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.

