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A

Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
1.

Základné informácie

1.1

Názov prevádzkovateľa

Liaharenský podnik NITRA

1.2

Právna forma

akciová spoločnosť

1.3

Druh žiadosti Zmena

Jestvujúca prevádzka podľa § 3 ods. 1 zákona o IPKZ
Konanie podľa §3ods.3 písm. .b) bod 1- v oblasti
povrchových a podzemných vôd , konanie o povolenie na
odber povrchových a podzemných vôd

Prevádzkovateľ žiada v rámci zmeny integrovaného povoľovania aj o nasledovné konanie:
Konanie v zmysle § 3 ods.3 písm. b)bod 1 Povolenie na odber povrchových a podzemných vôd pre prevádzku
,, Veľkochov ošípaných – produkcia bravčového mäsa- farma Kovarce“ ..
1.4

Adresa sídla prevádzkovateľa

Liaharenský podnik Nitra a.s. ,Nitra - Párovské Háje

1.5

Poštová adresa (pokiaľ sa líši
od vyššie uvedenej)

949 01 Nitra

1.6

www adresa

nemá

1.7

Štatutárny zástupca,

Ing. František Moravčík, CSc. – riaditeľ

funkcia v spoločnosti

Liaharenský podnik Nitra, a. s.
949 01 Nitra- Párovské Háje
tel. 037/ 651 9800
fax 037/ 651 0681

1.8

IČO

00199 010

1.9

Kód OKEČ (NACE), NOSE-P

01230 Chov ošípaných OKEČ
6.6 chov ošípaných
110.05 Narábanie s hnojivom (celá skupina)

1.10

Výpis z obchodného registra
alebo z inej evidencie

Výpis
z obchodného
registra

1.11

Splnomocnená kontaktná osoba MVDr. Jana Hantšoková
TEKRO Nitra s.r.o
949 01 Nitra
+421908709307

1.12

Identifikácia spracovateľa
predkladanej žiadosti

MVDr. Jana Hantšoková
Párovské Háje, 949 01 Nitra
+421908709307

2.

Informácie o povoľovanej prevádzke

TEKRO Nitra s.r.o

2.1

Názov prevádzky žiadame upraviť nasledovne

LLiiaahhaarreennsskkýý ppooddnniikk N
Niittrraa aa..ss..
,,,V
Veeľľkkoocchhoovv ooššííppaannýýcchh-- pprroodduukkcciiaa bbrraavvččoovvééhhoo
m
määssaa-- ffaarrm
maa K
Koovvaarrccee““

2.2

Adresa prevádzky

LLiiaahhaarreennsskkýý ppooddnniikk N
Niittrraa aa..ss..
FFaarrm
maa ooššííppaannýýcchh K
Koovvaarrccee
995566 1155 K
KO
OV
VA
ARRCCEE

2.3

Umiestnenie prevádzky

Farma je vybudovaná v katastri obce Kovarce, od
ktorej je vzdialená 1,5 km, od obce Čeladince 2 km
a od obce Oponice 3 km. Vlastný areál pre chov
ošípaných je umiestnený na odľahlom mieste
v blízkosti obce Kovarce. Areál farmy má rozhlohu
cca 4 ha.

2.4

Počet zamestnancov

Celkom 13

2.5

Dátum začatia a predpokladaného ukončenia
činnosti prevádzky

14.1.1985

Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá
podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ

6. ostatné prevádzky

Hodnota príslušného rozhodovacieho
parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1
zákona o IPKZ)

6. ostatné prevádzky

2.8

Projektovaná hodnota vyššie uvedeného
rozhodovacieho parametra

2000 ks ošípaných

2.9

Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba 7050 ks ošípaných
(hod.)
7,00- 16,00

2.6

2.7

2.10 Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy
č. 2 a 3 zák. č. 79/2015

Dátum ukončenia prevádzky nie je určený
6.6 prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo
ošípaných s priestorom viac ako b ) 2000 ks
ošípaných (nad 30 kg)
6.6 a – prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo
ošíapných s priestorom viac ako b) 2000 ks ošípaných
( nad 30 kg)

