SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
831 01 Bratislava , Jeséniova 17

ZVEREJNENIE
údajov a informácií podľa § 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 ZVA

 zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
 zainteresovanej 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: 19.06.2015
1.2.
Doručená na správny orgán: Slovenskú inšpekciu životného prostredia,
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
1.3.
Doručená dňa: 23.06.2015
1.4.
Evidovaná pod číslom: 16248/37/2015/Zál
1.5.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho
orgánu www.sizp.sk: 26.06.2015
1.6.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho
orgánu/obce:

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

1.7.

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

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

2.

Prevádzkovateľ:
2.1.
Názov: JK Gabčíkovo s.r.o.
2.2.
Adresa: Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
2.3.
IČO: 35 844 761

IČO: 00156906  Tel.: 02/58 28 24 12  Fax: 02/53 41 63 52

3.

Prevádzka:
3.1.
Názov: Vrakúň – Nyékiszél nová farma
3.2.
Adresa: 930 25 Vrakúň
3.3.
Katastrálne územie: Vrakúň
3.4.
Parcelné čísla: 1722/1,2,9,10,11,12,15,16,17,18,22,23,24,25,27,29, 30,63,66,67,
68,69,71,72,74,76,82, 1694/3
podľa listu vlastníctva č. 382 v katastrálnom území obce Vrakúň, p.č. 1872/3,
LV č. 1596 p.č. 1596, LV č. 1449 p.č. 1872/2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,21,22,
23,24,30,31,32,33,34,
podľa listu vlastníctva č. 1776 v katastrálnom území Nekyje na Ostrove, p.č.
481/6,7 LV nezaložený p.č. 481/8, vo vlastníctve JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská
586, Gabčíkovo a Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava.
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
b) 2000 ks ošípaných (nad 30 kg).

4.

Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:
4.1.
Číslo: 5297-1932/37/2012/Zál/372850211
4.2.
Zo dňa: 20.02.2012
4.3.
Právoplatné dňa: 14.03.2012

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 sizpipkba@sizp.sk, ivana.zaleska@sizp.sk
5.2.
Podľa § 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. j. do 27.07.2015.

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, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova
17, 831 01 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.
(ďalej len „Inšpekcia“) po telefonickom alebo e-mailovom dohodnutí.
6.2.
Mesto/Obec: Vrakúň v stanovených stránkových dňoch
6.3.
Webové sídlo: www.sizp.sk; www. vrakun.sk

7.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:
7.1.
Nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a preto schválenie STPP
a TOO a kolaudácia stavieb „Odkanalizovane manipulačnej plochy na farme
Nyékiszél“ a „Prevádzková budova – Ošipáreň Osadenie zásobníkov LPG 2 x
4,85 m3“ nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.
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8.

Súčasťou konania je:
8.1.
v oblasti: ochrany ovzdušia:
8.1.1. § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na vydanie
a zmeny
súboru
technicko-prevádzkových
parametrov
a technickoorganizačných opatrení
8.2.
v oblasti ochrany zdravia ľudí:
8.2.1. § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ – posúdenie návrhu na začatie
kolaudačného konania
8.3.
v oblasti stavebného poriadku:
8.3.1. § 3 ods. 4
zákona o IPKZ – kolaudačné konanie na stavbu
„Odkanalizovane manipulačnej plochy na farme Nyékiszél“
8.3.2. § 3 ods. 4 zákona o IPKZ – kolaudačné konanie na stavbu „Prevádzková
budova – Ošipáreň Osadenie zásobníkov LPG 2 x 4,85 m3“
8.4.
v oblasti schvaľovania:
8.4.1. § 8 ods. 3 zákona o IPKZ – schválenie východiskovej správy
vypracovanej RNDr. Zoltánom Varjú, GEO-Komárno, s.r.o., dňa 21.04.2015

9.

Zoznam dotknutých orgánov:
9.1.
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor životného prostredia, štátna správa
ochrany ovzdušia, Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda
9.2.
Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
štátnej vodnej správy, Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda
9.3.
Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
odpadového hospodárstva, Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská
Streda Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Veľkoblahovská cesta 1067/30,
929 01 Dunajská Streda
9.4.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Trhovisko č. 1102/1, 929
01 Dunajská Streda
9.5.
Obec Vrakúň – stavebný úrad, Hlavná 622, 930 25 Vrakúň
9.6.
Inšpektorát práce Trnava, J. Bottu č.4, 917 01 Trnava
9.7.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 802 01
Bratislava

10.

Ústne pojednávanie:
10.1. Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v lehote 15
dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 13.07.2015 alebo v predĺženej
lehote.
10.2. Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada,
Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia ak tento
zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ.

11.

Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté
prevádzkovateľom:
Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia bola vypracovaná podľa § 6 a § 7
zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu kolaudácie realizovaných
stavieb:
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Odkanalizovanie manipulačnej plochy na farme Nyékiszél
Budova – Ošipáreň Osadenie zásobníkov LPG 2 x 4,85 m3
a súvisiacu zmenu Súboru technicko-prevádzkových
organizačných opatrení (STPP a TOO).

parametrov

a technicko-

Opis stavieb, ktoré sú predmetom kolaudácie a ich základné parametre
Odkanalizovanie manipulačnej plochy na farme Nyékiszél
Stavebník
Katastrálne
územie
Parcelné číslo
Vlastník

JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
Nekyje na Ostrove

Povolenie
stavby

Rozhodnutie č. 8713-37070/37/2012/Zál/372850211/Z1 z 14.
01. 2013

481/6, 481/7, 481/8
481/7, 481/8 - JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05
Gabčíkovo
481/6 - správca Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36,
81715 Bratislava 11

Stavba bola realizovaná v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,
vypracovanej spracovateľom Ing. Alexandrom Ráczom, Sándora Petofiho 4628/31,
Dunajská Streda z 3/2012 overeného stavebným úradom, v stavebnom konaní
a pozostáva týchto objektov:
Manipulačná plocha – plochy 10 m x 5,4 m vybudovaná z vodostabilného betónu
a vyspádovaná do zberača odlučovača ropných látok tak, aby nedochádzalo k znečisteniu
okolitého terénu a nežiaducemu úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok.
Odlučovač ropných látok (ORL) – dažďové vody z manipulačnej plochy budú odvádzané
cez jeden ORL typu PUR – UV 500 do izolovanej nádrže na hnojovicu. Prepojenie ORL
s nádržou bolo realizované PVC potrubím DN 150 mm dĺžky 5 m.
Žumpa – bude slúžiť na akumuláciu splaškových odpadových vôd zo sociálnych
priestorov. Žumpa má objem 12 m3 a jej obsah bude odvážaný cca každých 12 dní na
ČOV.
Budova – Ošipáreň Osadenie zásobníkov LPG 2 x 4,85 m3
Stavebník
Katastrálne
územie
Parcelné číslo
Vlastník
Povolenie
stavby

JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
Vrakúň
1872/2
JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
Rozhodnutie č. 2358-10576/37/2014/Zál/372850211/Z2 z 02.
04. 2014

Stavba bola realizovaná v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,
vypracovanej spracovateľom Ákosom Szabóom HWGS projekcia technických zariadení
budov, P. Pázmaňa 2125/27, 927 01 Šaľa v 02/2013, overeného stavebným úradom
v stavebnom konaní a pozostáva týchto objektov:
Jeséniova 17  831 01 Bratislava  Telefón: 02/58 28 24 12  E-mail: ivana.zaleska@sizp.sk

Zásobník kvapalného plynu - PROPAN (2 ks) – typ FLAGA, objem 4,85 m3
Ventil odberu plynnej fázy (typ FLAGA)
Regulácia tlaku plynu 1. stupeň (typ FLAGA)
Regulácia tlaku plynu 2. stupeň (typ SPOTREBIČOVÝ REGULÁTOR)
Tlakomer + trojcestný ventil
Pružný spoj – flexo potrubie
STL rozvod plynu na konzolách
Prenosný plynový spotrebič
Betónové plató pod zásobníkmi
Stojisko autocisterny
Zásobníky LPG (2 x 4,85 m3) sú osadené vedľa objektu D vo vzdialeností 2 m od
objektu. Zásobníky sú inštalované na betónovom podklade (cestný panel) s hrúbkou min.
150 mm, vystužený KARI rohožou. Zásobníky sú k podkladu pripevnené skrutkami.
Vzdialenosť medzi zásobníkmi je 2 m. LPG plyn je zo zásobníkov vedený rozvodmi k 12
prenosným plynovým spotrebičom s tepelným výkonom od 12,4 do 32,2 kW, ktoré sú
umiestnené v objekte D. Plynové spotrebiče budú používané len podľa potreby
prevádzky.
Dodávka LPG sa bude zabezpečovať cisternou dodávateľa a bude sa stáčať čerpadlom do
zásobníkov. Stáčacie miesto je spevnená plocha umiestnená 20 m od zásobníkov a 9,7 m
od objektu D.
Aktualizácia súvisiacich dokumentov
Aktualizácia „Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných
opatrení (STPP a TOO)“ bola vykonaná z dôvodu ich úplného zosúladenia so všeobecne
záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia, zapracovania nových
skutočnosti a upresnenia súvisiacich kontaktov.
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