
E sLoVENsKÁ
lNŠPEKclA
ŽlvorľĺÉHo
PROSTREDIA

lnšpektorát životného prostredia Košice

ZVEREJNENIE

údajov ainformácií podl'a $ ll zákona č.3912013Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole

znečisťovania Životného prostredia a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,'zákon č.39l20l3 Z. z. o IPKZ")

VYZV A

_ zainteľesovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
_ zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku'
_ verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Ziadosť o Zmenu povolenia:
1.1. Žiadosť zo dňa: 24.07 .2Ol9,
1.2. Doručenó na spróvny orgón: Slovenská inšpekcia Životného prostredia, Inšpektorát

Životného pľostľedia Košice' odbor integľovaného povol'ov ania a kontroly, Rumanova
14.040 53 Košice

l.3. Doručená dňa: 24.07 '2019, (doplnená dňa 07.1l '2019)
1.4. Evidovaná pod čĺslom: 27502157l201g^Mit

].5' Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgónu
wv,w. s izp. s k : 02.12.20 19

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

a
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Dátum zverejnenia
pečiatka a podpis

1.7. Dátum ukončenia zterejnenia l,ýzvy spolu s infoľmáciami na úradnej ĺabuli spróvneho

orgánu/obce ( )llĺ,.' \ilril L,l:lr'lĺor'
t i:'r l.r. lt,,i .i.., -il

Dátum ukončenia zverej nenia
pečiatka a podpis

slovenská inšpekcia životneho prostíedia I lnšpektorát životného prostredia Košice I Rumanova 14 | o4o 53 Košice I Slovenská republika
tel': +421 55 633 33 14 | e-mail: renata wittenbergerova@sizp.sk I Ww.sizp.sk l lčo: ootsssos



2. Prevádzkovatel':
2.1. Názov: Domäsko s'r.o.
2.2. Adľesa: Lieskovská cesta 640123,962 21 Lieskovec
2.3. IČo; 31 4l9 236

3. Pľevádzka:
3.1. Názot,: Hydinárska Farma Malý Slavkov
3.2. Adresa: 060 0l Malý Slavkov
3'3. Kategória priemyselnej činnosti podl|a prílohy č' 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o ĺPKZ:

6. ostatné činnosti

6.6.a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks
hydiny.

4. Infoľmácie pľe veľej nost':
4'1 Písomné prihlcisenie sa zainteľesovanej verejnosti za účastníkn konania, podanie

prihlóšlq, zainteresovanej veľejnosti a osôb a vyjadrenie sa kzačaĺiu konania
verejnost'ou je potľebné zaslat'na.' adresu uvedenú v bode 1.2,

4'2 Podl'a $ II ods' 4 písm. d) zókona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ lehota na písomné
prihlásenie sa zainĺeresol,anej verejnosti za tičastníka konania, nložnost' podania
pľihlášlĺy zainteresovanej veľejnosĺi a osôb, možnosĺ'l,.ujadľenia sa k začaĺiu konania
vere.jnost'ou.je: j0 dní od dátumu uvedeného v bode ].5.

5. Do žiadosti, spolu s pľílohami je možné nahliadnut'(ľobit'z nej kópie, odpisy a výpisy):
5'1 Správny orgán: Slovenská inšpekcia Životného prostredia. Inšpektoľát Životného

prostredia Košice, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly, Rumanova l4,
040 53 Košice (d'alej len ,,IŽP Košice")' v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod.

do 14:00 hod.

5.2 Mesto/obec: obec Malý Slavkov
5.3 |Tebovésidlo.' www.sizp.skahttps://www.obecmalyslavkov.sk

6. Posudzovanie vplyvov na životné prostľedie:
Predmetné vydanie integrovaného povolenia nepodlieha posudzovaniu vplyvov na Životné
prostredie.

Súčast'ou konania je:
Prehodnotenie a ak je to potľebné aktualizácia podmienok uľčených v povolení. ak podl'a

$ 33 ods. l písm. Í) zákona oIPKZ vplatnom znení bol uveľejnený právne závĺizný akt
Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie ľozhodnutie

komisie (EU) 20l71302z 15. febľuára 2Ol7,l<toým sa podl'a smernice Euľópskeho parlamentu

a Rady 2O|O|75/EU stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre

intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

8. Zoznam dotknutých oľgánov:
l. okľesný úrad KeŽmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS. Huncovská l,

060 0l KeŽmarok
2. okresný úrad KeŽmarok' odboľ starostlivosti o životné prostredie, úsek, ŠSoH,
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9.
9.1

Huncovská l, 060 0l KeŽmarok
3. okresný úrad Kežmarok, odboľ starostlivosti o Životné prostredie, úsek, ŠSoo,

Huncovská l, 060 0l KeŽmarok

Ustne pojednávanie:
Učastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v lehote l5 dní od dátumu

uvedeného v bode 1.5 alebo v predíŽenej lehote.

Ak Žiadny zúčastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, IŽP Košice
podl'a $ l l ods. l0 písm. e) zákona č. 39l20l3 Z. z. o IPKZ upustí od jeho nariadenia ak tento
zákon neustanovuje inak v $ l 5 ods. l zákona č. 39l20l3 Z. z. o IPKZ.

9.2

10. Stručné zhľnutie údajov a infoľmácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté
pľevádzkovatel'om:
vid' Žiadosĺ' o vydanie zmeny integrovaného povolenia, čast' F) Stľučné zhrnutie údajov
a informácií všeobecne zrozumitel|ým spôsobom na účely zverejnenia
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Domäsko s.r.o.' Lieskovská cesta 640ĺ23,962 2l Lieskovec

Žiadost'o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzlcy pre
prevádzkovatel'a podl'a zákona o Integrovanej prevencii a kontrole

znečist'ovania životného pľostredia pľe pľevádzku -

''Hydinárska 
farma Malý Slavkov 

' 
060 01 Malý Slavkov

okres Kežmarok*

Malý Slavkov
okľes Kežmarok

(ďalej len,,pľevádzkď')

Žiadost'o zmenu integrovaného povolenia pľe prevódzkovatel'a spočíva v porovnaní
činnosti v prevádzke s najlepšou dostupnou technikou:

Prehodnotenie a aktualizárciapodmienok povolenia po uverejnení pnívneho aktu Európskej
únie o áveroch o najlepšĺch dostupných technikách, podl'a $ 33 ods. l písI4. o zríkona č.
39l20l3 Z.z. oIPYĺZ

November 2019

ĺ. Úanje identiíikujúce prevádzkovatel'a

1. Zĺĺkladné informácie
l.l Názov prevádzkovateľa Domäsko s.r.o.
t.2 Právna forma s.r.o.
I.3 Adresa sĺdla nrevádzkovateľa Lieskovská cesta 642D3, 962 2 l Lieskovec
t.4 Poštová ndresa Lieskovská cesta
t.5 Statut. ástunca. funkcia MVDr. Marián Bma PhD -
1,6 tco 3t?t9236
1.7 OKEC 0 t240
t.8 Splnomocnená kont. osoba lng. Helena KoŽuškaničová" t.č.: 09l l l74 964

kozuskanicova.hydina@gmail.com
t.9 Dľuh Žiadosti Prehodnotcnie a aktualiácia podmienok povolenia po uvercjnenĺ

pľávneho aktu Európskej únie o záveroch o najlepš|ch dostupných
technikách' podl'a $ 33 ods. l ptsm. o ákona č. 39i20 l3 Z. z. o IPKZ
Nová prevádzka,pre ktorú začne stavebné konanie po
nadobudnutĺ účinnosti ákona o IPI(Z.

nte

t.l0 VÝoĺs z obchďného reeistľa ORSR Prĺloha č I
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Infoľm o

3. ĎaBie infoľmácie o prevádzke

4.Základné informácie o stavebnýcb objektoch prevádzky

2,t Názov prcvádd<y a pridelený variab.
svmbol SlŽP

Hydinárska farma Malý Slavkov
57t250t06

,, ,, Adrua preváddty Qó0 t0l Malý Slavkov, okľcs KeŽmaľok
2.3 Umĺestnenle prevádzky Hydináľska farma je situovaná na juŽnom okraji intravilánu obce

Malý Slavkov vo vzdialenosti cca 200 m ď obce. okolité
územie je po lhohospodársky vyuŽlvané, pričom prevažujc orná
pôda. V bezprostrednej blÍzJ<osti pľevádzky sa nenachádzajú
Žiaden chránené územia a ani iné citlivé oblaĺi Životného
prostredia.

2^4 Počet zamestnancov 9
2.5 Dátum začatia a predpokladaného

ukončen ia činnosti prcvádzky
1977
S ukgnčenĺm prevádzky sa neuvaŽuje.

2.6 Kategória činnosti, do horej pľevádz}a
spadá oodľa oľllohv č.l zákona olPÍ(Z

ostatné prcvádzky, 6.ó.a

2.7 Hodnota prĺslušného roáodovacieho
Paľametra v danej kategórli /podl'a
prĺlohyč t ákona olPYĺZl

> 40 000 ks

2.8 Projektovaná hodnota vyšŠie
uvedeného ľozhďovacieho parametra

v zmysle Naľiadenie vlády č. 275D0l0 Z. z. z.
Nariadenie vlády Slovenskcj republiky, ktoým sa ustanovujú
minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu
mľsa je 33 kým'. Projektovaná usĺajňovacia kapocita chovných
hól zĺľadených do prevádzky ie 207 750 ks broilcrov.

Kapacita farmy

2.9 Prevádzkovaná kapacita a
prevádzkovaná doba /hod/

kapacita 2a7 750 ks bľojleľov/tumus, pľcvádzkovádoba 8760
hod/rok. Poč€t chovných cyklov 5 - 7 ľočne.

2.t0 Kategorizácia zdrojov mečisťovania
ovzdušia podľa vyhlóšky uŽR sn
é.4rcn012

6.12

2.I Trieda skládky ďpadov Nie je

3.t Hodnotenie W|ľu prevádzky
na životné prostredie

Nie Äno x
3.? Ceáraničné w|yw Nie x Äno odkaz na opis v Žiadosti

4.1 Uzemné rozhodnutie Cĺslo roďrodnutia a dÉtum ieho vvdania
lnformácie nie sú

dostupné
4-2 Stavebné povolenie Cĺslo rozlrodnutia a dátum ieho vvdania
4.3 Kolaudačné roáodnutie Clslo roáodnutia a dátum ieho wdania
4.4 Paĺc. čĺsla a druh stavebného

pozemku, s uvedenĺm
vlastnlckych alebo iných práv
podľa kataslľa nehnute ľnostÍ

Pozcmky ľegistrr 
''C': 

LV 3t 2 - vlastnlk Hydinĺ SK s.r.o.
Parc. č.: z53l4,2s3ĺ5,25316,507ĺl,5072, 50E, 509,5l0, 5l l, 5l3/l,
5 l3n, 514, 5 I 5, 5 t6, 511, 521, 522

4.5 Clenenie stavby na stavebné
objekty

Prcvádzkové objekty:
Adminisrailvna budova, šatne, garáže a dielne, vcľkodistľibučný sklad
v€terináľnych liďiv, chovné haly - 7 ks, kafilémy box, budova
náhradného pnldového zdroja a prudový zdroj, zásobníky lamnych znesÍ
- l6 ks' studňa' rozvod vody, kanalizáciĺ, poŽiarna nódr{ Žumpy- 8 ks,
elektľorozvodňa" elektrické prlpojky, regulačná stanĺca plynu, ľozvď
plynu, plynové prípojky, vnútroaľeálové komunikácie a spevnené plochy,
oplotenie.