Nevykonáva činnosti podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č.
79/2015

2.11 Zoznam súhlasov a povolení o ktoré sa v rámci V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
povolenie na odber podzemných vôd v zmysle Zákona
IPKZ žiada
č. 39/2013, §3 ods.3 písm. b, bod 1.1
2.12 Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia
podľa zákona č. 350/2015

6. ostatný priemysel a zariadenia 6.12 Veľkochov
hospodárskych zvierat s projektovaným počtom
chovných miest
-ošípané > 2 000 ks - veľký zdroj

2.13 Trieda skládky odpadov
3.
3.1

3.2

nevyplnené

Ďalšie informácie o prevádzke
Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné
prostredie

Nie

Áno

Práve prebieha

Príloha č.

Cezhraničné vplyvy

Nie

Odkaz na opis ďalej
v žiadosti

X

Áno

X

4.
Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky
4.1 Územné rozhodnutie
Číslo rozhodnutia
a dátum jeho vydania
1

Farma prasníc 686 ks ( 1.prasnice 801/79
k pripusteniu 1122,6 m2 , 2.
28.4.1979
prasné prasnice 112034 m2 , 3.
matky s ciciakmi 669 m2 , matky
s ciciakmi 517,78 m2 , 5.odchov
prasiat 728,6 m2 , terénne úpravy,
vnútrofarmová cesta,príjazdová
cesta, sklad kadáverov

nezmenené

2

Farma prasníc II. Stavba Kovarce 348/Výst-098/2003
( objekt farmy elektrické vedenie,
vodonepriepustná žumpa, studňa,
príjazdová komunikácia)

nezmenené

3

Skladovacia nádrž na hnojovicu
o objeme 6700 m3

nezmenené

4.2 Stavebné povolenie

348/Výst-098/2003

Uvedené v stavebnom
povolení

Číslo rozhodnutia
a dátum jeho vydania

1

Farma prasníc 686 ks ( 1.prasnice 881/80
k pripusteniu 1122,6 m2 , 2.
12.3.1980
prasné prasnice 112034 m2 , 3.
matky s ciciakmi 669 m2 , matky
s ciciakmi 517,78 m2 , 5.odchov
prasiat 728,6 m2 , terénne úpravy,
vnútrofarmová cesta,príjazdová
cesta, sklad kadáverov

nezmenené

2

Farma prasníc II. Stavba Kovarce 4869/80
( objekt farmy elektrické vedenie, 26.2.1981
vodonepriepustná žumpa, studňa,
príjazdová komunikácia)

nezmenené

3

Skladovacia nádrž na hnojovicu
o objeme 6700 m3

nezmenené

4.3 Kolaudačné rozhodnutie

464/Výst-127/2003
24.11.2003
Číslo rozhodnutia
a dátum jeho vydania

1

Farma prasníc 686 ks ( 1.prasnice 4047/1984-Čan.
k pripusteniu 1122,6 m2 , 2.
14.1.1985
prasné prasnice 112034 m2 , 3.
matky s ciciakmi 669 m2 , matky
s ciciakmi 517,78 m2 , 5.odchov
prasiat 728,6 m2 , terénne úpravy,
vnútrofarmová cesta,príjazdová
cesta, sklad kadáverov

nezmenené

2

Farma prasníc II. Stavba Kovarce 4047/1984-Čan.
( objekt farmy elektrické vedenie, 14.1.1985
vodonepriepustná žumpa, studňa,
príjazdová komunikácia)

nezmenené

3

Vodný zdroj č.1 a aknaglobus

nezmenené

PLVH 169/85 – Ing Č.
15.3.1985

4

Skladovacia nádrž na hnojovicu
o objeme 6700 m3

438/Výst. -076/2004

Iné rozhodnutia

Číslo rozhodnutia

nezmenené

8.9.2004
a dátum jeho vydania

1

Vŕtaná studňa č. 1
-

Povolenie na odber
podzemných vôd

PLVH 2404/80 – Ing Č.

nezmenené

30.6.1980

2

Farma prasníc Kovarce – vodný PLVH-2443/81 Ing. Č
zdroj č. 2 ( studňa) – povolenie na 14.7.1981
zriedenie vodohospodárskeho
diela

