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A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
1.

Základné informácie

1.1

Názov prevádzkovateľa

Babičkin dvor, a.s.

1.2
1.3

Právna forma
Druh žiadosti

1.4
1.5

Adresa sídla prevádzkovateľa
Poštová adresa (pokiaľ sa líši
od vyššie uvedenej)
www adresa
Štatutárny zástupca,
funkcia v spoločnosti
IČO
Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
Splnomocnená kontaktná
osoba

Akciová spoločnosť
Žiadosť o vydanie povolenie podľa § 6 zákona o IPKZ
Žiadosť o zmenu povolenia podľa § 6 zákona o IPKZ
J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

Identifikácia spracovateľa
predkladanej žiadosti

X

www.babickindvor.sk
Ing. Zdeněk Berka, predseda predstavenstva
45538557
OKEČ 01240, NOSE-P 110.04, 110.05
Ing. Zdeněk Berka, predseda predstavenstva
Babičkin dvor, a.s.
J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš
Tel: +421 907 725 307
e-mail: berka@mitteleuropa.ch
Mgr. Janka Sudárová
ENVIROSAN, spol. s r.o. Slovenská Ľupča
sudarova@envirosan.sk
Identifikačné číslo osvedčenia: 13140/2014.

2. Informácie o povoľovanej prevádzke
2.1
2.2
2.3

Názov prevádzky
Adresa prevádzky
Umiestnenie prevádzky

2.4
2.5

Počet zamestnancov
Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti
prevádzky
Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa
prílohy č.1 zákona o IPKZ

2.6

2.7
2.8
2.9

2.10
2.11

Farma Veľký Krtíš – chov hydiny
J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš
Banskobystrický kraj, okres Veľký Krtíš,
kataster Veľký Krtíš
Zahájenie prevádzky
1977
S ukončením prevádzky sa neuvažuje.
Základná priemyselná činnosť
kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu
NR SR č. 39/2013 Z.z. o IPKZ ako :
6. Ostatné činnosti
6.6. Intenzívny chov hydiny s miestom pre
viac ako 40 000 ks hydiny
> 40 000 ks hydiny

Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej
kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho 90 000 ks
parametra
Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
kapacita 87 990 ks chovných miest pre
nosnice,prevádzková doba 8760 hod/rok.
Počet chovných cyklov 1 až 2 ročne.
Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 a 2 zák. nevykonáva sa
č. 79/2015 Z. z.
Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa
platnej vyhlášky MŽP SR
6.12.1 c) Chov hospodárskych zvierat s
projektovaným počtom chovných miest: c.Strana 4 z 38

2.12

hydina - viac ako 40 000 ks = veľký zdroj
znečisťovania ovzdušia
-

Trieda skládky odpadov

3) Zoznam súhlasov a povolení o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada
3.1

V oblasti ochrany ovzdušia

súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých
zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,
určenie emisných limitov a technických požiadaviek a
podmienok prevádzkovania,
určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej
evidencie veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia,

3.2

V oblasti ochrany povrchových
a podzemných vôd
V oblasti ochrany prírody a krajiny
V oblasti odpadového hospodárstva
V oblasti stavebného zákona

-

3.3
3.4
3.5

-

4. Ďalšie informácie o prevádzke
3.1
3.2

Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné
prostredie
Cezhraničné vplyvy

Nie
Práve prebieha
Nie
Áno
X

Áno
Príloha č.
Odkaz na opis ďalej
v žiadosti

X
1.

5. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky
4.1

Územné rozhodnutie

4.2

Stavebné povolenie

4.3

Kolaudačné rozhodnutie

4.4

4.5

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

-

Rozhodnutie č. SÚS-00045/2007 zo
dňa 18.7.2007 (Hala 2)
Rozhodnutie č. SÚS-00288/2011 zo
dňa 8.11.2011 (triediareň vajec)
Oznámenie k ohláseniu stavebných
úprav (Hala 1) č.2745/2018/OIaŽP,
zo dňa 13.11.2018
Oznámenie k ohláseniu stavebných
úprav (Hala 3) č.2752/2018/OIaŽP zo
dňa 13.11.2018
Príloha č.
3.
Parcelné čísla a druh stavebného
Katastrálne územie:
Veľký Krtíš
pozemku, s uvedením vlastníckych parcela. č. 3025/13, 3025/14, 3025/15, 3025/16, 3025/68,
alebo iných práv podľa katastra
3025/109, 3025/112, 3025/131, 3025/154
nehnuteľnosti
Uvedené parcely sú evidované v katastri nehnuteľnosti ako
zastavané plochy a nádvoria.
Parcelné čísla susedných
Katastrálne územie:
Veľký Krtíš
pozemkov a susedných stavieb
3012/6, 3025/1, 3025/4, 3025/5, 3025/6, 3025/7, 3025/8,
alebo súvisiacich pozemkov,
3025/10, 3025/11, 3025/12, 3025/17, 3025/18, 3025/19,
s uvedením subjektov, ktoré majú 3025/20, 3025/21, 3025/24, 3025/29, 3025/30, 3025/32,
vlastnícke alebo iné práva k týmto 3025/33, 3025/34, 3025/35, 3025/37, 3025/38, 3025/39,
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pozemkom

4.6

Členenie stavby na stavebné
objekty

4.7

Členenie stavby na prevádzkové
súbory

3025/42, 3025/47, 3025/48, 3025/49, 3025/50, 3025/51,
3025/52, 3025/53, 3025/54, 3025/55, 3025/56, 3025/57,
3025/58, 3025/59, 3025/61, 3025/64, 3025/66, 3025/67,
3025/69, 3025/70, 3025/71, 3025/72, 3025/73, 3025/74,
3025/75, 3025/76, 3025/77, 3025/78, 3025/79, 3025/80,
3025/81, 3025/82, 3025/83, 3025/84, 3025/85, 3025/56,
3025/87, 3025/88, 3025/89, 3025/96, 3025/97, 3025/98,
3025/99, 3025/100, 3025/101, 3025/102, 3025/103, 3025/104,
3025/105, 3025/107, 3025/108, 3025/110, 3025/111, 3025/113,
3025/114, 3025/115, 3025/116, 3025/117, 3025/118, 3025/119,
3025/120, 3025/121, 3025/122, 3025/123, 3025/124, 3025/125,
3025/126, 3025/127, 3025/128, 3025/129, 3025/130, 3025/131,
3025/132, 3025/133, 3025/134, 3025/135, 3025/136, 3025/137,
3025/138, 3025/139, 3025/140, 3025/144, 3025/145, 3025/146,
3025/147, 3025/148, 3025/150, 3025/151, 3025/152, 3025/153,
3025/157, 3025/160, 3025/163
Hala 1
Hala 2
Hala 3
Miešareň krmív
Triediareň vajec
Dieselagregát
-

6. Utajované a dôverné údaje
P. č.

Označenie príslušného
bodu žiadosti

Utajovaný/dôverný údaj

K.)

Prílohy k žiadosti

Dôvody, pre ktoré je tento údaj
považovaný za utajovaný/dôverný
Projektová a technicko – techologická
dokumentácia je utajovaný a dôverný
údaj žiadateľa IP

B) Údaje o prevádzke a jej umiestnení
1.
P. č.

Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb
Opis prevádzky
Chov nosníc sa vykonáva v troch chovných halách v členení podľa tabuľky 1.
Tabuľka 1 Členenie chovných hál
Úžitková plocha Počet chovných miest
Označenie
Parcelné číslo
(m2)
chovnej haly
(ks)
1680,61
Hala 1
3025/16
2 750
Hala 2

3025/15

Hala 3

3025/14
3025/131

2251,67
2210,98

36 600
48 640

Využitie hál
nosnice,
podstielkový chov
nosnice, klietkový
chov
nosnice, klietkový
chov

Spolu: 87 990
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1.

Hala č. 1
Hala slúži na chov nosníc formou podstielkového chovu a na produkciu slepačích vajec.
Stavba je riešená ako murovaná konštrukcia stien s oceľovou priehradovou konštrukciou strechy.
Objekt je delený na tri časti:
− hlavná časť – chovná hala na produkciu vajec podstielkovou technológiou,
− priestory pre personál,
− skladové priestory.
Vetranie: systémom priečneho vetrania ventilátormi EOS 50/1,5 HP s výkonom 34 000 m3/hod. pri
podtlaku 30 Pa, počet 12 ks. Ventiláciu a reguláciu zabezpečuje riadiaca jednotka MASTER-1. Vetranie
ostatných priestorov je prirodzené oknami. Chovná hala nie je vykurovaná, priestory pre personál sú
vykurované elektrickým ohrievačom a pieckou na drevo (MTP 7,5 kW).

2.

Hala č. 2
Hala slúži na chov nosníc formou klietkového chovu a na produkciu slepačích vajec.
Stavba je riešená ako murovaná konštrukcia stien s oceľovou priehradovou konštrukciou strechy.
Objekt je delený na tri časti:
− hlavná časť – chovná hala na produkciu vajec klietkovou technológiou,
− priestory pre personál,
− skladové priestory.
Vetranie: systémom priečneho vetrania ventilátormi EOS 50/1,5 HP - výkonom 34 000 m3/hod. pri
podtlaku 30 Pa, počet 12 ks. Ventiláciu a reguláciu zabezpečuje riadiaca jednotka MASTER-1. Vetranie
ostatných priestorov je prirodzené oknami. Chovná hala nie je vykurovaná, priestory pre personál sú
vykurované - diaľkovým rozvodom z kotolne v budove bývalej triediarne parc. č. 3025/119 - kotlom na
drevo VIGAS 80 kW.

3.

Hala č. 3
Hala slúži na chov nosníc formou klietkového chovu a na produkciu slepačích vajec.
Stavba je riešená ako murovaná konštrukcia stien s oceľovou priehradovou konštrukciou strechy.
Objekt je delený na štyri časti:
−
−
−
−

hlavná časť – chovná hala na produkciu vajec klietkovou technológiou,
priestory pre personál,
skladové priestory,
kotolňa s kotlom VIGAS 80 kW.

Vetranie: systémom priečneho vetrania ventilátormi EOS 50/1,5 HP - výkonom 34 000 m3/hod. pri
podtlaku 30 Pa, počet 12 ks. Ventiláciu a reguláciu zabezpečuje riadiaca jednotka MASTER-1. Vetranie
ostatných priestorov je prirodzené oknami. Chovná hala nie je vykurovaná, priestory pre personál sú
vykurované elektrickým ohrievačom. Kotol na drevo VIGAS 80 kW je využívaný len pri veľmi nízkych
teplotách.
4.