4.7 Clenenie stavby na
pľevádzkové súbory

Technológia chovu: Kímenie a napájanie
Výĺobné zariĺdenia
Vzduchotechnika

Náhradný zdľoi elektrickei energie
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5. Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integľovaného povolenia

B. Úaaje o prevádzkc a jej umiestnení
l. Všeobecná chaľĺkteristika prevádzlcy z hl'adiska technického, výroby a služieb

2. opis prevádzlcy

5.1 Názov prevádzky podl'a platrého intesrovaného oovolenia Hydiníľska farma Melý Slavkov
5,2 CÍslo platrého integrovaného povolenia 3 l2ĺ20l3lPallĺ7l250l
5.3 Hodnotenie vplyvov na Životné prostredie anenou

zariadenia
Nie x Ano

5.4 Zdôvodnenie liadosti o antenu integrovaného povolenia

Prehodnotenie a aktualiácia pďmienok povolenia po uverejnenĺ právneho aktu Európskej únie o ávcroch
o najlepších dosfupných technikách, podl'a $ 33 ods. l pĺsm. fl ákona č.39/20l3 Z. z. o lPt(Z

I Prevádzka je členená na nasledovné objekty:

adm inistľatĺvna budova
chovné haly - 7 ks - lA, lB,2A, 2B, 3H,4H, 5
šatrte
garáŽe a dielne
kafilérny box
budova náhradného prúdového zdroja a pnúdoý zdroj
velkďistribučný sklad veterinárnych Iiečiv
ásobnĺky kŕmnych zmesÍ - ló ks
vodovod pitný, studňa, rozvod vody
kanalizácia
poŽiarna nádž
žumPy'8 ks wátane nawhovaných
elektroľozvodňa, cl€krické prĺpojky
regulačná stanica plynu, ľozvod plynu, plynové prlpojky
vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy
oplotenie

Chov hydiny spočĺva vo výkrme bľojlerových kurčiat v pďte chovných cyklov 5 - 7 ročne. Vstupné
suroviny a pomocné materiály pouŽÍvané pri chove hydiny sú privážané ceshýTni nÉftladnými dopravnými
prostriedkami. Dopravné prostriedky vstupujúce do areálu prechádzajú cez dezinfekčnú ľohoŽ napustenú
dezinfekčným prostriedkom, ktorá je umiestnená na betónovej ploehe. Dezinfekčné rohoŽe sú tieŽ
umiestnené pred vstupom do ustajňovacĺch objehov. Hydina je chovaná v siedmich usrajňovaclch
objektoch. Podlaha v haláchje betónovĹ betónje uložený na áutnenom štrkovom podklade a
hydroizolačnej fólii' Pri každej ha|e je vybudovaná betónová manipulačná plocha a na betónovom áklade
sú postavené dve vertikálne nádÉe na skladovanie kŕmnych zmesl. Celkom jc v prevádzke umiestnených
l6 zásobných nádŕĺ kľmiva, ktoré je dodávané regisrovaným výľobcom krmĺv. Krmivo sa do nádrŽĺ
prcčerpóva z cisterien pneumaticky ccz cyklónový rtzÁygq odkíal'sa špiľálovým dopravnĺkom dopravuje
do kÍmidiel v chovných halách. Na kľmenie a napájanie sa pouŽĺvajú automatické, výškovo nastavitel'né
kŕmne a napájacie linky.

2.t Názov technologického uz|a Projektovaná
kaoacita

Technická charakteľistika

I Kŕmenie 4 700 tJr Ad libitum. Viacfázové kľmenie so zloŽenĺm krmiva
prispôsobeným špecifi ckým poŽiadavkám produkčného
obdobia' KÍmna zmes presnejšie zodpovedá
poŽiadavkám zvierat z hl'adiska energie 

' 
aminokyselln

a minerálov v ávislosti od hmotnosti zvieral
a produkčného obdobia.
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2 Níplové naúianĺe
1 Ventilácia Chov hydiny je zabezpečený dostatočným

odvebÍivanĺm !ak, aby nedochádzalo k hromadeniu
čpavku a ľým k zvyšovaniu úhynu. optimálna teplota v
halách je l 8 oC. Požiadavky na vetranie haly sú
nasJedujúce:

4 Osvetlenie a
2.2 Názov skladu, medziskladu,

skladovacích a prcvádzkových
nádrŽl, potn'bných rozvodov
a manipulačných plôch, surovĺn,
ýobkov, pomocných látok a
odpadov

Projektovaná
kapacita

Techn ická chaľakleristika

Silá na krmivo ló ks Umiestncnie tesnc prikaŽdej hale:
hala lA - 2 ks, hala lB - 2ks, hala 2A -2 ks,
hala 28 - 2 ks, hala 3H - 3 ks, hala 4H - 2 ks,
haln5H-3ks,

2 Sklad kadáverov objekt skladu kadáverov je jednopodlaŤný
uzrmykatelhý zastrcšený murovaný objekt. S
betónovou podhhou' s priestorom prc uhynuté zvieratá
- kadávery. objekt je vybavený rozrlodom vody pľe
účely dezinfekcie pľbstoru, kanaliácbu so zaústením
do plastovej žumpy o objeme l m3, umĺestnenej
v tesnej blĺzkosti objektu, elekľoinštaláciog cbladenĺm
a vetÍanlm ventílátorom

3 Manipulačné priestory pri
halách

VyuŽitie pri naskladnenĺ a vyskladnenĺ hydiny,
materiálu a hnoju a odpadu.

2.3 Názov ostatných súvisiacich
činnostĺ

CharakÚ' a
opis činnosti

Väzba činnosti na vyššie charakterizované
technologické uzly a sklady

Nic ie
2.4 objekt diesclagregátu Prevádzkové

hodiny
60 hoďrok

V prĺpade výpadku elektrickej energie z verejnej siete
je dodávka elektrickej energie zabezpečená
z mobilného náhradného naftového prudového zdroja.
objem palivovej nódrŽe prevádzkovej 200 l. Pnidový
zdroj je uloŽrný na podlahe v murovanom objekte.
Podlaha je betónová, vybavená nepľiepustným
náterom. Prahy sú vyvýšené proti pretďeniu ropných
látok.
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C _ Rozbor porovnania prevádzlry s najlepšou dostupnou technikou
v zmysle vykonávacieho ľoáodnutia Komisie (EU) }an3o2 z l5. februara 20l7, ktor m sa podl'a smerníce Eur pskeho paľlamenfu a Rady 2uat75ĺEu
stanovujťr zinery o najlepších dostupn ch technikách (BAT) pľc intenzívny chov hydiny alebo ošípan1ch

[ozniímené pod číslom c(20|7) 688] -

PrcukĺzlnIc sĺ ladu / zd0vodncnlc rozdicbv /nĺvrh
ooĺtrcnĺ

alcbo na ävolné a celkové sa v ľámci

Eristuj ĺco prcvĺĺdzkĺ.
Prcprlvĺ zvlerĺt jc podl'a pliinu v roby
pľemiest|ĺovania od dodilvrtcľr JDK nĺ farmu-
Prcprevĺ trusu jc hncď po ukončcnl lurnusu na
zmluvnc dohodn uté micsto.
Prcdchĺdzan ic koniomin cii vody sp sobom
z chytu splaškov ch r tcchnologick ch v d do
ž mp. Všctky činnosti srĹ vykonrivané to!ĺ' ĺby sr
pľcdišlo kontaminícil vody.