Pozn.- studňa odstavená
nepoužíva sa

3

Vŕtaná studňa č. 2

Pozn.- studňa odstavená
nepoužíva sa

4

Povolenie na odber
podzemných vôd

PLVH 3820/82-Ing. Č
8.12.1982

Vŕtaná studňa č. 1 – povolenie na PLVH 3821/82- Ing. Č
zriadenie vodohospodárskeho
11.12.1982
diela

nezmenené

4.4 Parcelné čísla a druh
stavebného pozemku,
s uvedením vlastníckych
alebo iných práv podľa
katastra nehnuteľnosti
ktorých sa týka zmena

Parcela
č.

Druh
pozemk
u

Popis stavby Vlastník

1153/2

Zastav.p
lochy a
nádvoria

TEKRO
Nitra s.r.o

1153/3

Zastav.p Admin.
lochy a budova
nádvoria

TEKRO
Nitra s.r.o

1153/4

Zastav.p Jaloviareň 3 TEKRO
lochy a haly
Nitra s.r.o
nádvoria

1153/5

Zastav.p kančín
lochy a
nádvoria

TEKRO
Nitra s.r.o

1153/6

Zastav.p Sklad
lochy a kadáverov
nádvoria

TEKRO
Nitra s.r.o

1153/7

Zastav.p hnojisko
lochy a
nádvoria

TEKRO
Nitra s.r.o

1153/8

Zastav.p žumpa
lochy a
nádvoria

TEKRO
Nitra s.r.o

1153/9

Zastav.p matečník
lochy a
nádvoria

TEKRO
Nitra s.r.o

1153/10

Zastav.p
lochy a
nádvoria

TEKRO
Nitra s.r.o

1153/11

Zastav.p
lochy a
nádvoria

TEKRO
Nitra s.r.o

1153/12

Zastav.p vodojem
lochy a
nádvoria

TEKRO
Nitra s.r.o

1153/18

Zastav.p
lochy a
nádvoria

TEKRO
Nitra s.r.o

1153/19

Zastav.p
lochy a
nádvoria

TEKRO
Nitra s.r.o

1153/20

Zastav.p
lochy a
nádvoria

TEKRO
Nitra s.r.o

1153/21

Zastav.p Skladovacia TEKRO
lochy a nádrž
na Nitra s.r.o
nádvoria hnojovicu

1153/22

1153/23

1153/24

1153/25

1121/26

1153/27

1153/28

1121/76

Zastav.ploch

TEKRO

y a nádvoria

s.r.o

Zastav.ploch

TEKRO

y a nádvoria

s.r.o

Zastav.ploch

TEKRO

y a nádvoria

s.r.o

Zastav.ploch

TEKRO

y a nádvoria

s.r.o

Zastav.ploch

TEKRO

y a nádvoria

s.r.o

Zastav.ploch

TEKRO

y a nádvoria

s.r.o

Zastav.ploch

TEKRO

y a nádvoria

s.r.o

Orná pôda

Studňa č.2

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

Nitra

Spoluvlastn.pod
iel

4.5

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

1153/1

Baraní diel

1152/15
1153/13
1153/17
1123

4.6

Členenie prevádzky na stavebné
objekty

Chovné haly – prasnice k pripusteniu, ďalej v žiadosti uvádzame ako
jalováreň- brezáreň, prasné prasnice(pôrodňa), matky s ciciakmi (
dochovńa), odchov prasiat ( výkrm ), sklad kadáverov, administratívna
budova, 2 studne ( používa sa len studňa č.1-vrt HK – 1, studňa č. 2 sa
nevyužíva a ani jej technický stav nedovoľuje ďaľšie využívanie),
dvojkomorová žumpa, 2 skladovacie nádrže na hnojovicu objem 1250 m3,
aknaglobus, spevnené plochy, vnútroareálová príjazdová komunikácia ,
skladovacia nádrž na hnojkovicu o objeme 6700 m3 , pozostávajúca
z vlastnej nádrže potrubných rozvodov , separácie hnojovice, oplotenia
a kontrolného systému.

