
JK Gabčíkovo, s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo 
 
 
 
 

                                           Slovenská inšpekcia životného prostredia 

       Inšpektorát životného prostredia 

       Bratislava 

       Jeseniova 17 

       831 01 Bratislava     

      

        

                                    

V Gabčíkove dňa 19. 06. 2015 

 

Vec 

 Vrakúň – Nyékiszél nová farma 

 - žiadosť o zmenu integrovaného povolenia č. 5297-1932/37/2012/Zál/372850211 z 20. 02. 2012  

 

1. Základné informácie  

1.1 Názov prevádzkovateľa  
 

JK Gabčíkovo, s. r. o. 

 

1.2 Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným 

1.3 Adresa sídla prevádzkovateľa  Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo 

1.4 Poštová adresa (pokiaľ je iná) - 

1.5 Webové sídlo - 

1.6 Štatutárny zástupca,  

funkcia v spoločnosti 

Kurs Bloch Nielsen – konateľ 

 

1.7 IČO 35 844 761 

1.8 Výpis z obchodného registra alebo 

z inej evidencie 

OS v Trnave, oddiel Sro, vložka 

číslo: 15266/T 

Príloha č.  1 

1.9 Splnomocnená kontaktná osoba  Ing. Zuzana Sebök Csonga  - riaditeľka  (Príloha č. 2) 

1.10 Identifikácia spracovateľa 

predkladanej žiadosti 

Ing. Zuzana Sebök Csonga , JK Gabčíkovo,s.r.o.   

Mobil: 0905 116 810, e-mail: zscs@jkgabcikovo.eu 

  

2.   Druh a predmet žiadosti 

2.1 Druh žiadosti Žiadosť zmenu integrovaného povolenia č. 5297-

1932/37/2012/Zál/372850211 z 20. 02. 2012  

2.2 Kód NACE Rev 2 

NOSE-P 

01460 Chov ošípaných 

110.04, 110.05 

2.3 Zoznam súhlasov a povolení, 

o ktoré sa žiada 

v oblasti ochrany ovzdušia: 

§ 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ -  konanie o 

vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových 

parametrov a technicko-organizačných opatrení 

v nadväznosti na § 17 ods. 1 písm. d) zákona  č. 

137/2010 Z. z. o ovzduší;  

v oblasti ochrany zdravia ľudí   

-  § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona o IPKZ – posúdenie 

návrhu na začatie kolaudačného konania 
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v oblasti stavebného konania: 

-  § 3 ods. 3 písm. h) bod 2 zákona o IPKZ -  konanie 

o vydanie kolaudačného rozhodnutia o stavbe: 

 Odkanalizovanie manipulačnej plochy na 

farme Nyékiszél 

 Prevádzková budova – Ošipáreň Osadenie 

zásobníkov LPG 2 x 4,85 m
3
 

2.4. Zoznam prebiehajúcich konaní 

o udelenie iných súhlasov 

a povolení súvisiacich s danou 

prevádzkou 

Konania o udelení iných súhlasov a povolení 

neprebiehajú. 

 

3.   Informácie o vydaných povoleniach  

Por. 

č. 

Druh povolenia Číslo povolenia Dátum vydania 

povolenia 

3.1. Územné rozhodnutie -  

3.2 Stavebné povolenie -  

3.3 Kolaudačné rozhodnutie 

(ONV Dunajská Streda) 

KR č. 5104/81  13. 11. 1982 

3.4 Integrované povolenie 

(SIŽP) 

Rozhodnutie č. 5297-

1932/37/2012/Zál/372850211 

  

20. 02. 2012   
právoplatnosť 

14. 03. 2012 

  Rozhodnutie č. 8713-

37070/37/2012/Zál/372850211/Zl  

14. 01. 2013 

právoplatnosť 

08. 02. 2013 

  Rozhodnutie  č. 2358-

10576/37/2014/Zál/372850211/Z2 

Dátum vydania:  

Dátum právoplatnosti: 24. 04. 2014 

02. 04. 2014 

právoplatnosť 

24. 04. 2014 

3.5. Konania, ktoré boli súčasťou 

integrovaného povolenia  
v oblasti ochrany ovzdušia:  

1. podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. 

zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na 

vydanie a zmeny súboru technicko-

prevádzkových parametrov a 

technicko-organizačných opatrení 

v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 

v platnom znení; 

2. podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. 

zákona o IPKZ - určenie emisných 

limitov a technických podmienok 

prevádzkovania v nadväznosti na § 

17 , ods. 1  písm. a) zákona č. 