Miešiareň krmív
Parcelné číslo:

3025/112

Zastavaná plocha: 388,48 m2
Úžitková plocha: 374,43 m2
Miešiareň krmív je murovaná stavba s obvodovými nosnými múrmi a piliermi. Strešnú konštrukciu
tvoria oceľové a drevené priehradové väzníky s plechovou krytinou. Stavba je bez potreby
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vykurovania.
Stavbu tvorí jeden otvorený priestor, obsahuje tri trakty, ktoré rozdeľujú priestor na tri funkcie:
− dovoz krmiva podľa druhu,
− rozdelenie krmiva do tzv. bazénov, kde prebieha primiešavanie a odber podľa potreby
množstva a druhu krmiva,
− mletie krmiva a odvoz.
Vetranie je prirodzené, zabezpečené pomocou dverí a okien.
5.

Triediareň vajec
Parcelné číslo:

3025/68

Zastavaná plocha: 3427,39 m2
Úžitková plocha má 3920,14 m2 a pozostáva z nadzemných podlaží (NP):
1 NP = 3337,37 m2,
2 NP = 582,77 m2.

-

Triediareň vajec slúži na triedenie už vyrobených vajec formou triediacej linky (zariadenie MOBA).
Stavba je dvojpodlažná murovaná konštrukcia. Strešnú konštrukciu tvoria drevené priehradové
väzníky sedlovej strechy s plechovou krytinou. Stavba obsahuje dve nadzemné podlažia, z toho:
-

-

1. nadzemné podlažie tvorí výrobnú prevádzku - dovoz nevytriedených vajec, triediareň,
skladové priestory, priestory pre personál, kotolňa, vzduchotechnika, nákladný výťah do
2. nadzemného podlažia.
2. nadzemné podlažie tvorí administratívnu časť a sklad obalov pre prevádzku 1.
nadzemného podlažia.

Vykurovanie je riešené pre časť administratívnu a skladov na 2. nadzemnom podlaží formou
teplovodného nízkotlakového trubkového vykurovania radiátormi. Vykurovanie a chladenie
priestorov 1 nadzemného podlažia tvorí samostatná klimatizačná jednotka.
Tepelný zdroj tvoria dva kotle na pevné palivo (drevo), typu VIGAS 80 a VIGAS 100.
Tepelný výkon:

80 kW + 100 kW = 180 kW

Maximálna teplota vykurovacej vody:

95˚C

Maximálny prevádzkový tlak v sústave:

0,25 MPa

Pracovné médium:

voda

Vzduchotechnika a vetranie slúži na klimatizáciu priestorov 1. nadzemného podlažia - triediarne,
skladových priestorov a expedíciu vajec.
Chladiace a klimatizačné zariadenie:
•
•
•
•

2.
P. č.

Názov dodávateľa - TITTL THERMO KING s.r.o.,
Typ jednotky - Združená kompresorová chladiaca jednotka KCHJ-M- 6 x 185C,
Kompresory - Performel Scroll Compresor, model S2 185 S4RC – 6 ks,
Kondenzátory - Termokey, na samostatnej konštrukcii za strojovňou – 12 ks.

Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu
Názov listu
Koordinačná situácia Farma Veľký Krtíš

Referenčné číslo mapového listu Príloha č.
z katastrálnych máp
2.
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3.
3.1

Opis prevádzky
Názov technologického
uzla

Projektovaná
kapacita

Technická charakteristika

P. č.

Podstielkový chov

2 750 chovných
miest
(pre podstielkový
chov z výbehom)

Odkaz na
blokovú
schému
v prílohe
č.

Technológia chovu sliepok začína
prípravou
haly,
ktorá
spočíva
v dokonalej očiste tlakovou vodou
a dezinfekciou
celého
chovného
priestoru.
V hale sú osadené znáškové hniezda pre
produkciu vajec. Medzi hniezdami
prechádza vajíčkový pás. Kŕmenie
prebieha automatickou linkou na
kŕmenie. Krmivo je do kŕmnej linky
dávkované potrubím zo zásobného sila
umiestneného formou prístavku k hale.
Trus ostáva na podstielke, ktorou je
slama, alebo piesok a po ukončení
turnusu ho odváža zazmluvnený
odberateľ.
Počas chovu každý deň prebieha zber
uhynutých zvierat, ktoré sa uložia do
kafilérneho boxu.
Po skončení chovného cyklu sa sliepky
prevezú na bitúnok.
V prípade zrušenia výbehov sa kapacita
haly môže zväčšiť pri zachovaní
podstielkového chovu na 10 200
chovných miest
Na podstielkový chov sa využíva hala 1.

Klietkový chov

85 240 chovných
miest

Technológia chovu sliepok začína
prípravou
haly,
ktorá
spočíva
v dokonalej očiste tlakovou vodou
a dezinfekciou
celého
chovného
priestoru.
Sliepky sa chovajú v klietkach, ktoré sú
zoradené v 4 etážach a 4 batériách,
prípadne
v
3
etážach
a 6 batériách.
Krmivo sa dopravuje k halám do
medzizásobníka, odkiaľ padá na kŕmnu
reťaz a distribuuje sa do jednotlivých
kŕmnych žľabov.
Transport trusu z hál je riešený sústavou
dopravných
pásov
do
vonku
umiestnených kontajnerov.
Haly nie sú vykurované, nosnice si
dokážu priestory vykúriť vlastným
teplom
pri
ideálnom
počte
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v hale.
Počas chovu prebieha každý deň zber
uhynutých zvierat, ktoré sa uložia do
kafilérneho
boxu.
Po skončení chovu sa sliepky prevezú na
bitúnok.
Na klietkový chov sa využíva hala 2
a hala 3.
Sociálne priestory pre pracovníkov sú
vyčlenené samostatným priestorom
(vstavkom) v každej hale. Vykurované sú
elektrickými vykurovacími telesami.
Príprava kŕmnej zmesi a
kŕmenie

4 000 ton/rok

Kompletná kŕmna zmes sa pripravuje
pomocou
výrobného
zariadenia
s prisávacím šrotovníkom rady 3 000 R
s miešačkou M 2000 s tenzometrickou
váhou v Miešarni
Hotová kŕmna zmes je dopravovaná do
jednotlivých chovných hál dvoma
spôsobmi:
•

•

Haly s podstielkovým chovom krmivo
je
prevážané
kontajnerovým vozidlom do
zásobníka (sila) umiestneného
pri každej hale s podstielkovým
chovom.
Haly s klietkovým chovom krmivo je dodávané do hál
potrubím spájajúcim miešiareň
a zásobné
silá
v každej
klietkovej hale.

Systém kŕmenia v rámci chovných hál je
zabezpečený zo zásobníkových síl pri
každej hale odkiaľ sa automaticky
dávkuje do kŕmnym liniek (kŕmne pásy a
kŕmne žľaby).
Zloženie kŕmnej zmesi je popísané
v časti C 1.1. Zoznam surovín
Napájanie vodou

Zabezpečenie ventilácie
vzduchu v chovných halách

8 000 m3/rok

Napájací systém vody tvoria napájacie
linky s napájacími niplami a je rovnaký
přiklietkovom aj podstielkovom chove.
Zdroj a distribúcia vody pre niplové
napájanie je popísaná v časti C 1.2.
Výmena vzduchu v hale je zabezpečená
pomocou
ventilátorov
priečnym
vetraním - ventilátory EOS 50/1,5 HP výkonom 34 000 m3/hod. pri podtlaku
30 Pa. V každej chovnej hale je 12 ks
ventilátorov. Ventiláciu a reguláciu
zabezpečuje riadiaca jednotka MASTER1. Vetranie ostatných priestorov je
prirodzené oknami. Chovné haly nie sú
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Osvetlenie chovných hál
Triedenie vajec

90 000 ks/hod.

Vykurovanie a chladenie
triediarne

3.2

P. č.

Názov skladu, medziskladu, Projektovaná
skladovacích
kapacita
a prevádzkových nádrží,
potrubných rozvodov
a manipulačných plôch
surovín, výrobkov,
pomocných látok
a odpadov
Miešareň – casť na
skladovanie krmív

Zhromaždisko odpadov

Zhromažďovanie úhynov

vykurované, priestory pre personál sú
vykurované elektrickým ohrievačom.
Kotol na drevo VIGAS 80 kW (soc.
priestory při hale č. 3 je využívaný len
pri veľmi nízkych teplotách.
Zabezpečené úspornými LED
žiarovkami a žiarivkami.
Strojné zariadenie:
MOBA
Typ jednotky:
Omnia 250
Tepelný zdroj tvoria dva kotle na pevné
palivo (drevo), typu VIGAS 80 a VIGAS
100.
Tepelný výkon: 80 kW + 100 kW = 180
kW
Maximálna teplota vykurovacej vody:
95˚C
Maximálny prevádzkový tlak v sústave:
0,25 MPa
Pracovné médium:voda
Vzduchotechnika a vetranie slúži na
klimatizáciu priestorov 1. nadzemného
podlažia - triediarne, skladových
priestorov a expedíciu vajec.
Chladiace a klimatizačné zariadenie:
• Názov dodávateľa - TITTL THERMO
KING s.r.o.,
• Typ
jednotky
Združená
kompresorová chladiaca jednotka
KCHJ-M- 6 x 185C,
• Kompresory - Performel Scroll
Compresor, model S2 185 S4RC – 6
ks,
• Kondenzátory-Termokey,
na
samostatnej
konštrukcii
za
strojovňou – 12 ks.
Technická charakteristika
Odkaz na
blokovú
schému
v prílohe
č.

Jednotlivé suroviny na výrobu kŕmnej
zmesi sú dovážané v požadovanom
množstve od dodávateľov a skladované
v miešárni.
Vyčlenený samostatný objekt,
uzamykateľný, odpady sú
zhromažďované podľa druhov,
nebezpečné odpady sú označené
identifikačnými listami.
Úhyny sa denne evidujú a zhromažďujú
do samostatných nádob, zmluvná
organizácia zabezpečuje ich odber
v požadovanom inervale a to väčšinou 1
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3.3
P. č.

Názov ostatných súvisiacich Charakteristika
činnosti
a opis činnosti

Dieselagregát - náhradný
zdroj elektrickej energie

4.

Prevádzkové
hodiny do 200
hodín ročne

x týždenne.
Väzba činnosti na vyššie
charakterizované technologické uzly
a sklady

Odkaz na
blokovú
schému
v prílohe
č.