4.7

Členenie stavby na prevádzkové
súbory

Objekty tvoria jednu prevádzku

5.
5.1

Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia
Názov
prevádzky podľa
Liaharenský podnik Nitra a.s.
platného
integrovaného
Veľkochov ošípaných – produkcia bravčového mäsa- farma Kovarce
povolenia

5.2 Číslo
platného
integrovaného
povolenia

Č.: 3172/OIPK/1191/06-Mu/371150205

5.3 Hodnotenie
vplyvov na
životné
prostredie

5.4 Zdôvodnenie
žiadosti
o zmenu
integrovaného
povolenia

.

.

Liaharenský podnik Nitra a.s. Vás týmto žiada o vydanie a udelenie
súhlasu na odber podzemných vôd z existujúceho vodného zdroja v HG
rajóne NQ 071, vrt HK 1 pre Veľkochov ošípaných – produkcia bravčového
mäsa – farma Kovarce
Odoberaná voda je zdrojom úžitkovej vody pre administratívne budovy
a napájanie ošípaných . Množstvo odoberanej vody je merané certifikovaným
meradlom .
Povolenie na zriadenie vodohospodárskeho diela – vrtanej studne je vydané
Okresným národným výborom v Topoľčanoch odbor poľnohospodárstva,
lesného a vodného hospodárstva pod číslom PLVH - 3281/82- Ing. Č. zo dňa
11.12.1982. Povolenie na odber podzemných vôd vydané Okresným
národným výborom v Topoľčanoch , pod č. PLVH : 2404/80-Ing. Č. zo dňa
30.6.1980
Povolenie na nakladanie s vodami podľa § 8 odst.1 písm b. zákona
č.138/1973zb. o vodách udeľuje nasledovne a v množstve :
Q max 0,7 l .s-1
Povolenie na nakladanie s vodami – studňa č. 2 – vydané Okresným národným
výborom v Topoľčanoch , odbor lesného a vodného hospodárstva pod číslom
PLVH: 3820/82- Ing. Č. zo dňa 6.12.1982
Q max 0,5 l .s-1

Studňa č. 2 je dlhodobo odstavená ( technicky už nie je ani možné využívať tento zdroj

B

Údaje o prevádzke a jej umiestnení

Bez zmeny

5. Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky
P. č.

Názov dokumentu

Príloha č.

1
2

SVP š.p. Piešťany – stanovisko na odber podzemných vôd
Povolenie na odber podzemných vôd

1
2

3

Záverečná správa vypravovaná spoločnosťou GEO s.r.o v zmysle zákona
č. 569/2007 a vyhlášky 512008 Z. z.

3

4

Prevádzkový a manipulačný poriadok vodnej stavby – studne

4

5
6

Východisková správa vypracovaná spol. GEO s.r.o. Nitra
Protokol o skúške pitnej vody

5
6

Ostatné časti tejto kapitoly ostávajú bez zmeny

C

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

1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely
1.2. Zdroj vody Využitie
Spotreba technologickej a úžitkovej vody
1
v prevádzke
P. č.
Ø (l.s- Max (l.s- m 3.deň- m 3 .rok- Merná % využitia vo
1
1
1
1
)
)
spotreb výrobku
a na
jednot
ku
výrobk
u
(jedn.)
1
Vŕtaná
Využitie
0,72 l/s 1,2 l/s
nie je
studňa
v prevádzke
na na
napájanie
ošípaných
a prevádzko
vé účely
1.2. Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd,
2
úprava vody
P. č.

