Podnik živočíšnej výroby a. s., Topoľčianska cesta 321, 958 52
Žabokreky nad Nitrou

Žiadosť o vydanie povolenia - zmeny prevádzky podľa zákona
o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia je konanie:
Podľa §33, ods. 1, písm. f) – Prehodnotenie povolenia a aktualizácia podľa záverov o najlepších
dostupných technikách

Povolenie č. 5969-34866/2007/Kys/371380107 zo dňa 26.10.2007

Žiadosť o vydanie zmeny IPKZ povolenia sa podáva na základe výzvy SIŽP č.: 518811035/2020/Buč

Apríl 2020

A
1.
1.1
1.2
1.3

Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
Základné informácie
Názov prevádzkovateľa
Právna forma
Druh žiadosti

Podnik živočíšnej výroby a. s.
Akciová spoločnosť
Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ

X

Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ
Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ
Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie
po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ
1.4

Adresa sídla prevádzkovateľa

1.5

Poštová adresa (pokiaľ sa líši
od vyššie uvedenej)
www adresa
Štatutárny zástupca,
funkcia v spoločnosti
IČO
Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
Výpis z obchodného registra

Topoľčianska cesta 321,
958 52 Žabokreky nad Nitrou

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Ing. Timotej Husár – podpredseda predstavenstva

00 205 931
NOSE-P – 110.04, 110.05
OS Nitra, oddiel
Príloha č.
1
Sa, vl. Č.:10284/N
Splnomocnená kontaktná osoba Ing. Gabriel Bíro – riaditeľ, člen predstavenstva
Identifikácia spracovateľa
Podnik živočíšnej výroby a. s.
predkladanej žiadosti

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia je:
Podľa §33, ods. 1, písm. f) – Prehodnotenie povolenia a aktualizácia podľa záverov o najlepších
dostupných technikách

2.

Informácie o povoľovanej prevádzke

2.1
2.2

Názov prevádzky
Adresa prevádzky

2.3

Umiestnenie prevádzky

2.4
2.5

Stredisko: farma Žabokreky nad Nitrou
Podnik živočíšnej výroby a. s., Topoľčianska cesta
321,
958 52 Žabokreky nad Nitrou
Katastrálne územie Žabokreky nad Nitrou, okr.
Partizánske, kraj Trenčín
8 – pre chov brojlerov
1967, Ukončenie sa nepredpokladá

Počet zamestnancov
Dátum začatia a predpokladaného ukončenia
činnosti prevádzky
2.6 Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá
6.6.a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny
podľa prílohy č.1 zákona o sIPKZ
priestorom pre viac ako 40000 ks hydiny
2.7 Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra 40000 ks
v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona
o IPKZ)
2.8 Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozho256 500 ks
dovacieho parametra
2.9 Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba
256 500 ks, 8760
(hod.)
2.10 Zoznam vykonávaných činností podľa zákona o D13
odpadoch
2.11 Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia
6.12.1 – veľký zdroj
podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.
2.12 Trieda skládky odpadov
-

3.
3.1
3.2

Ďalšie informácie o prevádzke
Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné
prostredie
Cezhraničné vplyvy

Nie
Práve prebieha
Nie X Áno

X

Áno
Príloha č.
Odkaz na opis ďalej
v žiadosti

4.

Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

4.1

Kolaudačné rozhodnutie

4.2

Stavebné povolenie

4.3

Rozhodnutie Súhlas na užívanie
zdroja

4.4

Parcelné čísla a druh stavebného
pozemku, s uvedením vlastníckych
alebo iných práv podľa katastra
nehnuteľnosti
Parcelné čísla susedných pozemNezisťované
kov a susedných stavieb alebo
súvisiacich pozemkov, s uvedením
subjektov, ktoré majú vlastnícke
alebo iné práva k týmto pozemkom
Členenie stavby na stavebné objek- 15 chovných hál, technologická kanalizácia, 8 x žumpy na prety
skladnenie oplachových vôd po čistení objektov, sklad slamy,
garáže, dielne, sklad náhradných dielov, dieselagregát, administratívna budova.
Členenie stavby na prevádzkové
15 chovných hál, napájací systém FRIS, kŕmne zariadenie
súbory
ROXEL, vetrací a vykurovací systém ERMAF, Náhradný zdroj
energie, sklad slamy, spevnené plochy, zhromažďovacie miesto
NO

4.5

4.6

4.7

5.
5.1
5.2
5.3
5.4

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

Rozhodnutie o určení súpisného
čísla č.: 90/2007 zo dňa 1.2.2007

Rozhodnutie IPKZ č:
5969-34866/2007/Kys/371380107
zo dňa 26.10.2007
Kataster Žabokreky nad Nitrou

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

farma Žabokreky nad Nitrou

Rozhodnutie IPKZ č:
5969-34866/2007/Kys/371380107zo dňa
26.10.2007
Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou
Nie
X
Áno
zariadenia
Príloha č.
Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia x)

x) - predmetom tejto žiadosti je zmena – zosúladenie podmienok prevádzkovania so závermi
o BAT
Touto žiadosťou nedochádza k žiadnej zmene v činnosti povolenej prevádzky.
6.
P. č.