- Akľcditovan vzdel vocĺ pľogľNn
- osvedčcnie - Minimálnc pľuvidlrĹ ochrany kuĺčiat

chovĺn ch na produkciu mĹsa
- Škoknic o bezpďnosti pri pľáci.
_ Školcnic - previĺdzliové poriod|a a STPPoToo
_ oprava o udržba sa vykonĺiva pracovnĺkom na farme,

zaznamcnávo sa plsomnc'

PoŽiorny cvokuačn plán farmy.
PoŽiornc poplachové smcrnicc.
Plĺin faĺmy so zĺt zomcnim odvodilovocĺch systémov 0
zdrojov vody/r" ĺokov.
Hovarijná sriprava.
Havaľijn plrn.

Hďdnotcnie sr lrdu
urcv dzkvsBAT

Prev dzkrjcvr lrdc
s touto podmicnkou BAT

Prcv dzka jc v stilĺde
s touto podmienkou BAT

Uplrtnltcľnost'

Nemusl b.vť všcobcglg
uolaanilcľné na existuiticc
nĺevádzkv/fĺrmv

Všeobccnc uplolniieľné

Všeobecnc uplatnitcľné

Slcdovrn prrrnctcr rlcbo rlďcĺic _ Techĺikr / Hodnotr plrrmctrr elcbo
ricšcnlc orc nrllcošlu doĺtuon tcchniku
Sorlvnc hosDodárcnie

Spr vne umicstnenic prevridzky/faĺmy a pĺicslorové uspoľiadanic
činnostĺ s cieľom:

obnrcdziť prepravu zvicľĺt a malcriálov (vrálanc hnojn)'
zabczpečiť dostotočn vzdialenosť od citliv ch
.eccp|orov vyädujticich ochranu'
mhľodniť prcvl daj ricc kl imatické podmicnky (napr'
vigtor s aáŽ:ky)'

zváŽiť potcnci lnu budŕtcu rozvojov kapacitu farmy,
" predch dzoťkonĺnmin cii vody.

Vzdcl vanic a školenie pracovnĺkov najmä v srivislosti s:
rclcvantn mi nariadeniami, chovom hospodárs|ach
zvieral' zdravlm a dobr,mi živoln mi podľnienkami
zvieraq nakladanĺm s hnojoĺn' bezpečnosťou
pracovnĺkov,
pnepravou hnoja o aplikĺciou hnoja do p dy,
plfuiovantm činnostÍ,
plrĹnovanlm a riadenĺm n dzov ch situ ciĺ'
opravou a dŕ.bou zaĺiodenl.

Pĺlpnava nĺĺdzového pl nu na ricšcnie ncočak van ch cmisil o
incidcntov, naprlklad znďistcnin vodn ch tltvorov. Scm m Žc
p&tľiť:

pl n farmy so anázomcn|m odvod ovocĺch systémov a
zdľojov vody/vtokov,
alĺčné pl ny reokcic na určiĺé potcnciálnc udalosti (napr.
poäar' nik zo skládok hnojovicc alcbo ich zr tcnic,
nekonľolovon odtok z háId hnojq ť'nilry ropn ch
produktov),
dostupné vybavcnie no ricšcnic incidcntov ľ kajĺrcich sa
zncčistcnia (naprlklod lybavcnic nn upchanic odlokov v
zemi_ oľchradcnic orickoo. noľné slcnv oĺt oĺĺnad niku

a

b

c



oprava a dŽba sa vykon va pracovnĺkom na ľarme.

DDD pnĺce sa vykonávaJ n zt'kladc znluvy so
spolďnosťou }lydina Slovcnsko s.ľ.o' - Zmluvo
o poslratovanĺ sluŽieb chovu hydiny'Jc uloŽená na
ľaľme.

äínc5cnom o uzĺmykatcľnom obJekte. objcktjc
vybaven kanalláciou so za stenlm do plastovej

v slmoslltnom muÍovanom,

a chladenlm.

cerĺafikát kvolity kľĺntvĺ prc jcdnotlivé štridla chovu sťl
uložené no Íarme'
Prehl senie o oplik cil overcn ch biolechnologick ch
prĺpravkov pľe znĺžcnlc emisiĺ amonialĺu a ápochu do
kŕmnph zmesl a o minimaliácli fosforu v lnrse
zvieratje uloŽené na Íaĺmc. Pridanic prĺpravku
Blostrong 5l0 do krmiva' pľc anĺŽenic zápachu
a sklcnĺkoq|ch plynov'

CeľtiÍik t kv&lity kmivo pre jcdnot|ivé štrĹdio chovu sťl
uloŽené no furme.
Prchbscnie o oplik cil overcn ch biotcchnologick ch
prĺprovkov prc zrrĺŽenic emisiĺ omonĺĺku a ápachu do
kimnych zmcsí o o minimolizicii fosforu v trusc
zvierotje uloŽcné na farmc. Pridanle prĺpravku

znlŽenicJ l0 do krmĺva'

Prcvídzka je v s lndc
s touto podmienkou BAT

Prcvídzko je v srilĺdc
s touto podmicnlou BAT

Prcvĺdzka jc v sriladc
s touto podmlenkou BAT

mlcnkou BATr touto
Prevádzko Je v srilode

PrcvÁdzh Jc v sr hde
BATJ loulo

Prcvrldzkr je v srilode
s touto podmlcnkou BAT

v s ladc

VŠcobecnc uplotnlteľné

Všeobccnc uplatnilcľné

Všcobccne uplatnitcľné

Všcobecnc uplatniteľné

tlnlotnitcľnost' m žc hť
obmcdzcnrl ak nic sri

ckonomickv dostupné
krmivrĺ s nízlĺvm ohsahom
nrotcíBL Syntctické
ominolyscliny nic jc moŽné

pi ckologickej

Všeobecnc uplatnitcl'né

Všcobccne uplotnitcľnc.