1

Studňa sa nachádza v areáli farmy, na severovýchodnej krajnej časti vedľa aknaglobusu.Slúži
na zásobovanie farmy vodou určené na pitné a prevádzkové úlohy . Spoločne so studňou
majú vybudované oplotené ochranné pásmo o rozmere30,5 x 35,22 m.
Je hlboká 81,5 m o priemere 245 mm. V hlbke 63 m je ponorené čerpadlo typu U-NV-1/VI, Q
= 80 l/min.
Studňa je vybavená funkčným vodomerom typu Polmatic. Nad vŕtanou studňou je
vybudovaná šachta v ktorej sú umiestnené armatúry na výtlačnom potrubí a vodomer za
účelom merania odberu podzemnej vody. Do vrtanje studne je osadené ponorné čerpadlo
U-VN-1/X, Q = 80 l/min, ktoré je uškrtené na povolené 0,7 l/sec., t.j. 42 l /min, H= 105 m, N=
3,7 kW. Čerpadlo je automaticky zapínané a vypínané pomocou plavákového spínacieho
zariadenia v aknaglobuse.
Príloha č. : Manipulačný poriadok vodnej stavby

2

Studňa č. 2 – pôvodne slúžil ako záložný zdroj pitnej vody – vrtaná murovaná studňa- na
farme nevyužívaná a technicky nie je možné danú studňu využiť a pripojiť

3

V prípade výpadku elektrickej energie je čerpadlo napojené na náhradný zdroj elektrickej
energie, ktorým je zabezpečený plynulý chod farmy ako aj dostatočný prísun pitnej vody pre
ošípané.
Výdatnosť vodného zdroja – studne je 0,7 l/s 60,5 m3/deň 22 082 m3/rok
Na zriadenie vodohospodárskeho diela bolo vydané povolenie
pod

č. PLVH – 3821/82-Ing.Č

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
D

Bez zmeny

E

Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného
prostredia v tomto mieste

Záznam z preukazovania skutočnosti uvedených v § 8 ods.6 písm. a) a b) zákona NR SR č.
39/2013 Z. z. – ako zdôvodnenie – Východisková správa bola vypracovaná a schválená pre
danú prevádzku
Veľkochov ošípaných , produkcia bravčového mäsa- farma ošípaných Kovarce spoločnosťou
GEO s.r.o. (zadávateľ úlohy TEKRO Nitra s.r.o)

F

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

Bez zmeny

G

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

Bez zmeny

H

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

Bez zmeny

I Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
Sledovaný parameter
alebo riešenie

Hodnota parametra
alebo riešenia
prevádzky

Hodnota parametra alebo
riešenie pre najlepšiu
dostupnú techniku

Zdôvodnenie
rozdielov /návrh
opatrení a termín

1. Technologické alebo
technické riešenie
1 Nariadenia vlády
č. 322/2003 Z .z.
o ochrane zvierat
chovaných na
farmárske účely
1.
4

Parametre spotreby
vody
Referenčný dokument
BAT

Haly sú
udržiavané
a pravidelne
čistené po každom
cykle.

Čistiť haly a ich
V súlade
vybavenia pomocou
vysokotlakových
čističov po každom
produkčnom cykle. Je
dôležité nájsť
rovnováhu medzi
čistotou hál a čo
najnižšou spotrebou
vody.

Napájacie
zariadenia sú

Pravidelne
nastavovať

(preklad originálu 2.
návrhu z roku 2001
európskej komisie)
napájacie zariadenia

V súlade

pravidelne
kontrolované
a správne
nastavované.

napájacích zariadení
tak, aby sa zabránilo
zbytočným únikom
vody

záznamy o spotrebe
vody

Záznamy sú
uchovávané.

Uchovávať záznamy V súlade
o nameranej spotrebe
vody.

úniky vody

Vodovodná
Vyhľadávať
inštalácia je
a opravovať úniky
pravidelne kontro- vody.
lovaná
a udržiavaná.
V prípade úniku
vody je ihneď
opravená.

havarijný plán

Na farme je
vypracovaný Plán
opatrení pre prípad
havarijného
zhoršenia alebo
ohrozenia akosti
vôd )

V súlade

Mať vypracovaný
V súlade
havarijný plán pre
prípad havárií alebo
znečistenia životného
prostredia.

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 – optimálne využitie zdroja podzemnej vody a jeho
ochranu
Pre optimálne využívanie a ochranu vrtu HK-1 bude potrebné viesť systematický
prevádzkový denník, kde budú vedené záznamy:
-

o odberných množstvách pri čerpaní podzemnej vody pomocou vodomeru,

-

o meraní hladiny podzemnej vody pomocou automatických snímačov, ktoré budú
osadené vo vrtoch (min. 1 x týždenne),

-

dodržiavať úroveň maximálneho povoleného čerpaného množstva.