Utajované a dôverné údaje
Označenie príslušného
bodu žiadosti

Utajovaný/dôverný údaj

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

B
1.
P. č.
1

Údaje o prevádzke a jej umiestnení
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb
Opis prevádzky

V zmysle zverejnených Záverov o BAT a správy č. 60/2018/Z z kontroly a z vlastného podnetu SIŽP podľa ust. § 11 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ navrhujeme doplnenie podmienok
povolenia nasledovne:

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších
dostupných techník )
Dopĺňa sa:
6. Prevádzkovateľ je povinný používať také zloženie krmiva alebo nutričnú stratégiu pre
chov brojlerov, aby zabezpečil zníženie celkového množstva vylúčeného fosforu a dusíka
hydinou a tým aj emisie amoniaku.

7.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby celkové množstvo vylúčeného dusíka vyjadreného ako N pre kategóriu brojlery bolo maximálne 0,6 kg vylúčeného N na miesto pre
zviera za rok.

8.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby celkové množstvo vylúčeného fosforu pre
kategóriu brojlery bolo maximálne 0,25 kg vylúčeného P2O5 na miesto pre zviera za rok.

9.

Prevádzkovateľ je povinný monitorovať celkové množstvo dusíka a celkové množstvo
fosforu vylúčeného v hnoji jednou z uvedených techník minimálne raz ročne podľa bodu
4.9.1. Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017:
a) výpočtom pomocou materiálovej bilancie dusíka a fosforu na základe príjmu krmiva,
celkového obsahu proteínu v strave, celkového obsahu fosforu a výkonnosti zvierat,
b) odhadom na základe analýzy celkového obsahu dusíka a fosforu v hnoji.
Termín: od 15.02.2021

10.

Prevádzkovateľ je povinný na zníženie emisií amoniaku z celého výrobného procesu pri
chove hydiny odhadnúť alebo vypočítať zníženie emisií amoniaku z celého výrobného
procesu prostredníctvom BAT zavedených na farme (porovnanie ohlásených NEIS
s technikami zníženia BAT s teoretickým výpočtom NEIS bez znížení technikami BAT).
Termín: od 15.02.2021

Z dôvodu zmeny legislatívnych predpisov navrhujeme zmeniť:
I.B. 2 Opis prevádzky: vypustiť bod

Administratívna budova: objekt č. 21, parc. č. 578 (súčasť kotolňa na vykurovanie AB)
- Dôvodom je neprevádzkovanie celého objektu
II.D. zmeniť:

1.1. Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi spravidla vznikajú nasledovné druhy odpadov zaradené podľa Katalógu odpadov:

1.2 - Vypustiť pre neaktuálnosť bod 1.2
II. F. zmeniť
1.7 - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky tesností nádrží a záchytných vaní v
ktorých sa skladujú nebezpečné látky v zmysle legislatívy.

I. 7.

Podávanie správ - zmena textu bodov

7.1. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje
a informácie určené v povolení v rozsahu Vyhlášky MŽP SR ktorou sa vykonáva zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o ŽP a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.
7.2. Prevádzkovateľ je povinný podávať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní
s ním za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka inšpekcii a príslušnému
úradu životného prostredia v zmysle platnej legislatívy .
Ostatné podmienky integrovaného povolenia žiadame ponechať nezmenené.