137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom 

znení. 

v oblasti povrchových a podzemných 

vôd:  

1.  podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5. 

zákona o IPKZ – povolenie na odber 
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povrchových a podzemných vôd, 

v oblasti odpadov:  

1. podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. 

zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na 

nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

vrátane prepravy, na ktoré nebol 

daný súhlas podľa predchádzajúcich 

konaní, 

v oblasti ochrany zdravia ľudí:  

1.   podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. 

zákona o IPKZ – posúdenie návrhu 

na nakladanie s nebezpečnými 

odpadmi. 

v oblasti stavebného konania:  

1. podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2. a § 8 

ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s 

§ 66 stavebného zákona a § 26 

vodného zákona povolenie 

uskutočniť stavbu „Odkanalizovanie 

manipulačnej plochy na farme 

Nyékiszél“ 

2. podľa § 3 ods. (4)  zákona o IPKZ  

v súčinnosti s § 61 stavebného 

zákona vydanie stavebného 

povolenia na stavbu „Prevádzková 

Budova – Ošipáreň Osadenie 

zásobníkov LPG 2 x 4,85 m3“. 

3. podľa § 3 ods. (4) o IPKZ v oblasti 

stavebného konania v súčinnosti s § 

85 stavebného zákona povolenie 

zmeny v užívaní stavby „Výkrmne 

ošípaných“ . 

 

4. Informácie o prevádzke, ktorá je predmetom zmeny  

2.1 Názov prevádzky Vrakúň – Nyékiszél nová farma 

2.2 Adresa prevádzky Vrakúň 

2.3 Umiestnenie prevádzky Kraj:   Trnavský 

Okres: Dunajská Streda 

Obec:  Vrakúň 

Katastrálne územie: Vrakúň  

Parc. č.: 1872/3,1596,1872/2, 1872/4, 1872/5, 1872/6, 

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

1872/13, 1872/14, 1872/21, 1872/22, 1872/23, 1872/24, 

1872/30, 1872/31, 1872/32, 1872/33, 1872/34  

Katastrálne územie: Nekyje na Ostrove 

Parc. č.:  481/6,481/7, 481/8,  

Bez zmeny 

2.4 

 

 

Parcelné čísla susedných 

pozemkov a susedných stavieb 

alebo súvisiacich pozemkov, 

Susedné pozemky tvoria tieto parcely: 

Parc. č.  vlastník 

LV 1449  
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s uvedením subjektov, ktoré majú 

vlastnícke alebo iné práva k týmto 

pozemkom 

(Bez zmeny) 

Parc. č.: 1872/2, 1872/11, 1872/12, 1872/13, 1872/14 

Vlastník: JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, Gabčíkovo 

Parcely sú  súčasťou areálu  pre chov ošípaných. 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členenie stavby na stavebné 

objekty 

(Bez zmeny). 

SO 01 (Objekt A)    Výkrmňa ošípaných 

SO 02 (Objekt B)    Výkrmňa ošípaných 

SO 03 (Objekt C)    Výkrmňa ošípaných 

SO 04 (Objekt D)    Predvýkrm ošípaných 

SO05                        Spojovacia chodba 

SO 06                       Kŕmne silá 

SO 07                       Zberná žumpa 

SO 08                       Kálové hospodárstvo 

SO 09                       Chladiaci (kafilérny) box  

SO 10                       Prečerpávacia  žumpa 

SO 11                       Dezinfekčný bazén 

2.6 Členenie stavby na prevádzkové 

súbory 

(Bez zmeny) 

01                             Ustajnenie 

02                             Kŕmenie 

03                             Napájanie 

04                             Odstraňovanie  výkalov 

05                             Vetranie 

06                             Vykurovanie 

2.7 Počet zamestnancov 

(Bez zmeny) 

ošetrovateľ a 2 pracovníci prevádzky  

celkovo 3 zamestnanci na prevádzke 

 

2.8 Dátum začatia a predpokladaného 

ukončenia činnosti prevádzky 

1982, ukončenie prevádzky sa nepredpokladá 

2.9 Kategória činnosti, do ktorej 

prevádzka spadá podľa prílohy č.1 

zákona o IPKZ č. 39/2013 Z. z. 