Uvedené záznamy o odberných množstvách, ako i dlhodobé režimové pozorovania
budú slúžiť pre získanie informácií o dlhodobom vývoji zmien v hydrogeologickej štruktúre
a zároveň budú podkladom pre skoré zistenie prípadných ďalších zmien na odberných
objektoch, napr. vplyvom starnutia vrtov a pod., resp. aj zmien v dôsledku exploatácie iných
objektov v širšej oblasti lokality.

1.1 Spôsob exploatácie zdroja podzemnej vody
Navrhovaný spôsob exploatácie podzemnej vody z vrtu HK-1 vychádza z výsledkov,
ktoré vyhodnocuje predkladaná záverečná správa:
Pre vrt HK-1 odporúčame používať čerpadlo s maximálnou výdatnosťou Q = 1,2
l.s-1
1.2.Návrh prevádzkového monitorovania
Kvalitatívny monitoring navrhujeme vykonávať vo frekvencii minimálne 1 x ročne.
Podzemnú vodu je potrebné analyzovať v rozsahu minimálneho rozboru v zmysle vyhlášky
MZ SR č. 247/2017 Z.z. Tento rozsah považujeme za postačujúci.
Ak by sa v budúcnosti ukázala potreba vody aj na pitné účely, odporúčame 1 x za 2
roky vykonávať aj analýzu podzemnej vody v rozsahu úplného rozboru podľa vyhlášky MZ SR
č. 247/2017 Z .z. Definitívny rozsah monitoringu určí príslušný orgán štátnej vodnej správy v
novom rozhodnutí na povolenie odberu podzemnej vody.

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

L

P.
č

1.

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

Zhrnutie

Údaje identifikujúce prevádzkovateľa : Liaharenský podnik Nitra a.s.
94901 Nitra – Párovské Háje
Povoľovaná prevádzka : Liaharenský podnik Nitra a.s.
,,Veľkochov ošípaných – produkcia bravčového mäsa- farma Kovarce ,,
Prevádzkovateľ farmy je Liaharenský podnik Nitra a.s.
Zdôvodnenie žiadosti o zmenu IPKZ
Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia je spracovaná a predložená
v zmysle zákona
č. 39 / 2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia.
Prevádzkovateľ žiada v rámci zmeny IPKZ o nasledovné konania…
1.Konanie v zmysle § 3 ods. 3 písm.b bod 1 Povolenie, zmena alebo
zrušenie
povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd
pre prevádzku ,, Liaharenský podnik Nitra a.s. – farma Kovarce ,,
Účelom tejto zmeny žiadosti je uvedenie do súĺadu prípadne udelenie nového
povolenia na odber podzemných vôd z existujúceho vodného zdroja HK -1 pre
prevádzku
,, Liaharenský podnik Nitra a.s. – Veľkovýkrmňa ošípaných – produkcia bravčového
mäsa- farma Kovarce ,,

Odoberaná voda je zdrojom úžitkovej vody pre administratívne budovy a napájanie
ošípaných . Množstvo odoberanej vody je merané certifikovaným meradlom .
Povolenie je vydané Okresným národným výborom v Topoľčanoch odbor
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva pod číslom PLVH /2404/-80 zo
dňa 30.6.1980
Povolenie na nakladanie s vodami podľa § 8 odst.1 písm b. zákona č.138/1973zb.
o vodách udeľuje nasledovne : Farma prasníc Kovarce v množstve :
Povolený odber
pred zmenou

Q max 0,7 l/s , 60,48 m³/deň , 22 500 m³/rok

Využiteľné množstvo podzemnej vody po zmene
Využiteľné množstvá podzemnej vody vypočítané na základe hydrogeologických prác,
na úrovni potrebnej na povolenie odberu podzemnej vody v záchytnom území na rôzne ciele,
sa v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z. o geologických prácach zaraďujú do kategórie B.

M

Návrh podmienok povolenia

1.

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

2.