L

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

P. č. Zhrnutie
Žiadateľ: Podnik živočíšnej výroby a. s., Žabokreky, farma brojlerov
Zdôvodnenie žiadosti: Jestvujúca prevádzka podľa zákona o IPKZ.
konanie o povolenie na odber podzemných vôd – predĺženie povolenia odberu
Názov prevádzky
Adresa prevádzky
Umiestnenie prevádzky
Počet zamestnancov
Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti
prevádzky
Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej
kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho
parametra
Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
Zoznam vykonávaných činností podľa zákona o odpadoch
Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa
vyhlášky MŽP SR č. 410/2012

Trieda skládky odpadov

Stredisko: farma Žabokreky nad Nitrou
Podnik živočíšnej výroby a. s, Topoľčianska cesta
321, Žabokreky nad Nitrou
Katastrálne územie Žabokreky nad Nitrou, okr.
Partizánske, kraj Trenčín
8 – pre chov brojlerov
1967 , ukončenie sa nepredpokladá
6.6.a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny
s priestorom pre viac ako 40000 ks hydiny
40000 ks
256 500 ks
256 500 ks, 8760
D13
6.12.1

-

Opis
V zmysle zverejnených Záverov o BAT a správy č. 60/2018/Z z kontroly a z vlastného podnetu SIŽP
podľa ust. § 11 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ navrhujeme doplnenie podmienok povolenia nasledovne:

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších
dostupných techník )
Dopĺňa sa:
6. Prevádzkovateľ je povinný používať také zloženie krmiva alebo nutričnú stratégiu pre chov brojlerov, aby zabezpečil zníženie celkového množstva vylúčeného fosforu a dusíka hydinou a tým
aj emisie amoniaku.

7.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby celkové množstvo vylúčeného dusíka vyjadreného
ako N pre kategóriu brojlery bolo maximálne 0,6 kg vylúčeného N na miesto pre zviera za rok.

8.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby celkové množstvo vylúčeného fosforu pre kategóriu
brojlery bolo maximálne 0,25 kg vylúčeného P2O5 na miesto pre zviera za rok.

9.

Prevádzkovateľ je povinný monitorovať celkové množstvo dusíka a celkové množstvo fosforu
vylúčeného v hnoji jednou z uvedených techník minimálne raz ročne podľa bodu 4.9.1. Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017:
a) výpočtom pomocou materiálovej bilancie dusíka a fosforu na základe príjmu krmiva, celkového obsahu proteínu v strave, celkového obsahu fosforu a výkonnosti zvierat,
b) odhadom na základe analýzy celkového obsahu dusíka a fosforu v hnoji.
Termín: od 15.02.2021

10.

Prevádzkovateľ je povinný na zníženie emisií amoniaku z celého výrobného procesu pri chove
hydiny odhadnúť alebo vypočítať zníženie emisií amoniaku z celého výrobného procesu prostredníctvom BAT zavedených na farme (porovnanie ohlásených NEIS s technikami zníženia
BAT s teoretickým výpočtom NEIS bez znížení technikami BAT).
Termín: od 15.02.2021

Z dôvodu zmeny legislatívnych predpisov navrhujeme zmeniť:
I.B. 2 Opis prevádzky: vypustiť bod
Administratívna budova: objekt č. 21, parc. č. 578 (súčasť kotolňa na vykurovanie AB)
- Dôvodom je neprevádzkovanie celého objektu
II.D. zmeniť:
1.1. Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi spravidla vznikajú nasledovné druhy odpadov zaradené podľa
Katalógu odpadov:
1.2 - Vypustiť pre neaktuálnosť bod 1.2
II. F. zmeniť
1.7 - Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky tesností nádrţí a záchytných vaní v ktorých sa
skladujú nebezpečné látky v zmysle legislatívy.
I. 7. Podávanie správ - zmena textu bodov
7.1. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie
určené v povolení v rozsahu Vyhlášky MŽP SR ktorou sa vykonáva zákon
o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o ŽP a každoročne ich za predchádzajúci
kalendárny rok oznamovať v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.
7.2. Prevádzkovateľ je povinný podávať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie
predchádzajúceho kalendárneho roka inšpekcii a príslušnému úradu životného prostredia
v zmysle platnej legislatívy .
Ostatné podmienky integrovaného povolenia žiadame ponechať nezmenené.

M

Návrh podmienok povolenia – zmeny v zmysle bodu B1 žiadosti

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

Zoznam účastníkov konania
Prevádzkovateľ: Podnik živočíšnej výroby, a. s., Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou

O

Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.
Podpísaný: Ing. Gabriel Bíro
(zástupca organizácie)

Dátum : _________________

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Gabriel Bíro
Pozícia v organizácii: člen pedstavenstva, riaditeľ

P

Prílohy k žiadosti:

P. č. Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti
1
2
3
4

Výpis z obchodného registra
Splnomocnenie
Stručné zhrnutie
Záznam o preukázaní skutočností a dôvodov o nevypracovaní Východiskovej správy

Príloha
č.
1
2
3
4