Fy zn nemusĺ byť
uplatnitcľn v prlpade
ekologickej ävor'ŇlŠncj

no

opľava ! dŕba konštrukcil a zariadenĺ,

skl dok hnojovice s cieľom overiť v slyr ok chkoľvek
prĺanakov poškodenia' dcgnd cie' ĺrnikov,
čerpadiel hnojovice, micšadiel, sepanitoľov,
zavhŽovocĺcb zariodcnl,
systémov zíc6$6y61i6 vďou a kľmivom,
vcntilsčn ch syslémov a snĺmačov tcploty,
sil a prepravn ch zorindcnl (nopľĺklod vcntilov, potrubl),
systémov na čistenie vzduchu (noprlklad prostrcdnĺctvom
pravidcln ch kontrot).

škodcami.q ochranu

nupriklad:

čistotu

Skladovonic uhynutych zvierĺt spÔsobom' ktoľ m sĺ predch dzĺ
cmisiriĺn alebo Lror m sa emísic zriŽujÍl.

obsohu protcĺnu prosuednĺctvom krmivo s
vyvíržen m obsohom dusĺko na zikIadc encľgetick ch potricb r
Znlženie

so zložcnĺmViocľzové
obdobio.
pĺispÔsoben m

Pridanic kontÍolovon ch množsticv esenci lnych aminokyselĺn do
krmiva s nĺdĺym cclkov m obsĺhom proteinu.

cclkové
povolen ch kŕmnych doplnľov ch lritok' ktoľc zniŽuj

duslka

Viacfázové kĺrrenic 5o zloŽ nĺm krmivo

Pouätic povolcn ch lamnych doplnkov ch l toli' ktoré zniŽuj
celkové mnoŽslvo vylričeného fosforu (napr. fytĺizn).

Použĺvanic

d

C

a nutľlčn stratégigv nĺĺncl
nlclĺtor z

st
LĺorÉ

množstvo Ĺ t m
tcchnĺk rlcbo lch konblnĺclu.

ĺl

b

c

d

polrieb alcrat sa majÚ v zstr8tégla'a
trchnft

BA
lch kombiniclu.

množstvo

o

b

c
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a sklcnĺkov ch plynov

BAT 5. Na cfektlvnc vnlžtvanic vďy sa v ráĺnci BAT má pouävat' kombinácir t chto tcchnlk.
7-iularĺl o spotrcbc vody no farme.
Fokturačné ridoic dďĺivatcľa vody,
Vykonrĺva sa džba pracovnĺkom na farmq
zrznamcnávo sa pĺsomnc.

Použĺvanic vysokotlďĺového čističo - WAP

Kŕmenie ad libitum,
Na nopájonic sa vyuŽĺvajri niplové naprĺjočkry.

Kalibrované zariodenie na meľanic odbcru vody.

Musia byť splncné hygicnické požiodavky v pricstorc
ustljncnia o zabczpcčcné dobrc Živorné podmicnky
zv icroL Nutnosl' zabrániĺ' zavlcčeniu ochoĺcni.

techník

Prcvádzkajc ĺiešcn oko uzĺvĺct 'chov bcz v bchu.

Použlvanic niplov ch nap jačick a vysokotlokového
čisĺiča WAP.
Daäbvc vody sri vyprišťané voľnc na terén a do
duŽďovcj knnaliácig ktorá jc zaristcná do
Shvkovského joĺku.. Splnškové u tcchnologické vody
sli odvcdcné kannliáciou do Ž mp.

7 cieľom zĺrläť emisie do vM sa v rámci BAT nlektorÁ z

Spluškov a technologické voĺly s odvcdcné do äimp.

odpadov voda vľí'nná nn pravu v Čov iného
prcvádzJĺovatel'a na z kladc zmtuvy.
Zubezpcčenic odvozu a pravyjc vykonávané na
zĺklade zmluw.
Podmĺenkt BATjc neuplatnitcľn v d slcdlĺ
obmedrcnei dostupnosti vhodn ch pozemkov

s touto podmicnkou BAT

Prevádzke je v sriledc
s touto podmienkou BAT
Prevádzkr jc v s lndc
s touto nodmienkou BÁT

Prevádzkr je v sr[hde
s touto podmienkou BAT

Prevádzka je v sĺ lade
s tou(o podmicnkou BAT

Prevádzka je v srihdc
s touto podmlenkou BAT

Prevádzka jc v sritnde
s tou(o oodmienkou BAT
Prev dzkr ic v sr llde
s (ouĺo oodmicnkou BAT

Prevĺdzka jc v srilrdc
s louto podmienkou BAT

Prevádzkĺ jc v s lndc
c touto podmicnkou BAT

Prev dzka je v s lodc
s touto podmienkou BAT

r mci obmedzenl sooicnÝch
s dostupnosťou wsoko
5(nĺvĺt9.hÝch
alrĺľs,ani ctÝgLbsľ ĺorl

Všcobccnc uplatnitcľné.

Všcobccnc uplalnateľné.

Neuplatlĺujc sg v pripode
hvdin rnĺ v.vužlvai ricich
svstémv suchého čistcnia_

Všcobccnc uplatn itcľné'

VŠeobecnc uplalnitcľné.

Z d vďu wsok ch
niiklodov nemusĺ b}ĺ'
uplĺtn itcľné na existujtjcich
formĺch. Unlatn iĺeľnosť
ĺE ž-c bvť obmcdzrnri kv li
rizikĺĺn v oblasti
bĹo|osickci beeneČnosti.

VŠcobccnc uplatnitcľné.

Všcobccnc uplotnilcľnc.

Ncmusĺ byĺ uplalnitcľné na
existujrice [ormy.

Všcobccne uplatniteľné.

Všcobecnc uplarnitel'né.

Uplotniĺcľnoď m. Že bť
obmcdz.cná v d stedku

čiastočné nnhrodcnic konvenčn cb zdrojov fosforu v krmivc.

