Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

ZVEREJNENIE
údajov a informácií podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 11 zákona č. 39/2013 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“)

a
VÝ Z VA

 dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
 dotknutej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
 verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.
1.

Žiadosť o zmenu povolenia:
1.1.
Žiadosť zo dňa: 20. 04. 2020
1.2.
Doručená na správny orgán: Slovenská Inšpekcia životného prostredia,
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
1.3.
Doručená dňa: 21. 04. 2020
1.4.
Evidovaná pod číslom: 12553/2020
1.5.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho
orgánu www.sizp.sk: 11. 05. 2020
1.6.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho
orgánu/obce:

22.05.2020

................................................
Dátum zverejnenia
pečiatka a podpis

1.7.

Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli
správneho orgánu/obce:

08.06.2020

...............................................
Dátum ukončenia zverejnenia
pečiatka a podpis
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2.

Prevádzkovateľ:
2.1.
Názov: Podnik živočíšnej výroby a.s.,
2.2.
Adresa: Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou,
2.3.
IČO: 00 205 931

3.

Prevádzka:
3.1.
Názov: Farma Žabokreky nad Nitrou
3.2.
Adresa: Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky nad Nitrou,
3.3.
Katastrálne územie: Žabokreky nad Nitrou
3.4.
Parcelné čísla: uvádzané v LV č. 823; 987; 989 KN
3.5.
Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:
6.6.
Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako:
c) 40 000 ks hydiny

4.

Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:
4.1.
Číslo: 5969-34866/2007/Kys/371380107
4.2.
Zo dňa: 26. 10. 2007
4.3.
Právoplatné dňa: 22. 11. 2007

5.

Informácie pre verejnosť:
5.1.
Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie
prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania
verejnosťou je potrebné zaslať na: adresu uvedenú v bode 1.2., a podľa možností
na elektronickú adresu: kristina.buckova@sizp.sk; sizpipknr@sizp.sk
5.2.
Podľa ust. § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa
zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky
zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania
verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. z.
do 11. 06. 2020.

6.

Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy
a výpisy):
6.1.
Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát
životného prostredia Bratislava – Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného
povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra (ďalej len
„Inšpekcia“), v pracovných dňoch po predchádzajúcom dohodnutí termínu
(vzhľadom
k aktuálnej
situácií
CoVid-19)
na
mailovej
adrese
kristina.buckova@sizp.sk, alebo na telefónnom čísle 0902 900 191.
6.2.
Mesto/Obec: obec Žabokreky nad Nitrou v stanovených stránkových dňoch
6.3.
Webové sídlo: www.sizp.sk

7.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:
7.1.
Príslušný orgán: 7.2.
Výsledok procesu: 7.3.
Číslo: 7.4.
Zo dňa: 7.5.
Právoplatné dňa: 7.6.
Webové sídlo: 2
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8.
-

Súčasťou konania je:
prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa ust. § 33 ods. 1 písm. f)
zákona o IPKZ z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch
o najlepších dostupných technikách – vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ)
č. 2017/302/EÚ z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o BAT pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných
(podstatná zmena v prevádzke).

9.

Zoznam dotknutých orgánov: –

10.
-

Ústne pojednávanie:
účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. V prípade, ak
účastník konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia ústne
pojednávanie nemusí nariadiť, ak ust. § 15 ods. 1 neustanovuje inak.

Stručné zhrnutie
prevádzkovateľom:

údajov

a informácii

o obsahu

podanej

žiadosti

poskytnuté

Základné údaje:
Prevádzkovateľ: Podnik živočíšnej výroby a.s., Topoľčianska cesta 321, 958 52 Žabokreky
nad Nitrou, IČO: 00 205 931
Prevádzka: Farma Žabokreky nad Nitrou
Kategória činnosti:
6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako:
c) 40 000 ks hydiny
Projektovaná kapacita: 256 500 ks hydiny
Zdôvodnenie žiadosti:
O zmenu integrovaného povolenia sa žiada z dôvodu prehodnotenia a aktualizácie podmienok
povolenia z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších
dostupných technikách – vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2017/302/EÚ
z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ
stanovujú závery o BAT pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.
Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada: Opis zmien v prevádzke, ktoré navrhuje prevádzkovateľ:
V zmysle zverejnených Záverov o BAT a správy z kontroly č. 60/2018/Z a z vlastného podnetu
SIŽP podľa ust. § 11 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ navrhujeme doplnenie nasledovných
podmienok integrovaného povolenia:
C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších dostupných techník )
1. 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.
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2. 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.
3. 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.
4. 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,
alebo
b) odhadom na základe analýzy celkového obsahu dusíka a fosforu v hnoji.
Termín: od 15.02.2021
5. 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
Prevádzkovateľ ďalej žiada v povolení zmeniť:
- vypustiť z integrovaného povolenia v časti I. Opis prevádzky, údaje o objekte č. 21,
parc. č. 578 z dôvodu jeho neprevádzkovania,
- vypustiť z integrovaného povolenia v časti II.D. bod 1.2. pre neaktuálnosť.
Z dôvodu zmeny legislatívnych predpisov prevádzkovateľ navrhuje v integrovanom povolení
zmeniť:
1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať skúšky tesností nádrţí a záchytných vaní v ktorých
sa skladujú nebezpečné látky v zmysle legislatívy.
2. 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.
3. 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 prevádzkovateľ žiada ponechať nezmenené.
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