Pre prípad výpadku elektrickej energie
slúži stacionárny piestový spaľovací
motor na naftový pohon ako náhradný
zdroj s nainštalovaným súhrnným
menovitým tepelným príkonom 160 kW,
ktorého súčasťou je 200 litrová nádrž na
naftu. Kompletné zariadenie (náhradný
zdroj a nádrž na naftu) je umiestnené
v samostatnom murovanom objekte
umiestnenom na okraji areálu, na
parcele 3025/109. Dieselagregát slúži
výlučne na núdzovú prevádzku pre
všetky chovné haly a budovu výrobne
krmných zmesí.

Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické
uzly

4.1
P. č.

Názov blokovej
schémy

Slovný opis

Príloha č.

4.2
P. č.

Názov materiálovej
bilancie

Slovný opis

Príloha č.

Energie

Kŕmna
zmes

Miešiareň
krmív
krmív

Liečivá

Odpadové
vody
Úhyn

Veterinárne
ošetrenie

Produkt –
slepačie vajcia

Chov nosníc

Odpady

5.
P. č.

Voda

Emisie ZL
do ovzdušia
Úhyn

Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky
Vypracovaná v zmysle zákona
1. Certifikát ISO 9001, 14001, OHSAS18001
2. Certifikát IFS Food
3. Prevádzkový poriadok na nakladanie so znečisťujúcimi látkami (dieselagregát,
príručný sklad čistiacich prostriedkov, zhromaždisko nebezpečných odpadov)

Príloha č.

4.
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4.
5.
6.
7.

Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi
Zmluva na odber slepačieho trusu.
Zmluva na asanáciu kadáverov.
Zmluva na odvoz a likvidáciu odpadov.

C) Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke
používajú alebo vyrábajú
1.
1.1
P. č.

1

P. č.

P. č.

P. č.

Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok
Prevádzka
Surovina,
Opis a vlastností
CAS
pomocný
materiál,
ďalšie látky
Hala 1,2,3
Kŕmne zmesi
Zložka
% v zmesi
Pšenica
40
Kukurica
25
Sójový šrot
19
Repkový šrot
4
Rastlinný olej
1
Vápenec
9
Premix (Zmes
2
vitamínov
a aminokyselín)
Percentuálne zastúpenie surovín sa môže
meniť podľa ponuky na trhu a ročného
obdobia.
Prevádzka
Surovina,
Opis a vlastností
CAS
pomocný
materiál,
ďalšie látky
Hala 1,2,3
Podstielka
piesok, výnimočne slama
Prevádzka
Surovina,
Opis a vlastností
CAS
pomocný
materiál,
ďalšie látky
Hala 1,2,3
nosnice
Označenie
Počet chovných
chovnej haly
miest (ks)

Prevádzka

Náhradný
zdroj -

Surovina,
pomocný
materiál,
ďalšie látky
nafta

Hala 1

2 750

Hala 2

36 600

Hala 3

48 640

Spolu

87 990

Opis a vlastností

Nafta na pohon náhradního zdroja

CAS

Ročná
spotreba
(t)

Množstvo
využité ako
výrobok za
rok (%)

4 000

Ročná
spotreba
(t)

Množstvo
využité ako
výrobok za
rok (%)

Ročná
spotreba
(t)

Množstvo
využité ako
výrobok za
rok (%)

Ročná
spotreba
(t)

Množstvo
využité ako
výrobok za
rok (%)

0,2
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P. č.

dieselagregá
t
Prevádzka
Surovina,
pomocný
materiál,
ďalšie látky
Kotly na
Palivové
vykurovanie drevo

Opis a vlastností

Drevo na vykurovanie sociálnych
priestorov a administratívných priestorov

CAS

Ročná
spotreba
(t)

Množstvo
využité ako
výrobok za
rok (%)

150 m3

1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely
1.2.1 Zdroj vody
Využitie
Spotreba technologickej a úžitkovej vody
v prevádzke
P. č.
Ø (l.s-1)
Max (l.s-1)
m3.deň-1
m3.rok-1

Merná
spotreba
na
jednotku
výrobku
(jedn.)

%
využitia
vo
výrobku

výrobnoprevádzkové
účely
Verejná
Hala 1
0,18
distribučná sieť
Hala 2
5,87
Hala 3
8,7
spolu
14,75
5 385
1.2.2 Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody
P. č.
Verejná distribučná sieť
1.2.3 Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie
Voda na hygienické a výrobno-prevádzkové účely je zabezpečovaná vodovodnou prípojkou napojenou na
verejný vodovod mesta Veľký Krtíš.
Rozvod vody na farme je riešený potrubnými rozvodmi s prípojkou. Pre napájanie nosníc je voda
zavedená do prerušovacej nádrže umiestnenej na strope výrobných hál. Odtiaľ je odvádzaná do
napájačiek – niplov. Prepadový vodovod je zaistený prerušovacou nádržkou o obsahu 250 l.
1.3
1.3.1

Voda používaná na pitné a sociálne účely
Spotreba pitnej vody
Zdroj pitnej Využitie
Max.
m3.deň -1
m3.rok –1
 (l.s-1)
v prevádzke
P. č. vody
-1
(l.s )
Pitné a
hygienické
Verejná
účely
distribučná Hala 1
0,125
46
sieť
Hala 2
0,25
91
Hala 3
0,25
91
spolu
0,625
228
1.3.2 Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody
Verejná distribučná sieť
1.3.3 Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania
Hala 1:
Napojenie na vodovod je riešené z vnútro areálového rozvodu vody potrubím PE DN32 mm cez jestvujúcu
vodovodnú šachtu pred objektom Haly 1. Meranie vody je zabezpečené v hlavnej centrálnej vodomernej
šachte pre celý areál pred objektom Triediarne na parcele 3025/66 /viď výkres koordinačná situácia/.
Vodomerná šachta obsahuje okrem merania vody aj prečerpávaciu stanicu na zabezpečenie dostatočného
tlaku vody vo vnútro areálových potrubných rozvodoch.
Rozvod vody od jestvujúcej vodovodnej šachty po prívod je z rúr HD PE SDR11 DN25 (D32x3,0 mm).
Vnútorný vodovod k zásobníku TV a k zariaďovacím predmetom je z rúr PPR - tlaková rada PN20. Ležatý
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rozvod je vedený v podlahovej konštrukcii a stenovej konštrukcii. Pripojovacie potrubia sú vedené v ryhách
v murive a v podlahovej konštrukcii. Napojenie na výtokové armatúry stojankové pre umývadlá, kuchynské
drezy, pre nádržkové splachovače sú riešené cez rohové ventily. Ostatné výtokové batérie nástenné sprchy sú napojené priamo. Prívod vody do všetkých zariaďovacích predmetov a výtokového kohúta je
riešený z verejného vodovodu.
Zabezpečenie teplej úžitkovej vody pre personál je elektrickým boilerom EOV o objeme 50L a elektrickým
prietokovým ohrievačom.
Vodovod pre napájanie hydiny je riešený závesným potrubím nad kŕmením cez napájačky - niply.
Kanalizácia objektu Haly 1 je delená na kanalizáciu splaškovú a odpadové vody z chovu.
Splaškové odpadové vody sú riešené jestvujúcou vnútornou kanalizáciou s odvedením splaškových vôd z
hygienických miestností pre personál – 2 x WC + 2 x umývadlo + 1 x drez. Odvedenie vnútorných
splaškových vôd je do jestvujúcej žumpy pri objekte Hala 3 z jej východnej strany cez objekt Haly 2 a okolo
objektu Haly 3 /viď výkres Koordinačná situácia/.
Odpadové vody z chovu hydiny - vznikajú pri čistení - sanitácie povrchov stien, stropov a podláh v
predpísaných intervaloch min. 1 x ročne pri výmene sliepok, kde odpadové vody sú zachytávané zvlášť do
žumpy pre chov /viď výkres Koordinačná situácia/.
Hala 2
Napojenie na vodovod je riešené z vnútro areálového rozvodu vody potrubím PE DN32mm cez jestvujúcu
vodovodnú šachtu pred objektom Haly 2. Meranie vody je zabezpečené v hlavnej centrálnej vodomernej
šachte pre celý areál pred objektom Triediarne na parcele 3025/66 /viď výkres Koordinačná situácia/.
Vodomerná šachta obsahuje okrem merania vody aj prečerpávaciu stanicu na zabezpečenie dostatočného
tlaku vody vo vnútro areálových potrubných rozvodoch.
Rozvod vody od jestvujúcej vodovodnej šachty po prívod je z rúr HD PE SDR11 DN25 (D32x3,0mm).
Vnútorný vodovod k zásobníku TV a k zariaďovacím predmetom je z rúr PPR - tlaková rada PN20. Ležatý
rozvod je vedený v podlahovej konštrukcii a stenovej konštrukcii. Pripojovacie potrubia sú vedené v ryhách
v murive a v podlahovej konštrukcii. Napojenie na výtokové armatúry stojankové pre umývadlá, kuchynské
drezy, pre nádržkové splachovače sú riešené cez rohové ventily. Ostatné výtokové batérie nástenné sprchy sú napojené priamo. Prívod vody do všetkých zariaďovacích predmetova výtokového kohúta je
riešený z verejného vodovodu.
Zabezpečenie teplej úžitkovej vody pre personál je 3x elektrickými boilermi EOV o objeme 50 l.
Vodovod pre napájanie hydiny je riešený závesným potrubím nad kŕmením cez napájačky - niply.
Kanalizácia objektu Haly 2 je delené na kanalizáciu splaškovú a odpadové vody z chovu.
Splaškové odpadové vody sú riešené jestvujúcou vnútornou kanalizáciou s odvedením splaškových vôd z
hygienických miestností pre personál – 2 x WC + 2x umývadlo + 2 x sprcha + 2 x drez. Obsadenie personálu
haly 2 - 2 osoby.
Odvedenie vnútorných splaškových vôd je do jestvujúcej žumpy pri objekte Hala 3 z jej východnej strany
vedúcej okolo objektu Haly 3 /viď výkres Koordinačná situácia/.
Množstvo splaškových vôd : 250 litrov/deň
Odpadové vody z chovu hydiny - vznikajú pri čistení povrchov stien, stropov a podláh v
predpísaných intervaloch min. 1 x ročne pri výmene sliepok, kde odpadové vody sú zachytávané zvlášť do
žumpy pre chov /viď výkres Koordinačná situácia/ v množstve 3,00 m3/rok.
Hala 3
Napojenie na vodovod je riešené z vnútro areálového rozvodu vody potrubím PE DN32mm cez jestvujúcu
vodovodnú šachtu pred objektom Haly 3. Meranie vody je zabezpečené v hlavnej centrálnej vodomernej
šachte pre celý areál pred objektom Triediarne na parcele 3025/66 /viď výkres koordinačná situácia/.
Vodomerná šachta obsahuje okrem merania vody aj prečerpávaciu stanicu na zabezpečenie dostatočného
tlaku vody vo vnútro areálových potrubných rozvodoch.
(D32x3,0 mm). Vnútorný vodovod k zásobníku TV a k zariaďovacím predmetom je z rúr PPR - tlaková rada
PN20. Ležatý rozvod je vedený v podlahovej konštrukcii a stenovej konštrukcii. Pripojovacie potrubia sú
vedené v ryhách v murive a v podlahovej konštrukcii. Napojenie na výtokové armatúry stojankové pre
umývadlá, kuchynské drezy, pre nádržkové splachovače sú riešené cez rohové ventily. Ostatné výtokové
batérie nástenné - sprchy sú napojené priamo. Prívod vody do všetkých zariaďovacích predmetova
výtokového kohúta je riešený z verejného vodovodu.
Zabezpečenie teplej úžitkovej vody pre personál je elektrickým boilerom EOV o objeme 50L.
Vodovod pre napájanie hydiny je riešený závesným potrubím nad kŕmením cez napájačky - niply.
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Kanalizácia objektu Haly 3 je delené na kanalizáciu splaškovú a odpadové vody z chovu.
Splaškové odpadové vody sú riešené jestvujúcou vnútornou kanalizáciou s odvedením splaškových vôd z
hygienických miestností pre personál - 1x WC + 1x umývadlo+ 1x sprcha + 1x drez. Obsadenie personálu
haly 3 - 2 osoby.
Odvedenie vnútorných splaškových vôd je do jestvujúcej žumpy pri objekte Hala 3 z jej východnej strany
/viď výkres Koordinačná situácia/.
Množstvo splaškových vôd :
250 litrov/deň
Odpadové vody z chovu hydiny - vznikajú pri čistení - sanitácie povrchov stien, stropov a podláh v
predpísaných intervaloch min. 1x ročne pri výmene sliepok, kde odpadové vody sú zachytávané zvlášť do
žumpy pre chov.