E'fcktívnc wužÍYnnic vodv

Vcdcnic ziznamov o vylžĺvarrl vody

Vyhľodrivonic o odstra ovonae nikov vody

PouŽĺvonic vysokollokov ch čističov no čistcnic pricsĺorov nn
usĺrrjnenic zvicrlt 0 zĺriadenl.

V beľ a pouŽitie vhodn ch zarindcnl (napr. kvopkové napájočky'
miskové napájačka' vodné Žľaby) prc špccifické katcg ric zvicrot
nri zabezoďcnĺ dostuonosti vodv (ad libitum\-
overenie o (v prĺpade Potľcby) pĺavidcln prava kalibrÁcic
znľiadcni na naDáianic nitnou vodou'

opälovnč pouŽatae nckontominovancj ddďovcj vody ako vody na
čiíenie.

Enisic z odoedovci vodv

UdrŽiavonic čo najmcnšicho rozsahu m čistcn ch pl ch v behu.

Minimalizovanic pouŽitia vody

oddclcnic nckonl'aminovoncj daŽďovcj vody od tokov odpadovcj
vody' ktoni vyädujc sprucovnnic.

odvádzanie odpadovej vody do vyhradencj n doby ulcbo skládky
kĺlov.

Uprava odpadovcj vody.

Aplik cia odpadovcj vody nap du napr. pornocou zavložovocieho
wsl mu v oodobe ooslĺckovača. ooiazdného zrvložovacicho

b

c

d

c

f

!
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susediacĺch s r0ľmou a inou lcgislativnou pÍckíŽkou.
Vodo jc vyvrĺänrĹ na Čov na áliladc zĺntuvy.

D& sav
Vzducholechnilĺĺ je riešenrĹ tok' nby boli splncné
hygienické poŽladavla, zobczpečen mikokllmo
v pricstorc ustojnenis a zabezPcčené dobré Životĺé
podmlcnky zvicrat. Nrilené odvctranic Pricsloru j
podtloľov mi oxi lnyĺnl vcntilátormi. V lctnom obdobĺ
so prcdpoklod ryužitie nlŽencj teploty vonkajŠieho
vzduchu na nočné vychlodzovanlc pricstoru' ovládanic
jc automotlckc a ručné podľa potÍeby. Centralizovan
vcntiločn systém. Rĺadcnie vetronia Je clcktľiclc mi
ľorul toĺmĺ.

obtckty ustajncnil s murovĺné bcz nulnmli
izo[icia

Využitie rispom ch svietidicl-

Podmienku BAT ( v mennĺk vzduch - vzduch,
a vzduch _ vďo ) povaäljc prcv dz}ovateľ za
ncuplatnĺtelhri z d vodu ĺinančnej náročnoĺí.

Podmicnku BAT povaŽujc prcv dzkovotcľ eĺ
ncuplolnl|cľnrl z d vodu finančncj a priestorovcj
náľďnosti.

Podmicnku BAT povĺŽujc prev dzľovateľ za
ncuplomircľnri z d vodu ÍinonČĺtci o oľicstolovci

Prrvádzkĺ jc v s lade
s toulo oodmlcnkou BAT

Prevĺdzkĺ je v s ledc
s louto podnrienkou BAT

Previldzkĺ Jc v s hdc
i touto podmaenkou BAT

Prcvádzkr jc v s lade
s louÍo uodmianlrou BAT

obmcdzenej dostupnosti
vhodnÝch pozemkov
suscdiocich s farmou.
Uplatnitelhé lcn v prĺpodc
odpadovcj vody s oveĺenou
nldĺou mierou
konlominácie.

Ncmusĺ bvť unlgtniteľnl na
cľstuiÚeeoľey dzky-

Všeobccnc uplatniteľné.

Ncmusl byt' uplotniteľné nĺ
prev dzla, v hor ch sa
využlva prirodzené
vclĺanlc. lzo]rĺcia nemusi
byt'uplalnileľnii na
cxisĺujt'lcc pľcvrĺdzlcv kYqli
konŠtrukčn.Ým
obmedzeniam.

Všeobccnc uplatĺritcľnc.

VÝmcnnik! tepla tvou
vzduch - zcm sri
uolotnitcľné. lcn ak iE k
dispozlcii dostotočn
oriesloľ. tieďžc sa vväduie
YcľkĹplocha pÔdy.

Uolatnitcľnost' tcoclnÝch
čemadicl vwŽJvai cich
rckuPer ciu Beďerm lneho
lgrlo jc obmedzen pri
ítouŽitĺ vodoľovnÝch
ootrubĺ vzJrľadom na
oricsloĺové oožiĺdovkv.
Uolatnitcľnosť závisĺ od
moŽnosta inŠtaldcic

zaľlodcniq clstemy olcbo hadicového aplikátora.

EfrktÍvnc

Systémy vykurovaniďchlodenia a ventil cic s vysokou ričinnosťou.

optimoliz cia systémov vykurovaniďchladcnia o v ntil cic, ako aj
riadcniq nojmí tam, kdc so vyrŽĺvojri systémy no čistcnic vzduchu.

lzol cia sticn, podl h ďolcbo íropov priestorov na uslajncnic
zvacrat.

Pouätic cncrgeticky ričinného osvetlenia.

Použitic ťmennlkov tcplĺ_ MÔŽe sa použiť jcden z t chlo
systémov:
l. vzduch - vrducb;
2. rľr'duch - vodr;
3. vzdmh - zcm.

PouŽitic tcpcln ch čerpadicl ns rekupcráciu tcph.

Rekupcrácia lepla s vyuŽilim vyhĺievonej o ochlodzovoncj podlďty
s podstielkou (systém'.combidecľ').

a

b
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n fočnosti.

Podmicnka BAT je ncuplolnitcľn - keďŽc prcv dzlĺn
je ĺicŠen cenĺľalizovun m vcntiločn m syíémom.
Nutnosť zĺbnĺmiť zavlečcĺliu ochorcnĺ.

