. č.

Opis opatrenia
Bez opatrení

Mesiac a rok
realizácie
-
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5.

Podmienky hospodárenia s energiami

P. č.

Opis podmienky

Mesiac a rok
realizácie
-

Bez opatrení

6.

Opatrenia pre predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

P. č.

Opis opatrenia

Mesiac a rok
realizácie
-

Bez opatrení.

7.

Opatrenia na minimalizáciu diaľkového
znečisťovania

P. č.

Opis opatrenia

znečisťovania a cezhraničného vplyvu
Mesiac a rok
realizácie

Bez opatrení

8.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste
prevádzky

P. č.

Opis opatrenia

Mesiac a rok
dosiahnutia

Bez opatrení

9.

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

P. č.

Opis monitorovania a evidencie údajov
prevádzková evidencia, NEIS, hlásenie o vzniku odpadu, hlásenie o spotrebe vody, hlásenie IPKZ

10.

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

P. č.

Opis požiadavky alebo opatrenia
Bez opatrení – nejde o skúšobnú prevádzku

N

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

P. č.

Zoznam účastníkov konania
Povoľujúci orgán:
SIŽP, odbor IPKZ, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
Dotknuté orgány:
OÚ, OSŽP, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 11 Dunajská Streda
Úsek štátnej vodnej správy
Obec Baloň
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O

Prehlásenie

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

Podpísaný:
(zástupca organizácie)

Dátum : _________________

Vypísať meno podpisujúceho:
Pozícia v organizácii:

_______
_______

Pečiatka alebo pečať podniku:
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P
1.

Prílohy k žiadosti:
Údaje s označením „utajované a dôverné“

P. č.

Názov a hodnota utajovaných údajov

P. č.

Názov a hodnota dôverných údajov

2.

Ďalšie doklady

2
Ďalšie doklady :
P. č. Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktoré je
predmetom integrovaného povoľovania
1 Výpis z listu vlastníctva č. 918
2 Kópia katastrálnej mapy – elektronická verzia
Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa
P. č. vzťahujú na prevádzku
Druh povolenia, súhlasu,
Číslo
jednacie
Zložka ŽP rozhodnutia, atď., kto Dátum vydania
Platnosť do
príslušného spisu
vydal
1 Vody
Povolenie na odber
9.3.1980
Vod-405-4372podzemných vôd
24/1979
Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na
P. č.
prevádzku vyžaduje
–
Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je
P. č.
stavebné konanie
–
Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol
P. č.
spracovaný územný plán zóny
–
P. č. Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky
–
Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou
P. č.
integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení,
posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní
–
Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:
P. č.
Oblasť ŽP
Druh dokumentu
Dátum
1 Vody
Hlásenie o odbere podzemných vôd – zdroj
ZV C5 za rok 2017 a 2018
Prevádzkový poriadok vodnej stavby
Prevádzkový denník vodnej stavby
P. č. Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti
1 Výpis z obchodného registra
P. č. Východisková správa
P. č. Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia
–
Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd
P. č.
v dotknutom toku, hluková štúdia, a iné)
–
P. č. Materiálová bilancia prevádzky
-

Príloha č.
1
2
Príloha č.

3
Príloha č.

Príloha č.

Príloha č.
Príloha č.

Príloha č.

Príloha č.
4
5
6
Príloha č.
7
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
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P. č. Doklad o zaplatení správneho poplatku
-

3.

Príloha č.

Zoznam použitých skratiek a značiek

P. č. Použitá skratka a značka
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