2.

Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1
P. č.

Výrobky alebo skupiny určených výrobkov
Prevádzka
Výrobok alebo určený Opis výrobku alebo určeného výrobku
výrobok
Hala 1,2,3
Slepačie vajce
Jedna z najdôležitejších potravín.
Zloženie:
- plnohodnotné bielkoviny (12%),
- tuky ,
- minerálne látky (Ca, P, Mg, Fe, S,
- vitamíny A, B, D, E
- voda (až 75 %).
Stavba vajca:
Vápenatá škrupina
bielok riedky a hustý
chalázy (držia žĺtok v strede)
2 podškrupinové blany
žĺtok

2.2.

Medziprodukty

P. č.

Prevádzka

Názov medziproduktu

Opis medziproduktu

CAS

CAS

Výroba
(t.rok-1)
27 miliónov
kusov

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

3.
3.1.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12.
3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.16

Energie v prevádzke používané alebo vyrábané
Vstupy energie a palív
Vstupy energie a palív
Zemný plyn
Hnedé uhlie
Čierne uhlie
Koks
Iné pevné palivá – drevo na
vykurovanie
VOŤ
VOĽ
Nafta na kúrenie
Iné plyny
Nafta pre dopravu
Druhotná energia
Obnoviteľné zdroje
Nákup el. energie
Nákup tepla
Iné palivá – nafta pre dieselagregát

Ročná spotreba/
množstvo (jedn.)

Výhrevnosť
(GJ.jedn.-1)

Prepočet na GJ

150 m3

300 0000 - 350 000 KWh
0,2 t
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3.1.17 Celkový vstup energie a palív v GJ

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

Vlastná výroba energií z palív
Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel
Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep
Výroba elektriny v MWh a v GJ
Výroba tepla v GJ
Výroba chladu v GJ
Predaj vyrobeného tepla v GJ
Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ

3.3

Opis všetkých spotrebičov energií
Označenie,
názov a technický
Ročná spotreba energie
opis spotrebičov

P. č.

3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7

3.5
P. č.

Skutočná energetická
účinnosť spotrebičov

Cieľová energetická
účinnosť spotrebičov

Využitie energií
Celkový nákup a výroba energie v GJ
Celkový predaj energie v GJ
Celková spotreba energie v GJ
Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ
Celková spotreba energie na výrobu chladu
Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu
Celková spotreba energie na technologické a súvisiace
procesy v GJ
Merná spotreba energie
Výrobok

Jedn.

Slepačie vajce

kus

Merná spotreba energie na jednotku výrobku
Elektrická energia
Teplo GJ.jedn-1
-1
-1
kWh. jedn
GJ. jedn
0,01296
-

GJ. jedn-1 spolu

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.

Znečisťovanie ovzdušia

1.1.

Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií
Údaje o emisiách
Zdroj emisií, spôsob Emitovaná látka,
P. č.
Merná produkcia na
zachytávania emisií
a jej vlastnosti
mg.m-3 kg.h-1 OU.m-3 t.rok-1
jednotkuvýrobku (jedn.)
0,150 – 0,02 – 0,13 kg NH3 na
1. Hala 1
NH3
0,250
miesto pre zviera a rok
0,550 – 0,02 – 0,08 kg NH3 na
2. Hala 2
NH3
0,680
miesto pre zviera a rok
0,800 – 0,02 – 0,08 kg NH3 na
3. Hala 3
NH3
0,920
miesto pre zviera a rok
4. Miešareň
TZL
TZL
1,125
5. Kotle na drevo
SO2
-
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6.

NOx
CO
TOC
TZL
SO2
NOx
CO
TOC

Dieselagregát

-

-

0,225
1,2
0,00675
0,00023
0,00006
0,0008
0,00013
0,00002

-

-

2.
Znečisťovanie povrchových vôd
2.1.
Recipienty odpadových vôd
2.1.1 Názov vodného toku
2.1.2 Číslo hydrologického povodia
2.1.3 Riečny kilometer
Ukazovatele stavu vody v toku a jeho
2.1.4
znečistenia
2.2
Produkované odpadové vody
2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd
2.2.1.1
Produkované množstvo odpadovej vody
Charakteristika
Zdroj odpadovej vody
odpadovej vody  (l.s-1)
P. č.
max. (l.s-1) m3.deň.-1 m3.rok-1
1.

Chovné haly 1, 2 a 3

Priemyselné
Neurčené
odpadové voda

Neurčené

Neurčené

Merná produkcia
na jednotku
výrobku (jedn.)

........

Sociálne zariadenia
Splašková
v halách 1,2,3 a
Neurčené Neurčené 0,75
250
odpadová voda
triediarni
Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter
2.2.1.2
vypúšťania
2.

Priemyselná odpadová voda pochádzajúca z odchovných hál je odpadová voda, ktorá vzniká pri dezinfekcii a
umývaní hál. Je zložená z fyziologických exkrementov, z technologicko - prevádzkovej vody z odchovných hál.
Produkované odpadové vody sú akumulované v žumpách a následne likvidované vývozom externou organizáciou.
Odoberané odpadové vody sú čistené vo verejnej čistiarni odpadových vôd.

2.2.2

P. č.

Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd
Pred čistením
Po čistení
Identifikác
ia miesta Ukazovateľ
Zdroj/producen
vypúšťania znečistenia
Ročná
t odpadovej
Koncentráci
Koncentráci
podľa
a jeho
emisia
vody
a (jedn.)
a (jedn.)
blokovej vlastnosti
(t)
schémy
-

2.3
2.3.1
2.3.1.1
P. č.

-

-

-

-

Odpadové vody preberané od iných pôvodcov
Zoznam preberaných odpadových vôd
Prevzaté množstvo
Zdroj/producent Charakteristika
odpadových vôd odpadových vôd
Q (l.s-1)
Qmax (l.s-1)

Ročn
á
emisi
a (t)
-

Merná
produkci
a na
jednotku
výrobku
(jedn.)
-

m3.deň-1

Merná
emisia na
jednotku
charakteristi
ckého
parametra
-

m3.rok-1
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2.3.1.2 Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia

2.3.2

P. č.

2.4

P. č.

Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd
Pred čistením
Identifikácia
miesta
Ukazovateľ
Zdroj/ producent
vypúšťania znečistenia
Ročná
Koncentráci
odpadových vôd
podľa
a jeho
emisia
a (jedn.)
blokovej
vlastnosti
(t)
schémy

Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd
Identifikácia Zemepisná
Zdroj /
Recipient
miesta
šírka a dĺžka producent Názov
Ukazovate
vypúšťania
/
odpadovej
ľ
podľa
súradnicová vody
znečisteni
blokovej
sieť X-Y
a
schémy

Po čistení
Merná
Koncentrá Ročná produkcia
cia
emisia na jednotku
(jedn.)
(t)
výrobku
(jedn.)

