
 

 

                    
                   Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

 

 

Č.j. 7428/37/2019-29427/2019/Z3 

 

 

Z V E R E J N E N I E 

 

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 v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ‟) 

 

a 

 

V Ý Z V A 

 

- dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, 

- dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 

 

 

1.Žiadosť o zmenu povolenia: 

 

1.1. Žiadosť zo dňa:                        17.07.2019 

 

1.2. Doručená na správny orgán:    Slovenská inšpekcia životného prostredia  

                                                        Inšpektorát životného prostredia Bratislava  

                                                        odbor integrovaného povoľovania a kontroly  

                                                        Jeséniova 17, 831 01 Bratislava 

 

1.3. Doručená dňa:                          25.07.2019 

1.4. Evidovaná pod číslom:             24509/2019 

 

       1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgánu   

       www.sizp.sk:   

                                                              12.08.2019 

 

1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho 

orgánu/mesta:                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                           ............................... 

                               Dátum zverejnenia 

                               pečiatka a podpis 

 

 

http://www.sizp.sk/
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1.7. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli 

správneho orgánu/mesta: 

                                                                     

              

 

                                                                    ............................................... 

                                  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 

 

 

3. Prevádzka: 

 

3.1. Názov:                            Vrakúň – Malý Háj 

3.2. Adresa:                          Vrakúň                     

3.3. Variabilný symbol:        372850311 

                                   

3.4. Katastrálne územie:       Vrakúň       

 

     3.5. Parcelné čísla:          1666/2, 1666/3; 1694/3, 1722/1, 1722/2, 1722/9, 1722/10, 

1722/11, 1722/12, 1722/15, 1722/16, 1722/17, 1722/18, 

1722/22, 1722/23, 1722/24, 1722/25, 1722/26, 1722/27, 

1722/29, 1722/30, 1722/63, 1722/66, 1722/67, 1722/68, 

1722/69, 1722/71, 1722/72, 1722/74, 1722/76, 1722/82; 

1730/1, 1730/3, 1730/5, 1730/7, 1730/9, 1730/10, 1730/11, 

1730/12, 1730/13, 1730/15; 1872/2, 1872/4, 1872/5, 1872/6, 

1872/7, 1872/8, 1872/9, 1872/10, 1872/11, 1872/12, 1872/13, 

1872/14; 1996/1, 1996/3, 1996/4, 1996/5, 1996/7, 1996/8, 

1996/9, 1996/13. 

Stavby na parcelách: 1694/4, 1722/21, 1722/60, 1722/62 sú 

evidované na LV. č. 1057 

Stavby na parcelách: 1772/17, 1722/27, 1722/74; 1730/5, 

1730/7, 1730/10, 1730/12 sú evidovane na LV č.1159 

 

 3.6. Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ:  

 

6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako  

b) 2 000 ks ošípaných nad 30 kg, 

 

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení: 

 

4.1. Číslo:                              6636-1933/37/2012/Zál/372850311 

4.2. Zo dňa:                           11.02.2012 

4.3. Právoplatné dňa:             06.03.2012 
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5. Informácie pre verejnosť: 

 

5.1. Písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky 

dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania je potrebné 

zaslať na adresu uvedenú v bode 1.2. tohto zverejnenia a podľa možností na elektronickú 

adresu: ivana.zaleska@sizp.sk  

 

5.2. Podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa dotknutej 

verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky dotknutej verejnosti 

a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania je: 30 dní od dátumu uvedeného 

v bode 1.5., t.j. do 11.09.2019 

 

 

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 (ďalej len 

„Inšpekcia‟), Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 900 hod.  

do 1400 hod. 

 

6.2. Obec: Vrakúň v stanovených stránkových dňoch. 

 

6.3. Webové sídlo: www.sizp.sk, www.vrakun.sk. 

 

 

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: 

 

7.1. Príslušný orgán:                 prehodnotenie podľa BAT nepodlieha posudzovaniu 

7.2. Výsledok procesu:             - 

7.3. Číslo:                                 - 

7.4. Zo dňa:                              - 

7.5. Webové sídlo:                    - 

 

8. Súčasťou konania je: 

 

8.1. V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: 

podľa § 3 ods. 3 písmeno b) bod č. 1.1. zákona o IPKZ– udelenie súhlasu na odber 

povrchových a podzemných vôd v nadväznosti na § 21 ods. 1 písmeno  b), zákona č. 