Určenie emisných limitov –Bez zmeny

3.

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník
– Bez zmeny

4.

Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo
zneškodnenie
Bez zmeny

5.

Podmienky hospodárenia s energiami – Bez zmeny

6.

Opatrenia pre predchádzanie haváriám , a obmedzovanie ich následkov – Bez zmeny

7.

Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu
znečisťovania – Bez zmeny

8.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky
Bez zmeny

9.

Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje , ktoré je

potrebné
evidovať a poskytovať do informačného systému .
P. č.

Opis monitorovania a evidencie údajov

Bude pravidelne vykonávaná kontrola stavu vody z vo vŕtanej studni odberom vzoriek a ich
laboratórnym rozborom. Výsledky analýz budú uchovávané u prevádzkovateľa prevádzky.
Budú odovzdávané a uchovávané pravidelné ročné hlásenia o vypúšťaných emisných
limitoch na farme v KOvarciach. Tieto hlásenie sa archivujú na prevádzke.
Viesť a uchovávať evidenciu o:
- množstve a druhu používaných surovín (vody, krmiva), energií,
- výrobkoch
- poruchách na technologických zariadeniach a o ich následnom odstránení.
Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve
odpadov a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Pravidelné hlásenia o vzniku odpadov budú
uchovávané u prevádzkovateľa.
Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy,
priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť
zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii a musia byť prijaté opatrenia na
predchádzanie obdobných porúch a havárií.
O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány
štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi vodného
hospodárstva a ochrany ovzdušia.
Dodržiavať termíny a podávať hlásenia:
Príslušným orgánom životného prostredia predkladať údaje v zmysle zložkových zákonov –
monitorovanie prevádzky podľa vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z.
Odpady:
-

záznamy v súvislosti s evidenciou a ohlasovacou povinnosťou v súlade so zákonom
č.223/2001 o odpadoch – identifikačný list nebezpečného odpadu, ročné hlásenie
o vzniku odpadu a nakladaní s ním, do 31.1 nasledujúceho roka na príslušný
Okresný úrad merania tesnosti žúmp

Ovzdušie:
-

údaje o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách za uplynulý kalendárny rok, do
15.2. nasledujúceho roka na príslušný Okresný úrad

Voda:
1.
-

hlásenie o odbere podzemných vôd, do 31.1. nasledujúceho roka na SHMÚ
poplatkové priznanie za odber podzemných vôd, do 15.2. nasledujúceho roka
odber vzoriek a analýza kvality vody

Evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov.

N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí
dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný
vplyv
P. č.
1
2

Zoznam dotknutých orgánov
Obec Kovarce
Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany, odbor štátnej vodnej správy
a ochrany prírody a krajiny
- odbor ochrany ovzdušia
- odbor ochrany vôd
- odbor odpadového hospodárstva

3
4

- Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany, Dr. Adámiho 17,955 01
Topoľčany
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch
- Stummerova 1856/90, 955 01 Topoľčany

P. č.
1
2

P. č.
1

Zoznam účastníkov konania
Liaharenský podnik Nitra a.s.,94901 Nitra – Párovské Háje , prevádzkovateľ
Obec Kovarce

Povoľujúci orgán
Slovenská inšpekcia životného prostredia odbor IPKZ , Mariánska dolina 7,
94901 Nitra

Prehlásenie

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

Podpísaný:
(zástupca organizácie)
Vypísať meno podpisujúceho:

Dátum : 2.12.2019
Ing . František Moravčík CSc.

Pozícia v organizácii: riaditeľ spoločnosti Liaharenský podnik Nitra a.s.

Pečiatka alebo pečať podniku:

P

Prílohy k žiadosti :

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Názov prílohy
SVP š.p. Piešťany – stanovisko na odber podzemných vôd
Povolenie na odber podzemných vôd
Záverečná správa vypracovaná spol. GEO s.r.o
Prevádzkový a manipulačný poriadok vodnej stavb
Protokol o skúške pitnej vody
Stručné zhrnutie údajov
Hlásenia o uskutočnených odberoch podzemnej vody ( roky 2016-2018)