Odpadové vody
Objemový Produkovan Ukazovatele
prietok
é množstvo znečistenia
(l.s-1)
(l.s-1, max
(mg.l-1,
-1
Q355
l.s m3.deň max mg.l-1,
1
, m3.rok-1 ) kg.rok-1
t.rok-1)

2.5
P. č.

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

2.6
Odpadové vody s obsahom prioritne nebezpečných látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie
2.6.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom prioritne nebezpečných látok vypúšťaných do verejnej
kanalizácie
2.6.1.1
Produkované množstvo odpadovej vody
Charakteristika
Merná produkcia
Zdroj odpadovej vody
max.
odpadovej vody
P. č.
m3.deň.-1 m3.rok-1 na jednotku
 (l.s-1)
-1
(l.s )
výrobku
Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter
2.6.1.2
vypúšťania

2.6.2
Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom prioritne nebezpečných látok
do verejnej kanalizácie
P. č.
Pred čistením
Po čistení
Identifikácia
Merná
Zdroj /
miesta
Ukazovateľ
Ročn emisia
producent
vypúšťania znečistenia
Ročná
Koncentráci
Koncentráci á
na
odpadovej
podľa
a jeho
emisia
a (jedn.)
a (jedn.) emisi jednotk
vody
blokovej
vlastnosti
(t)
a (t) u
schémy
výrobku
-

vypúšťaných

Merná
emisia na
jednotku
charakterist
ického
parametra

2.6.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s prioritne nebezpečných látok vypúšťaných do verejnej
kanalizácie
Identifikácia Zemepisná
Zdroj /
Prevádzkovateľ
Odpadové vody
miesta
šírka a dĺžka producent (vlastník) verejnej
Produkované
Ukazovatele
P. č.
vypúšťania
/
odpadovej kanalizácie
množstvo
znečistenia
podľa
súradnicová vody
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blokovej
schémy

sieť X-Y

(l.s-1, max l.s-1,
m3.deň-1,
m3.rok-1 )

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

3. Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd
3.1
3.1.1

Znečisťovanie podzemných vôd
Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd
Produkované množstvo odpadovej vody
3.1.1.1
do podzemných vôd
Charakteristika
Merná
Zdroj odpadovej vody
odpadovej vody
produkcia
do podzemných vôd
Qpriem Qmax.
do podzemných vôd
P. č.
m3.deň-1 m3.rok-1 na jednotku
-1
-1
(l.s )
(l.s )
výrobku
(jedn.)
3.1.1.2 Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

3.1.2

P. č.

Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd
Pred čistením
Po čistení
Identifikácia
miesta
Ukazovateľ
Zdroj
vypúšťania
Ročná
znečistenia a jeho Koncentráci
Koncentráci
odpadovej vody podľa
emisia
vlastnosti
a (jedn.)
a (jedn.)
blokovej
(t)
schémy

Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy)
Identifikácia
Zemepisná
Zdroj /
Kvalita podzemných
3.1.3.1. miesta
šírka a dĺžka / producent
vôd
vypúšťania
súradnicová
odpadovej
v mieste vypúšťania
podľa blokovej sieť X-Y
vody
P. č.
schémy

Merná
Ročn
produkcia
á
na jednotku
emisi
výrobku
a (t)
(jedn.)

3.1.3

Odpadové vody
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
P. č.

3.2
3.2.1
P. č.

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

Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach
Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy
Druh materiálu aplikovaného do pôdy
Aplikované množstvo
t.rok-1

Merná produkcia (t.ha-1.rok-1)
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3.2.2

Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy
Ukazovateľ znečistenia a jeho
vlastnosti

Aplikovaný materiál
do pôdy

3.2.3
P. č.

Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém
Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania

3.3
P. č.

Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky
Označenie
Situovanie
Označenie
Hodnota
Jednotk Použitá metóda
monitorovacieh monitorovacieho sledovaného
sledovaného
a
o objektu
objektu
parametra
parametra

4.
4.1

Nakladanie s odpadmi
Zdroje a množstvá produkovaných odpadov
Miesto
vzniku
odpadu

P. č.

Označenie odpadu

1

Nechlórované Údržba
minerálne
13 02 05 motorové,
prevodové a
mazacie oleje
Obaly z papiera Miešareň,
15 01 01
a lepenky
triediareň
Miešareň,
15 01 02 Obaly z plastov
triediareň
Miešareň,
15 01 03 Obaly z dreva
triediareň
Miešareň,
15 01 06 Zmiešané obaly
triediareň
Obaly
Miešareň,
obsahujúce
triediareň
zvyšky
nebezpečných
15 01 10
látok alebo
kontaminované
nebezpečnými
látkami
Absorbenty,
Údržba
filtračné
materiály,
vrátane olej.
15 02 02
Filtrov inak
nešpecifikovan
ých, handry na
čistenie,...
Žiarivky a iný
Údržba
20 01 21 odpad
obsahujúci

2
3
4
5
6

7

8

Koncentrácia
(jedn.)

Merná
Ročná emisia
produkcia
(t)
(t.ha-1.rok-1)

P. č.

Spôsob
nakladani
a
s odpado
m

Fyzikálne
a chemic
ké
vlastnosti
odpadu

Vyproduk
ované
množstv
o odpadu
za rok (t)

Zhromaž Tekutý,
ďovanie nebezpe
čný
0,05

Zhromaž
ďovanie
Zhromaž
ďovanie
Zhromaž
ďovanie
Zhromaž
ďovanie
Zhromaž
ďovanie

Tuhý
Tuhý
Tuhý
Tuhý

Zhodnote
né
množstv
o odpadu
za rok (t)

Zneškodn
ené
množstvo
odpadu
za rok (t)

0,05

1,00

1,00

3,00

3,00

0,80

0,80

16,00

Miesto
zneškodň
ovania /
zhodnoco
vania
odpadu

externe

externe
externe
externe
16,00

Tuhý

externe
externe

0,005

0,005

Zhromaž Tuhý
ďovanie

externe

0,01

Zhromaž Tuhý,
ďovanie nebezpe 0,05
čný

0,01

externe
0,05
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9

ortuť
Vyradené
Údržba
elektrické
a elektronické
zariadenia iné
ako uvedené
20 01 35
v 20 01 21 a 20
01 23,
obsahujúce
nebezpečné
časti

Zhromaž Tuhý,
ďovanie nebezpe
čný

externe

0,01

0,01

Objemovo najvýznamnejším odpadom je trus z chovu nosníc. Trus v hale s podstielkovým chovom prepadáva cez
rošty do žľabu. Trus je vyvážaný len po vyskladnení nosníc. Trus z hál s klietkovým chovom je dopravovaný
pomocou dopravníkových pásov na vynášací pás odkiaľ padá do oceľového kontajnera umiestneného na
vybetónovanej ploche pri každej hale. Kontajner je priebežne vyvážaný. Odber trusu je zabezpečený externou
organizáciou. Podľa súčasnej platnej legislatívy sa na trus nevzťahuje legislatíva odpadového hospodárstva a preto
nie je zahrnutý medzi odpady uvedené v tabuľke. Uhynuté nosnice (k.č. Odpadu 02 01 02 Odpadové živočíšne
tkanivá) sa podľa súčasnej legislatívy riadi veterinárnymi predpismi a preto nie je uvedený v prehľade o spôsobe
nakladania s odpadmi (tabuľka č. 4.1). Úhyny sú zhromaž´dované pri jednotlivých chovných havách a v pravidelných
intervaloch vyvážané na kafilériu.
4.2

Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov
Fyzikálne
Prebrané
Spôsob
a chemické množstvo
P. č. Označenie nakladania
vlastnosti
odpadu
odpadu
s odpadom
odpadu
za rok (t)

5.
5.1
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.2
P. č.

Zhodnoten
é
množstvo
odpadu
za rok (t)

Zneškodne
né
množstvo
odpadu
za rok (t)

Miesto
zneškodňov
ania
/zhodnocov
ania odpadu

Odkaz
na blok.
schému
v prílohe č.

Zdroje hluku
Hladina akustického
výkonu LWA v dB
Reťazové dopravníky
Dopravníky krmiva v chovných halách
nemeraná
Ventilačný systém
Vetranie v chovných halách
nemeraná
Miešareň krmív
Miešací stroj
nemeraná
Chladiaci systém
Chladenie triediarne
nemeraná
Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou
Denný čas
Nočný čas
Miesto merania
Najvyššia
Nameraná
Najvyššia
Nameraná
prípustná
(hodnotiaca) prípustná
(hodnotiaca)
Zdroj hluku

Opis zdroja hluku

Zdrojom hluku počas prevádzky sú stacionárne technologické zariadenia (ventilátory, čerpadlá a pod.), a mobilné
zdroje hluku - vozidlá odvážajúce produkované vajcia a zabezpečujúce chod farmy.

6.

Vibrácie

6.1
P. č.

Zdroj vibrácií

Opis zdroja vibrácií

Hodnoty váženého
zrýchlenia vibrácií
aweq,T(ms-2)
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6.2

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

P. č.

Miesto merania

Nameraná
Najvyššia prípustná
(hodnotiaca)

Nočný čas
Najvyššia
prípustná

Nameraná
(hodnotiaca)

E) Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste
1.

Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1.
Mapa lokality a širšie vzťahy
P. č. Názov mapy
Koordinačná situácia Farma Veľký Krtíš

Príl. č.
2.

2.
Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia
Charakteristika
Opis
Príl. č.
2.1 Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia
Podľa klimatickej rajonizácie patrí posudzované
územie do klimaticky teplej oblasti, a rozhrania
okrskov teplého, suchého s miernou zimou.
Priemerný počet letných dní v roku je 50 a viac, s
denným maximom teploty vzduchu ≥ 25 °C.
Priemerné teploty vzduchu v júli vystupujú na 19 až
20 °C, v januári je vyššia ako -3 °C s priemernou
ročnou teplotou vzduchu 9 – 10 °C. Priemerný
ročný úhrn zrážok v hodnotenom území sa
pohybuje od 550 do 600 mm. Posudzované územie
zaraďujeme do oblasti zníženého výskytu hmiel s
priemerným ročným počtom dní s hmlou v
rozmedzí 20 – 50 dní.
2.2 Opis chránených a citlivých oblastí
Dotknutá lokalita nepodlieha zvláštnemu režimu
ochrany prírody. Na voľné plochy areálu sa vzťahuje
základný 1. stupeň ochrany v zmysle zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších zákonov.
V okrese Veľký Krtíš sa nachádzajú len maloplošne
chránené územia, a to dva chránené areály
(Cerinský potok, Holica), tri prírodné pamiatky
(Kamenná žena, Kosihovský Kamenný vrch,
Krehora) a deväť prírodných rezervácii
(Cúdeninský močiar, Čebovská lesostep, Dedinská
hora, Hradište, Ipeľské hony, Kiarovský močiar,
Modrokamenská lesostep, Ryžovisko, Seleštianska
stráň).
Z chránených vtáčích území je k danej lokalite
najbližšie CHVÚ Poiplie.
V okrese Veľký Krtíš sa nachádza 8 území
európskeho významu (Alúvium Ipľa, Dedinská hora,
Cúdeninský močiar, Ipeľské hony, Seleštianska
stráň, Kiarovský močiar, Litava, Čebovská lesostep)
Najbližšie k posudzovanému územiu sa nachádza
Čebovská lesostep, ktorá je vzdialená približne 8
km.
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2.3

Geologický, hydrologický, inžinierskogeologický opis a geochemické podmienky
miesta

Posudzované územie a jeho okolie je tvorené
sedimentárnymi horninami kvartéru a neogénu.
Neogénne sedimenty v území reprezentujú Krtíšske
vrstvy Modrokamenského súvrstvia, ktoré
vystupujú na pravej strane potoka Krtíš.
Charakterizujú ich jemnozrnné piesky a rozpadavé
pieskovce sivej až sivohnedej farby (s častým
výskytom tenkých vrstvičiek ílov a prachov, Fe a Mn
konkrécií). V podloží Krtíšskych vrstiev sa vyskytujú
sedimenty Plachtinských vrstiev zastúpené sivými
ílmi a ílovcami s mocnosťou niekoľko 100 metrov.
Kvartér charakterizujú deluviálne a eolické
sedimenty. Deluviálne sedimenty charakterizujú
hlinité, hlinito-piesčité, hlinito-kamenité, piesčitokamenité až balvanovité svahoviny a sutiny. Eolické
sedimenty charakterizujú spraše a piesčité spraše,
vápnité sprašovité a nevápnité sprašovité hliny.
V okolí vodného toku Krtíš vystupujú na povrch
fluviálne kvartérne sedimenty.