6.6.b 

prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných 

s priestorom pre viac ako 2 000 ks ošípaných (nad 30 kg) 

6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných pre viac 

ako  

b) 2 000 ks ošípaných nad 30 kg 

2.10 Hodnota príslušného 

rozhodovacieho parametra v danej 

kategórii (podľa prílohy č.1 

zákona o IPKZ č. 39/2013 Z. z.) 

(Bez zmeny) 

Viac ako 2 000 ks ošípaných (nad 30 kg) 

 

2.11 Projektovaná hodnota vyššie 

uvedeného rozhodovacieho 

parametra 

 

2.12 Prevádzkovaná kapacita 

a prevádzkovaná doba (hod.) 

(Bez zmeny) 

Obrat stáda (výkrm): 365 : 110 = 3,3 odchovných cyklov 

za rok 

Počet vyskladnených zvierat: 17 641  ks (30 - 110 kg) 

Obrat stáda (odstavčatá): 365 : 70 = 5,2 odchovných 

cyklov za rok 

Počet odchovaných odstavčiat: 20 154 ks (6 - 30 kg) 

Prevádzkovaná doba: 8 760 hod./rok  

Charakter chovu ošípaných napĺňa podmienky 

celoročného plného využitia ustajňovacích kapacít, tzn. 

365 dní v roku. Jedná sa o nepretržitú prevádzku 

s ročným pracovným časom 8 760 hod/rok. 

2.13 Zoznam vykonávaných činností 

podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 

223/2001 Z. z. v znení neskorších 

Podľa § 1 ods. 2 písm. a) sa zákon č. 223/2001 Z. z. 

nevzťahuje na hnoj, slamu alebo iný prírodný 

poľnohospodársky alebo lesnícky materiál, ktorý 
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predpisov 

(Bez zmeny) 

nevykazuje nebezpečné vlastnosti a používa sa 

v poľnohospodárstve, v lesníctve alebo na výrobu 

energie z tohto materiálu procesmi alebo spôsobmi, ktoré 

nepoškodzujú životné prostredie ani neohrozujú zdravie 

ľudí.  

2.14 Kategorizácie zdrojov 

znečisťovania ovzdušia podľa 

prílohy č. 2 vyhlášky MPŽ SR č.  

410/2012 Z. z. 

(Bez zmeny) 

6.12  Chov hospodárskych zvierat s projektovaným 

počtom chovných miest 

a) ošípané s hmotnosťou na d 30 kg    > 2000 ks  

 

2.15 Trieda skládky odpadov Nie je. 

 

5. Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 

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: 

 Odkanalizovanie manipulačnej plochy na farme Nyékiszél 

 Budova – Ošipáreň Osadenie zásobníkov LPG 2 x 4,85 m
3
 

a súvisiacu zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných 

opatrení (STPP a TOO).  

5.1. Opis stavieb, ktoré sú predmetom kolaudácie a ich základné 

parametre 

5.1.1 Odkanalizovanie manipulačnej plochy na farme Nyékiszél 

Stavebník JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo 

Katastrálne 

územie 

Nekyje na Ostrove 

Parcelné číslo 481/6, 481/7, 481/8 

Vlastník  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 

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

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 m
3 

a jej obsah bude odvážaný cca každých 12 dní na 

ČOV.   
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Vyhodnotenie záväzných podmienok zo stavebného povolenia je uvedené v prílohe č. 3 tejto 

žiadosti.  

5.1.2 Budova – Ošipáreň Osadenie zásobníkov LPG 2 x 4,85 m
3
 

Stavebník JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo 

Katastrálne územie Vrakúň 

Parcelné číslo 1872/2 

Vlastník  JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo 

Povolenie stavby 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: 

 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 

 Stanovište autocisterny 

Zásobníky LPG (2 x 4,85 m
3
) 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. 

Vyhodnotenie záväzných podmienok zo stavebného povolenia je uvedené v prílohe č. 4 tejto 

žiadosti.  

5.2. Aktualizácia súvisiacich dokumentov  

Aktualizácia „Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku 

nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (Havarijný plán)“ 

a „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 a ochrany vôd, zapracovania nových skutočnosti 

a upresnenia súvisiacich kontaktov.   

 

 

 

 

                                     Kurt Bloch N i e l s e n   

                  konateľ spoločnosti  