Emisic hluku

riodenio (pozľi poloŽku BAT l ) r Hoď zahĺtra fieto prvlqy:

Vybudovanrĺ protihlukov stens ns zĺklad
vypracovoncj hlukovcj Štrjdie s násIcdn m mcranĺm
imisiĺ hluku, ktoré prcukrĺzĺlo, Žc prcv dzkĺ
ncprckľačuje prlpustn hodnoty určuj ricej veličiny
hluku pri mnximĺilnom hlukovom zaťažcnĺ, počas
nc pÍclrŽitej prcv dzla - prolokol č. 265uz0 l 9.

technlk ĺlcbo lch kombinilcir.

Podmicnka BAT jc ncuplatnitclhá - jcdnrĺ sa
o cxisluj cu prcvádz}ĺu.

SiltĹ s umicstncn v bczProstÍednej bllzkosti
jednotliv ch hál, minimálna dlŽka prĺvodn ch potľubĺ
na krmivo, minim lny pohyb vozidicl.

Uznvrct chov' oDravy o tlrdžbn sn wkonáva oočos

Prev dzkrjcvs hdc
s touto podmicnkou BAT

Pľcv dzka ic v srilĺdc

uzslvoÍeného nodzemného
ásobnĺka na ciľkulÚucu
vodu.
NemoŽĺo unlatniť nri

?ĺĺiadcniach s
ccnlralizovanÝm
ventilačn m systéĺnom.
V prĺoade hvdináľnÍ sa
ncmusĺ dať uotutnit';

- 
ln( mĺinlnčnĺi fáx

chovu okrcm produkcic
kačĺc. _ kvÔJi extrÚmnvĺn
klimatick m podmienliam.

BAT 9 sn uplat uie len v
nrĺoade. kcď sĺ ďakrĺvq
ďalcbo jc oodložcné
obthžovanie hlukom u
citliv'ch rcccotorov,

Uolĺtnĺlcľnost'

Ncmusĺ bvť všcobcc.ne
uplatnileľné na existu irice
ĺlľcvĺidzJiv/ĺarmv.

V prĺpadc cxiĺuj cich
orcvridzok m Žc'bvť
obmcdzená moŽĺosť
oremiestncn io zariad_c..n ĺ v
d slcdku ncdostatku
pricstoru alebo nadmem' ch
nálilodov_

VŠeobecne uolĺtnitcľné

Použitie prirodzcného vctľarria

i) protokol obsahujtlci prlslušné opatrcnia a hormonogrnmy;
ii) protokol nu vykon vaĺric monilorovonia hluku;
iii) protokol prc rcalicie nn zistcné v skyy hluku;
iv) pĺogrom zĺliŽovania hluku určcn napľlklod na identiÍiMciu zdrojov'
monĺtorovunic cmisiĺ hluku, oirnačcnic príspcvkov zdrojov o vykonávanic oPatÍ nĺ
na ich climin ciu ďolcbo znicrncnie;
v) pos dcnic minul ch v s$ĺtov hluku o nĺĺpravn ch opatrcnl a šlrcnic poaoltov o
v skvtc hluku.
BAT l0. S cieľom zĺbrániť cmisiĺ

onĺr
V etapc pl novania prev dzky/farmy sa
na zabczpcčcníc dostotďncj
vzdialcnosti mcdzi prcv dzkoďfnrmou o
citliv mi ľcccplormi uplat ujri
ĺn inimálnc štnndardn vzdialcnosti.
Urovnc hluku moŽno zníŽiť;
l) zväčŠcnlm vzdiolcnosti medzi

p vodcom a príjcmcom cmisiĺ
(urnicstncnÍm zaĺiadcnio v čo
najväčŠcj prakticky
dosiahnutcľnej vzdialcnosti od
citliv ch ľeccplorov);

2\ minimatizovanĺmdlzky
prlvodn ch potrubĺ no krmivo;

3) umicstncnlm n sypick a sll no
krmivo talĺ' aby sa minimďizoval
oohvb vozidiel v rámci farmv.

Scm ootria ooalrcnia ako:

Tcchĺikr
Zĺbezpďcnie
dostatočncj vzdiolcnosti
mcdzi prcv dzkou/
farmou a citliv mi
rcceolormi.

Umicstnenic zoriudcnio-

Prcváddĺové oDalrcniu

h
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dit4 špĺr lové pod vače rlptnc naplncné kľmiriorĺr. po
ukončenĺ turnusu jc trus mcchanizmaml vyhÍlan na
bcl novri plochu, nalĺlodan do uzatv ĺaĺeľn ch
kontajnerov a vyváäĺ' na zÁkladc zmluvy' Zhrilrcĺe
plochy stl v uzavíetom Pricstore.

Vcntlláloľy s vysokou cfcktlvnosťou. Riodcnic vetranĺ&
jc outomĺické a ručné podľa potrcby. Centralizovan
ľEnlilačn syíém. Riadcnie vctranln je clcktrlck mi
regu ltltormi. Posĺvne adlibitné podávačc krmiva

Vybudovaná pľotihluková st na nIl áklodc
vypmcovanej hlukoveJ ŠtÚdie s n slcdn m mcranĺm
ĺmĺsiĺ hluku, ktoĺé prcukázalq Žc prcv dzka
ncprckračuJc prĺpusrné hďnoty určuJÚcej vclĺčĺny
hluku pľl moĺim lnom hlukovom zaťožcnl, počos
ncpreirŽĺrcJ prcv dáry - pľotokol č. z652n0l9.

V okolĺ chovn ch h l stromov porast.

s touto podmlcnlĺou BAT

Prevŕdzkr Jc v sr ledc
s touto podmienkon BAT

Prcv dzhJevs hdc
s Ĺoulo podmicnkoo BAT

BAT.I0 olsm. d) bod 3) ie
možné uplotniť lcn na
oŠiDámc. Pasívne aĺlli iĺld
oodrĺvačc \ľmiva je možné
up|otniť len v prlpodc
nového zaĺiod-cnia alcbo
v mcny zĺriadenia aIcbo v
pľĺpadclc zvie.raĺ
ncvvŽ'dui reštrikčnc
kŕmenie'

Uplatniteľnoĺ' m Žc byt'
obmcd?cná v d slcdku
oĺiestorovÝch požiĺdaviek o
zdravotnÝch a
bezpečnostnÝch asoektov.
Nemožno uplotĺ|iť na
materiílv oohlcujricc hluk.
ktoré bv brnili
eĺektĺvnemu čistcniu
nrevridzkv,
Nemusĺ bvť všcobccne
upIotn!!eľné z dÔvodov
bioIosickci bezoečnosti.