2.4

Ostatné

Povrchové vody
Z hydrologického hľadiska spadá navrhované
územie do povodia rieky Ipeľ. Hlavným tokom
v katastrálnom území je riečka Krtíš, ktorá preteká
územím zo severu na juh. Riečnu sieť tvoria
ľavostranné prítoky hlavného toku, a to Palovický
potok, Medokýšny potok a Stracinský potok.
Navrhované územie predstavuje vrchovinno-nížinnú
oblasť s dažďovo-snehovým typom režimu odtoku
povrchových vôd. Vysoká vodnosť na tokoch je
pozorovaná v období február – apríl. Najvyšší
dlhodobý priemerný mesačný prietok je v marci a
najnižší zase v novembri. Výrazné podružné
zvýšenie vodnosti sa vyskytuje koncom jesene a
začiatkom zimy.
Podzemné vody
Podľa hydrogeologickej rajonizácie SR zaraďujeme
katastrálneho územie mesta Veľký Krtíš do dvoch
hydrogeologických rajónov NQ 095 - Neogén
Ipeľskej kotliny a V 094 - Neovulkanity Krupinskej
planiny, Ostrôžok a Pôtorskej pahorkatiny.
Rajón NQ 095 zaberá takmer 95 % rozlohy
katastrálneho územia. Nivy Krtíša a Medokýšneho
potoka tvoria štrky hlinito–piesčité, prekryté
fluviálnymi hlinami malej mocnosti a ostatná časť
územia v tomto rajóne je budovaná
sedimentárnymi horninami neogénu rozličného
veku (komplex ílov a pieskov, piesky prevažne
strednozrnné, ojedinele tufitické pieskovce).
Priepustnosť v tomto rajóne je pórová a hladina
podzemnej vody je prevažne voľná. Využiteľné
množstvo podzemných vôd je od 0,20 – 0,49 l l.s1
.km-2.
Severozápadnú časť katastrálneho územia,
východné svahy Ostrého vrchu zaberá rajón V 094.
Tento rajón je tvorený vulkanoklastickými
horninami (tufy, aglomeráty, tufity a tufitické
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pieskovce). Priepustnosť hornín je puklinovo–
pórová v závislosti od granulometrického zloženia.
Režim podzemných vôd je ovplyvňovaný
predovšetkým zrážkami a hlavný smer prúdenia
podzemných vôd je sever – juh. Podzemné vody
širšieho okolia sú napájané hlavne z riek a ich
prítokov, v okrajových častiach starších riečnych
terás a okrajom pahorkatiny so sprašovým
pokryvom a občasne aj z podzemných vôd
susedných území a zo zrážok. Kvantitatívna
charakteristika prietočnosti a hydrogeologická
produktivita záujmového územia je nízka až mierna.
Pôdy
Riešené územie tvoria hlavne kambizeme
pseudoglejové nasýtené, sprievodné pseudogleje
modálne a kultizemné, lokálne gleje. Priepustnosť
pôd je stredná a retenčná schopnosť pôd je stredná
až veľká. V posudzovanom území sa podľa
bonitovaných pôdno ekologických jednotiek (BPEJ)
nenachádzajú pôdy 1 – 4 skupiny kvality. Pôdy
okresu Veľký Krtíš patria na 13. miesto na Slovensku
podľa hodnotenia kvality pôdneho fondu. Z hľadiska
produkčnej schopnosti pôd majú veľký význam pre
intenzívnu poľnohospodársku výrobu.

3.

Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

P. č. Opis
-

Príl. č.
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F) Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou
dostupnou technikou v zmysle vykonávacieho rozhodnutia 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 [oznámené pod číslom C(2017) 688]
1.

BAT

BAT 1

BAT 2

BAT 3

BAT 4

BAT 5

BAT 6

BAT 7
BAT 8

Vyhodnotenie plnenia
Splnené. Spoločnosť má vypracovanú
environmentálnu politiku, vrcholový
manažment sa angažuje vo veciach
environmentálneho riadenia, spoločnosť
má vytvorený proces plánovania a
V rámci úsilia o zlepšenie celkového
investícií, má zazmluvnenú spoločnosť,
environmentálneho správania fariem majú najlepšie
ktorá dohliada na plnenie legislatívnych
dostupné techniky slúžiť na zavedenie a dodržiavanie
požiadaviek v rámci ochrany životného
systému environmentálneho riadenia (EMS), ktorý
prostredia, ktorá pravidelne vykonáva
zahŕňa všetky tieto vlastnosti:
návštevy farmy (audity), na základe ktorých
spoločnosť prijíma v prípade potreby
nápravné opatrenia, v rámci tohto
zmluvného vzťahu sú určené a rozdelené
zodpovednosti.
Splnené. Sú vypracované Opatrenia pre
Na predchádzanie alebo obmedzenie vplyvu na životné prípad havárie, prevádzkové poriadky,
prostredie a celkové zlepšenie výkonu sa v rámci BAT
zamestnanci sú z nich zaškoľovaní, haly sú
majú používať všetky tieto techniky.
denne kontrolované a opravy sú
evidované.
Splnené. Do krmiva sa pridáva prísada,
S cieľom znížiť celkové množstvo vylúčeného dusíka, a ktorá znižuje celkové množstvo vylúčeného
tým aj emisie amoniaku, pri zachovaní nutričných
dusíka a tým aj emisie amoniaku. Zloženie
potrieb zvierat, sa majú v rámci BAT používať také
krmiva je prispôsobené požiadavkám
zloženie krmiva a nutričná stratégia, ktoré zahŕňajú
chovaných zvierat v závislosti od ich veku a
niektorú z týchto techník alebo ich kombináciu.
úžitkovosti a je rozfázované v rámci ich
potrieb na výživu.
S cieľom znížiť celkové množstvo vylúčeného fosforu
Splnené. Do krmiva sa pridáva enzým
pri zachovaní nutričných potrieb zvierat sa majú v
fytáza, ktorá zlepšuje využiteľnosť fosforu a
rámci BAT používať také zloženie krmiva a nutričná
tým sa znižuje aj celkové množstvo
stratégia, ktoré zahŕňajú niektorú z týchto techník
vylúčeného fosforu.
alebo ich kombináciu.
Splnené. Spotreba vody sa zaznamenáva na
farme každý deň. Záznamy sú vedené a je
Na efektívne využívanie vody sa v rámci BAT má
možné ich odkontrolovať u vedúcej farmy.
používať kombinácia týchto techník.
Vysokotlakové čističe sa používajú na
čistenie hál po vyskladnení nosníc.
Využívajú sa kvapkové napájačky.
Splnené. Odpadové vody sú odvádzané do
S cieľom znížiť tvorbu odpadovej vody sa má v rámci
žúmp. Na čistenie sa používajú
BAT používať kombinácia týchto techník.
vysokotlakové čističe.
S cieľom znížiť emisie do vody z odpadových vôd sa má
Splnené. Odpadové vody sú odvádzané
v rámci BAT používať niektorá z týchto techník alebo
kanalizačným potrubím do žúmp.
ich kombinácia.
Na efektívne využívanie energie na farme sa v rámci
Splnené. Haly sú zateplené polystyrénom.
BAT má používať kombinácia týchto techník.
Na osvetlenie sa používajú úsporné LED
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svetelné zariadenia.

BAT 9

BAT 10

BAT 11

BAT 12

BAT 13

BAT 14

BAT 15

BAT 16

BAT 17

BAT 18

S cieľom zabrániť vzniku emisií hluku alebo, 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 tieto prvky:
S cieľom zabrániť vzniku emisií hluku alebo, ak to nie je
možné, dosiahnuť ich zníženie sa v rámci BAT má
použiť niektorá z týchto techník alebo ich kombinácia.
Na zníženie emisií prachu z jednotlivých budov pre
zvieratá sa má v rámci BAT použiť niektorá z týchto
techník alebo ich kombinácia.
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 tieto prvky:

Neočakáva sa obťažovanie hlukom.

Splnené. Prevádzkové opatrenia podľa
tejto BAT sú na farme dodržiavané.
Splnené. Používaná podstielka a olejová
surovina pridávaná do krmiva znižuje
tvorbu prachu v budovách.

Neočakáva sa obťažovanie zápachom.

Na farme sú zvieratá a povrchy udržované
v suchu a čistote, na halách s klietkovým
S cieľom zabrániť vzniku emisií zápachu a/alebo vplyvu systémom chovu sa aplikuje časté
zápachu z farmy alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť
odvážanie trusu, v systémoch s podstieľkou
ich zníženie sa má v rámci BAT použiť kombinácia
je podstieľka udržiavaná suchá, v hale prúdi
nižšie uvedených techník.
sústavne vzduch. Na výduchoch z hál sú
umiestnené deflektory, ktoré vedú
vyfukovaný vzduch k zemi.
Na zníženie množstva emisií amoniaku do vzduchu zo
skladovania pevného hnoja sa má v rámci BAT použiť
Na farme sa hnoj neuskladňuje.
niektorá z týchto techník alebo ich kombinácia.
S cieľom zabrániť emisiám do pôdy a vody z
uskladnenia pevného hnoja alebo, ak to nie je možné,
Na farme sa hnoj neuskladňuje.
dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť
kombinácia týchto techník v uvedenom poradí priorít:
Na zníženie emisií amoniaku do vzduchu zo
skladovania hnojovice sa má v rámci BAT použiť
Na farme sa hnoj neuskladňuje.
kombinácia týchto techník.
Na zníženie emisií amoniaku do vzduchu zo skládky
hnojovice so zemným valom (lagúny) sa má v rámci
Na farme sa hnoj neuskladňuje.
BAT použiť kombinácia týchto techník.
S cieľom zabrániť emisiám do pôdy a vody zo
zhromažďovania hnojovice, jej prepravy potrubiami a Na farme sa hnojovica nezhromažďuje ani
zo skládky a/alebo úložiska so zemným valom (lagúny) neprepravuje
sa má v rámci BAT použiť kombinácia týchto techník.