364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

  

8.2. V oblasti prehodnotenia a aktualizácie podmienok povolenia: 

podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení – prehodnotenie a aktualizácia 

podmienok povolenia podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ 2017/302 z 15. 

februára 2017, ktorým sa  podľa smernice EP a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery 

o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných. 

 

 

mailto:ivana.zaleska@sizp.sk
http://www.sizp.sk/
http://www.vrakun.sk/
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9. Zoznam dotknutých orgánov: 

 

-  Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Alžbetínske 

námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda  

 

10. Ústne pojednávanie: 

 

10.1. Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v lehote 30 dní 

od dátumu uvedeného v bode 1.5., t.j. do 11.09.2019 alebo v predĺženej lehote. 

 

10.2. Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, 

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak tento 

zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ. 

 

11.Stručné zhrnutie údajov a  informácií o obsahu podanej žiadosti: 

 

Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia bola vypracovaná podľa § 7 zákona č. 

39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu navrhovanej zmeny, ktorá podlieha 

povoleniu podľa zákona č. 39/2013 Z. z. 

Dôvodom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je 

1.  zmena (prehodnotenie odberov podzemných vôd podľa rozhodnutia MŽP SR a podľa 

Záverečnej správy výpočtu množstva podzemných vôd v kategórií B; 

2.  aplikácia BAT so zameraním na preukázanie dodržania emisných limitov analýzou 

hnojovice a/resp. krmiva na dusík a fosfor (ich pomer) podľa kategórií zvierat (ako sú 

delené v integrovanom povolení) – s dokladovaním ako príloha žiadosti o zmenu IPKZ.   

3. aplikácia požiadaviek Vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ 2017/302 z 15. februára 

2017, ktorým sa  podľa smernice EP a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších 

dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných. 

1. Opis prevádzky a jej základných parametrov 

Areál prevádzky pre výkrm ošípaných, ktorá je predmetom navrhovanej zmeny sa nachádza 

v katastrálnom území Vrakúň, cca 3 km JV od zastavaného územia a je ohraničený prevažne 

poľnohospodárskou pôdou. Vstup do areálu je pre motorové vozidlá cez betónový 

dezinfekčný žľab na zamedzenie prenosu chorôb na ošípané. Stavby a pozemky areálu farmy 

sú vo vlastníctve spoločnosti. 

 

Súčasný stav: 

Výkrm ošípaných (od 30 kg do 110 kg) v chovných halách (objekt A, B) s kapacitou 3 000 ks 

ošípaných  

-  objekt A = 1 500 ks ošípaných  

-  objekt B = 1 500 ks ošípaných 

 

Výkrm ošípaných sa realizuje na roštoch s  automatickou reguláciou teploty, čerstvého 

vzduchu a automatickým dávkovaním krmiva a pitnej vody. Podroštový priestor a podlahy sú 

izolované PE fóliou a ochranným izolačným náterom betónových žľabov.  
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Hnojovica je dopravovaná tlakovým potrubím do prečerpávacej žumpy (160 m3)  a odtiaľ  do 

PE zemnej nádrže (lagúny) o kapacite 3 287 m3. Všetky skladovacie kapacity sú preverené 

revíziou podľa príslušných noriem a oprávnenou osobou.  

Vplyv prevádzky na kvalitu podzemných vôd sa sleduje prostredníctvom monitorovacích 

vrtov  M-1, M-2, M-3 umiestnených  v areáli prevádzky. 

Navrhovaná zmena: 

   Zmena výdatnosti zdroja podzemných vôd a povoleného odberu na základe rozhodnutia 

MŽP SR  a záverečnej správy z 25,0 l.s-1 na 2,33 l.s-1; 

2.  Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov na životné prostredia a zdravie ľudí 

Realizáciou navrhovanej zmeny nevzniknú žiadne nové zdroje znečisťovania životného 

prostredia ani ovplyvnenia zdravia ľudí.    

 

Na základe rozborov a výsledkov porovnania parametrov a technologického a technického 

riešenia prevádzky „JK Gabčíkovo, farma Gabčíkovo“ s najlepšou dostupnou technikou 

(BAT) možno konštatovať, že prevádzka „JK Gabčíkovo, farma Gabčíkovo“ je v súlade 

s požiadavkami Vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ 2017/302 z 15. februára 2017, 

ktorým sa  podľa smernice EP a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných 

technikách pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných, a preto sa opatrenia na zosúladenie 

s požiadavkami BAT nenavrhujú.  

 