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 týchto
techník alebo ich kombinácie.

Hnoj sa nespracováva ani nevyužíva na
farme

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 tieto
techniky.

Hnoj sa nespracováva ani nevyužíva na
farme
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BAT 21

BAT 22

Na zníženie množstva emisií amoniaku do vzduchu z
aplikácie hnojovice do pôdy sa má v rámci BAT použiť
niektorá z týchto techník alebo ich kombinácia.
Na zníženie emisií amoniaku do vzduchu z aplikácie
hnoja do pôdy sa má v rámci BAT zapracovať hnoj do
pôdy v čo najkratšom čase.

Hnojovica sa nespracováva ani nevyužíva
na farme
Hnoj sa nespracováva ani nevyužíva na
farme

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.

Každoročne sa v hlásení o vypustených
látkach do ovzdušia vypočítava množstvo
emisií amoniaku do ovzdušia, pričom sa
zohľadňuje zníženie emisií kvôli technikám
používaným na farme (nízkoemisné
technológie: hnoj odvážaný mimo
organizáciu, používanie roštovej podlahy
pod podstieľkou, kontinuálne vyvážanie
hnoja pomocou hnojových pásov z
klietkového ustajnenia).

BAT 24

V rámci BAT sa má monitorovať celkové množstvo
dusíka a celkové množstvo fosforu vylúčené v hnoji
pomocou niektorej z týchto techník minimálne s
uvedenou frekvenciou.

Fosfor sa bude monitorovať na základe
analýz pevného hnoja.

BAT 25

V rámci BAT sa majú monitorovať emisie amoniaku do
vzduchu pomocou niektorej z týchto techník
minimálne s uvedenou frekvenciou.

Splnené. Spoločnosť Babičkin dvor a.s
monitoruje emisie amoniaku a raz ročne
na základe emisných faktorov vypočítava
údaje o množstvách a druhoch
znečisťujúcich látok (NH3) vypustených do
ovzdušia za daný rok.

BAT 26

V rámci BAT sa majú pravidelne monitorovať emisie
zápachu do vzduchu

Neočakáva sa obťažovanie zápachom

BAT 27

BAT 28

BAT 29

BAT 31

V rámci BAT sa majú monitorovať emisie prachu z
jednotlivých budov na ustajnenie zvierat pomocou
niektorej z týchto techník minimálne s uvedenou
frekvenciou.
V rámci BAT sa majú monitorovať emisie amoniaku,
prachu a/alebo zápachu z jednotlivých budov na
ustajnenie zvierat vybavených systémom na čistenie
vzduchu pomocou všetkých týchto techník minimálne
s uvedenou frekvenciou.
V rámci BAT sa majú monitorovať tieto procesné
parametre najmenej raz ročne.

Kvôli nákladnosti nie je BAT na farme
uplatniteľný.

Na farme nie je prevádzkovaná hala
vybavená systémom na čistenie vzduchu.

Splnené. Všetky procesné parametre sú
monitorované.
Splnené. Hnoj je odstraňovaný dopravným
systémom 2 - 3 x týždenne, pričom
Na zníženie emisií amoniaku do vzduchu z jednotlivých materiál padá rovno do pristaveného
priestorov na chov nosníc, plemenných brojlerov alebo kontajnera a je prakticky okamžite po
mládok sa má v rámci BAT používať niektorá z týchto
naplnení distribuovaný mimo územia
techník alebo ich kombinácia.
farmy. Systém núteného vetrania je
kombinovaný s dosahovaním vysokého
obsahu sušiny.

Strana 28 z 38

G) 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
Prevádzkovateľ rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne písomne oznámi inšpekcii.
Prevádzkovateľ vypracuje plán ukončenia činnosti v prevádzke, tento plán predloží inšpekcii na schválenie
najneskôr jeden mesiac pred ukončením činnosti prevádzky. Plán ukončenia činnosti prevádzky bude
obsahovať opatrenia, ktoré sa týkajú najmä:
spôsob ukončenia činnosti a odstránenie prevádzky (technologický opis prác s uvedením postupu
demontáže technologických zariadení, odstraňovania prevádzkových náplní a nakladania s nebezpečnými a
ostatnými odpadmi zhromaždenými v prevádzke),
konkrétne opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a navrátenie areálu prevádzky do
uspokojivého stavu,
určenie zodpovednosti a termín ukončenia prác.
Počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátenia areálu prevádzky do uspokojivého stavu
je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť stálu strážnu službu.

H) Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne
zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia
P. č. Zhrnutie
Príloha č.

6.

I) Návrh podmienok povolenia
1.

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

P. č.

Opis opatrenia

1.
2.
3.

2.
2.1

Mesiac a rok
realizácie

znížiť celkové množstvo vylúčeného dusíka, a tým aj emisie amoniaku, pri zachovaní
nutričných potrieb zvierat pridávaním vhodných prísad do krmivá
znížiť celkové množstvo vylúčeného fosforu pri zachovaní nutričných potrieb zvierat
pridávaním enzýmov fytáza do krmivá
zabrániť vzniku emisií hluku alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie zvolením čo
najmenej hlučnú technológiu a pravidelnými kontrolami technického stavu vetracieho
systému

Určenie emisných limitov

P. č.

Zložka životného
prostredia

1.

Ochrana ovzdušia Chov nosníc

Zdroj emisií

Miesto
vypúšťania

Znečisťujúca
látka alebo
ukazovateľ

Navrhovaná
hodnota

Mesiac a rok
dosiahnutia

Hala 1
Hala 2

NH3

-
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2.
3.
4.

3.
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

4.
P. č.

Ochrana ovzdušia Miešareň krmív
Kotly a piecka na
Ochrana ovzdušia
pevné palivo

Hala 3
Miešareň
Výduchy z
kotolne

Ochrana ovzdušia Dieselagregát

Výduch z DG

TZL
TZL , SO2, NOx,
CO, TOC
TZL , NOx , CO,
TOC

-

-

-

-

-

-

Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník
Opis opatrenia
Prevádzkovateľ má vypracované Opatrenia pre prípad havárie, prevádzkové poriadky,
zamestnanci sú z nich zaškoľovaní, haly sú denne kontrolované a opravy sú evidované.
Odpadové vody sú odvádzané do žúmp. Na čistenie sa používajú vysokotlakové čističe.
Na farme sa hnojovica nezhromažďuje ani neprepravuje
Na farme sa hnoj nespracováva ani nevyužíva na farme
Do krmiva sa pridáva prísada, ktorá znižuje celkové množstvo vylúčeného dusíka a tým aj
emisie amoniaku. Zloženie krmiva je prispôsobené požiadavkám chovaných zvierat v
závislosti od ich veku a úžitkovosti a je rozfázované v rámci ich potrieb na výživu.
Do krmiva sa pridáva enzým fytáza, ktorá zlepšuje využiteľnosť fosforu a tým sa znižuje aj
celkové množstvo vylúčeného fosforu.
Používaná podstielka a olejová surovina pridávaná do krmiva znižuje tvorbu prachu
v budovách.
Na farme sú zvieratá a povrchy udržované v suchu a čistote, na halách s klietkovým
systémom chovu sa aplikuje časté odvážanie trusu, v systémoch s podstieľkou je
podstieľka udržiavaná suchá, v hale prúdi sústavne vzduch. Na výduchoch z hál sú
umiestnené deflektory, ktoré vedú vyfukovaný vzduch k zemi.
Techniky používané na farme (nízkoemisné technológie: hnoj odvážaný mimo
organizáciu, používanie roštovej podlahy pod podstieľkou, kontinuálne vyvážanie hnoja
pomocou hnojových pásov z klietkového ustajnenia).
Hnoj je odstraňovaný dopravným systémom 2 - 3 x týždenne, pričom materiál padá
rovno do pristaveného kontajnera a je prakticky okamžite po naplnení distribuovaný
mimo územia farmy. Systém núteného vetrania je kombinovaný s dosahovaním
vysokého obsahu sušiny.
Celkové množstvo dusíka a celkové množstvo fosforu vylúčené v hnoji sa bude
monitorovať na základe analýz pevného hnoja.

Mesiac a rok
realizácie
už realizované
už realizované
už realizované
už realizované
už realizované
už realizované
už realizované

už realizované

už realizované

už realizované

02/2020

Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie
Opis opatrenia
1.

Mesiac a rok
realizácie

Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa
Katalógu odpadov,
b) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
c) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady,
označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
d) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady
uložené, boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred
vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v
odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu,
odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných
predpisov,
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e) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
f) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s platnými
právnymi predpismi odpadového hospodárstva,
g) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
h) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,

2.

3.

4.

5.

6.

5.
P. č.

i) 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 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 spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v oblasti
odpadového hospodárstva 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 kartu bezpečnostných
údajov nemá.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prípadné skladovacie priestory na
zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov
spôsobom, ktorý spĺňa rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako
skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s
rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné
odpady a skladované nebezpečné odpady.
Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom,
nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné a nebezpečné odpady s
látkami alebo materiálmi, ktoré nie sú odpadom.
Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri prevádzke zariadenia ako pôvodcovi,
je povinný zhodnotiť alebo zneškodniť oprávnenou osobou v zariadení na to
určenom.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pri využiteľnom odpade prednostne jeho
materiálové zhodnotenie.

Podmienky hospodárenia s energiami
Opis podmienky

Mesiac a rok
realizácie

V súlade so správnym prístupom k hospodáreniu s energiami a k zníženiu spotreby
energie na množstvo výrobku je prevádzkovateľ povinný vykonať nasledovné
technicko - organizačné opatrenia:
a) kontrolu efektívneho správania sa a hospodárenia v miestach s vysokou
spotrebou energií,
b) zavedenie merania spotreby pre preukazovanie a odhaľovanie nadmernej
spotreby,
c) preventívne prehliadky a kontrolu spotrebičov elektrickej energie resp. včasné
odstraňovanie závad spôsobujúcich nadmernú spotrebu elektrickej energie; o
kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku,
d) pravidelné preventívne prehliadky stavu tepelných izolácií, oprava poškodených
úsekov; o kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.
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6.
P. č.

Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov
Opis opatrenia

Mesiac a rok
realizácie

1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom
štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý
nadmerný únik emisií do vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi na úseku vodného hospodárstva.
2. V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu
odstrániť a nahradiť čistou zeminou, a to na základe výsledkov hydrogeologického
prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného
oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
ochrany vôd.
3. S kontaminovanou zeminou nakladať tak, ako s nebezpečnými odpadmi a
zneškodniť v zariadení na to určenom oprávnenou osobou v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov.
4. Priemyselné a splaškové odpadové vody je prevádzkovateľ povinný sústreďovať vo
vodonepriepustnej žumpe a zneškodniť v zariadení na to určenom oprávnenou
osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Prevádzkovateľ je povinný v objektoch prevádzky, pre účel operatívneho
zabezpečenia odstránenia možných havárií, vymedziť priestory a umiestniť v nich
vybavenie na operatívne odstránenie možných havarijných únikov nebezpečných
látok.
6. Závady a poruchy na zariadeniach, ktoré majú vplyv na životné prostredie, musia byť
v čo najkratšej dobe opravené spôsobom predpísaným výrobcom podľa platných
prevádzkových predpisov.
7. V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami
(ropné látky, žieraviny, chemikálie) a ohňom.

7.
P. č.

Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania
Opis opatrenia

Mesiac a rok
realizácie

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv. Podmienky sa
nestanovujú.

8.
P. č.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky
Opis opatrenia

Mesiac a rok
dosiahnutia

V mieste prevádzky nie je vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia.
Podmienky sa nestanovujú.

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
1.

Kontrola emisií do ovzdušia

1.1 Požiadavky na kontrolu znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia nie sú stanovené.
2.

Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového
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odtoku
2.1 Priemyselné a splaškové odpadové vody
Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia priemyselných a splaškových odpadových vôd
vzhľadom na spôsob nakladania s nimi (sústreďovanie v žumpách a ich zneškodňovanie v zariadení
na to určenom oprávnenou osobou) nie sú určené, požiadavky na kontrolu nie sú stanovené.
2.2 Vody z povrchového odtoku
Množstvo a limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku nie sú určené,
požiadavky na kontrolu nie sú stanovené.
3.

Kontrola odpadov
3.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu zhromažďovaných odpadov (množstvo, druh,
označenie) na schválených miestach 1 krát za mesiac. O kontrole je povinný viesť záznam v
prevádzkovej evidencii.

4.

Kontrola hluku a vibrácií

4.1 Kontrola hluku a vibrácií sa nevyžaduje. Zariadenia sú v uzatvorených objektoch, prevádzka je mimo
obytnej zástavby, nie je zdrojom hluku a vibrácií.
5.

Kontrola spotreby energií

5.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať a vyhodnocovať spotrebu energií 1x mesačne, viesť o tom
evidenciu a na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu inšpekcii.
6.

Podávanie správ

6.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú evidenciu o prevádzke:
stála evidencia o prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania ovzdušia, o zdroji, jeho častiach,
zariadeniach a technológii,
b) ročná evidencia o zdroji znečisťovania ovzdušia, o množstvách emisií a o dodržiavaní
všeobecných podmienok prevádzkovania,
c) ročná evidencia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
d) priebežná evidencia o prevádzke, surovinách, spotrebe palív, spotrebovanej energii a iných
súvisiacich činnostiach,
e) priebežná evidencia parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie, súhlasov,
rozhodnutí, povolení príslušných orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia, ochrany vôd a
odpadového hospodárstva,
f) evidenciu odpadov v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti odpadového hospodárstva,
6.2 Ročná evidencia a príslušné informačné podklady sa uchovávajú najmenej päť rokov po skončení
príslušného roka. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať tieto informácie tak, aby boli chránené proti
neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné
elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.
6.3 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať prevádzkovú evidenciu najmenej päť rokov po skončení
prevádzky. Uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny zdroja, jeho časti,
zariadenia alebo technológie.
6.4 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v
a)
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povolení a vo Vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a každoročne,
vždy do 15. februára bežného roka, ich za uplynulý kalendárny rok oznámiť v písomnej a
elektronickej forme do informačného systému (SHMÚ).
6.5 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať obvodnému úradu životného prostredia, štátnej správe
ochrany ovzdušia vždy do 15. februára bežného roka úplne a pravdivé informácie o zdroji a emisiách
za uplynulý kalendárny rok ustanovené vykonávacím predpisom.
6.6 Prevádzkovateľ je povinný informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo zdroja znečisťovania
ovzdušia a o opatreniach vykonávaných na obmedzenie tohto znečistenia v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov ochrany ovzdušia.
6.7 Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie
kalendárneho roka príslušnému obvodnému úradu životného prostredia do 31. januára
nasledujúceho roka.

10.
P. č.

Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke
Opis požiadavky alebo opatrenia
1.
2.

Zariadenie je v trvalej prevádzke, a preto sa požiadavky na skúšobnú prevádzku neurčujú.
Prevádzkovateľ je povinný dodržať opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, ktoré sú
obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch prevádzkovateľa.

J) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý
orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv
P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zoznam účastníkov konania
Babičkin dvor a.s., J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš
Mesto Veľký Krtíš, Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového
hospodárstva, Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia,
Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany prírody,
Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa, Madácha 2,
Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
RÚVZ Veľký Krtíš, Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš
Regionálna veterinárna a potravinárska správa, Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš
Mgr. Jana Sudárová, ENVIROSAN s.r.o., Školská 2, 976 13 Slovenská Ľupča
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Prehlásenie
Týmto prehlasujem, že som vypracovala žiadosť o vydanie povolenia.
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.
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Podpis spracovateľa žiadosti:

..........................................................
Mgr. Janka Sudárová
odborne spôsobilá na poskytovanie odborného poradenstva
v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania ŽP

Podpis štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa:

..........................................................
Ing. Zdeněk Berka
predseda predstavenstva
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K) Prílohy k žiadosti:
1. Údaje s označením „utajované a dôverné“
P. č.
Názov a hodnota utajovaných údajov
K.2.1
Kolaudačné rozhodnutie pre Halu 2
P. č.
Názov a hodnota utajovaných údajov
K.2.2
Kolaudačné rozhodnutie pre triediarne vajec
P. č.
Názov a hodnota utajovaných údajov
K.2.3
Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav pre Halu 1
P. č.
Názov a hodnota utajovaných údajov
K.2.4
Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav pre Halu 3
P. č.
Názov a hodnota utajovaných údajov
K.2.5
Štátna veteriárna a potravinová správa SR, Oznámenie o pridelení úradného čísla – hala 1
P. č.
Názov a hodnota utajovaných údajov
K.2.6
Štátna veteriárna a potravinová správa SR, Oznámenie o pridelení úradného čísla – hala 2 a 3
P. č.
Názov a hodnota utajovaných údajov
P. č.
Názov a hodnota utajovaných údajov
K.2.8
„Východisková správa“ (Záznam z posúdenia nutnosti vypracovania východiskovej správy)
P. č.
Názov a hodnota dôverných údajov
Dokumentácia a projekt stavby, Farma Veľký Krtíš, Projekt Zodpov. projektant: Ing. Štefan ADAM,
K.2.9
dokumentáciu vypracoval: AM design s.r.o., Jarmočná 59, 992 01 Modrý Kameň, január 2018
P. č.
Názov a hodnota dôverných údajov
K.2.12 Certifikát ISO 9001, 14001, OHSAS18001 a Certifikát IFS Food
P. č.
Názov a hodnota dôverných údajov
K.2.13 Prevádzkový poriadok na nakladanie so znečisťujúcimi látkami (dieselagregát, príručný sklad čistiacich
prostriedkov, zhromaždisko nebezpečných odpadov)
P. č.
Názov a hodnota dôverných údajov
K.2.14 Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi
P. č.
Názov a hodnota dôverných údajov
K.2.15 Zmluva na odber NO, zmluva na odber slepačieho trusu, zmluva na odber kafilérneho odpadu

2
P. č.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Ďalšie doklady :
Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa
vzťahujú na prevádzku
Druh povolenia, súhlasu,
Číslo jednacie
Zložka ŽP
Dátum vydania Platnosť do
rozhodnutia, atď., kto vydal
príslušného spisu
Kolaudačné rozhodnutie pre zo dňa
Neurčená
č. SÚS-00045/2007
Halu 2
18.7.2007
Kolaudačné rozhodnutie pre 8.11.2011
Neurčená
č. SÚS-00288/2011
triediarne vajec
Oznámenie k ohláseniu
13.11.2018
Neurčená
Č. 2745/2018/OIaŽP
stavebných úprav pre Halu 1
Oznámenie k ohláseniu
13.11.2018
Neurčená
č. 2752/2018/OIaŽP
stavebných úprav pre Halu 3
Štátna veteriárna a
21.7.2016
Neurčená
2484/16
potravinová správa SR,
Oznámenie o pridelení
úradného čísla – hala 1
Štátna veteriárna a
21.7.2016
Neurčená
2482/16
potravinová správa SR,
Oznámenie o pridelení
úradného čísla – hala 2,3

Príloha
č.

3.
3.
3.
3.
5.

5.
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P. č.

Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie

7.

MŽP SR, č. 4564/2018-1.7/df zo dňa 28.5.2018 - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
k zmene navrhovanej činnosti „Farma Veľký Krtíš – chov hydiny“
Východisková správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak je súčasťou integrovaného konania podľa
§ 8 zákona č. 39/2013 Z. z.
„Východisková správa“ (Záznam z posúdenia nutnosti vypracovania východiskovej správy)
Dokumentácia a projekt stavby

P. č.
8.
P. č.
9.
P. č.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
P. č.

Farma Veľký Krtíš, Projekt Zodpov. projektant: Ing. Štefan ADAM, dokumentáciu vypracoval: AM
design s.r.o., Jarmočná 59, 992 01 Modrý Kameň, január 2018
Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti
Koordinačná situácia Farma Veľký Krtíš
Všeobecné a zrozumiteľné stručné zhrnutie
Certifikát ISO 9001, 14001, OHSAS18001 a Certifikát IFS Food
Prevádzkový poriadok na nakladanie so znečisťujúcimi látkami (dieselagregát, príručný sklad
čistiacich prostriedkov, zhromaždisko nebezpečných odpadov)
Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi
Zmluva na odber NO, zmluva na odber slepačieho trusu, zmluva na odber kafilérneho odpadu
Doklad o zaplatení správneho poplatku

Príloha
č.
1.
Príloha
č.
7.
Príloha
č.
8.
Príloha
č.
2.
6.
4.
4.
4.
4.
Príloha
č.
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