l) zotvilranic dverĺ o hlovn ch
pľiechodov v budovg pokioľjc
to moäé, najmä v časc kŕmcnio;

2) obsluho zariodcnio sluscn m
pcrson lom;

3) pokiaľje to možné, vyh banic sa
vykon vaniu hlučn ch činnostl v
noci o počos vĺkcndov;

4, zabezpcčenic opatr nl nĹ
ztĺŽcnie hluku počas činnostĺ
dŕby;

5) poľiaľjc to moŽné,
prcv ddĺovanic dopravnĺkov o
špĺr lou ch podávačov riplnc
naplnen ch krmivom;

6) minimolizovĺnievonkojšlch
ártlan ch pl ch, rby sa
obmcdzi l h luk ďrŕrlacĺch
mcchanizmov.

Mcdzi tacto z!ľiodenio palľio nopriklod:
t) vcntil tory s vysokou cfcl:tlvnoťou

v prĺpodoch, kcď nicje moŽné
alcbo postlčujÍtce prirodzcné
vetranic;

2) čcĺpadl o kompĺesory;
3) systém na kŕmcnic, l:roĺ

obmcdzujc stimulĺĺciu zyicrat
pred kÍmcnĺm (noprĺkld
zadľžiavocie n syplry, pĺslvne
odl ibitné pod vačc krmivo,
komoaktné pod vočc krmivo).

Scm patľia:
l) obmcdzovočehluku;
2) izol cic vibr cil;
3) krľy hlučnych zĺrĺadcnl (napr.

mlyny' pncumotické
dopravnĺky);

4) zvukov izol cio budov.

Šĺrenie hluku jc mo2né obmcdziť
umiestnenlm prck Žok mcdzi zdrojc
hluku a prliemcov.

Zoľiadcn|g s nĺzkou
hlučnoďou.

Zariadcnia na zrrĺžľn jc

hl u.

ZniŽovonie hluku.

d
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l l. No ztĺžĺnic cmisiÍ sa v nlk

Hlboká podĺiclko v zložcnĺ d|hĺĺ sloma a drcvcná
ľašcIina-

Aptikácia čcrstvej podstiell'1 ručnc.

PouŽĺvanie 8dlibilÍ'ého kŕmcnia.

PouŽĺvanic gronulovoného kľmiva s obsahom olcjov
o lukov. - ccrtilikát kvality v robcu.

Použlvonic gľanulovaného krmivo s obsahom olejov
a lukov. - ccÍtiĺikít kvolity v ľobcu. Na prcv dztc nic
ie vwŽĺvoné suché krmivo.
Vzduchotcchnikn jc ricšcná tllq oby boli splncné
hygicnické poŽiodovla' zĺbezpcčcn mikľoklÍma
v prieslore ustsjncni8 a zobczpcčcné dobré Životné
podmicnky zvicrat N lcné odvctranic pri storu je
podtlďĺov mi axirĺlnymi ventil tormi' V letnom obdobt
so prcdpoklad vyuŽi(ie znlŽrnci tcploty vonkajŠicho
vzjuchu no nočné vychladzovenic pricstoru. ovl donic
je automotické a ručné podľa potrcby' Ccntralizovnn
vcntiločn systém. Riadcnic vctr8nie je clclĺrick mi
Ícgul tormi.

Vzduchotechnika je sprocovan tĺli' oby boli splnené
hygicnick poŽindavlqy' pre zabczpečenic mikľokl|my
v prícstoĺc ustajnenia jc systém, kĺoď umoäujc jeÍnné
rozprašovnnĺc vody v pricstorc pornocou mikotrysiek
čo ricši zvlhčovanie, chladcnie, cvsporácĺu, prĺpadne
dezinfekciu.

Prcvádzttr jc v srilade
s touto podmienkou BAT

Prcvádzka jc v sri! de
s tou(o nodmienkou BAT
Prevídzkr je v s hdc
s touto nodmicnkou BAT

Previidzkĺ jc v sĺilrdc
ĺ (outo podmienkou BAT

Pľcv dzko je v sriladc
s touÍo podmicnkou BAT

Prev dzkr jc v sr lrde
s touto podmicnkou BAT

Prcv dzkĺ Jc v slilld
s touto podmicnkou BAT

Dlh slamu ncmoŽno
uplotniť v systémoch s
hnoiovicou.

Všeobecnc uplalnitcľné.

Všeobccne uplohitcľné.

Všeobecne uplarniteľné.

VŠcobccne uplatnitcľné.

Uolatnitcľnost' m žc bYť
obmedz-en sq.rktmi
srivisiacimi s dobr mi
živo(nymi podmienkomi
zvieql:

Uplatniteľnosť m Že byt
obmedzenrit 4 Žczvicrat
vnlmojti poklcs teploty
počas potlŽitio vďncj hmly'
obzvt šť v citliv ch fzach
ich ävotl' ďalcbo v prĺpadc
chlodného ĺl vlhkého
podncbia Uplatniteľnosť
m žc byt obmedzrná aj v
prĺpadc wstémov s oevn: m
hnojom na konci chovného
obdobio kv li vysok m
cmisiám amoniaku.
Uplĺnitcľné len na
hvdin mc s vt lÍmi ĺĺršĺmi

ZnlŽeĺie tvorby pÍachu v budov ch prc hospod nke zvĺerat . No
tento čcl sa m Ž. pouŽiť kombinácia t chto lechnlk:

l. Použitie hrubšcj podsticl|y (naprĺklad dlhcj slomy alcbo
dĺcvcn ch hob!ln nomicsto scľĺncj slamy);

2.Aplikrĺcio čcrstvej podsticts pomocou tcchniLy podsticlonia s
nĺzkou nrĺšnosťou (nĺoĺ_ ručnc}:

3' Pouävĺnie odlibitoého krmcnia;

4' Použĺvanic vlhkého krmiva' grlnulovlného krmivl alcbo
pridaĺic olcjov ch surovln alebo spojĺv do syslémov 50 such m
krmivom:

5. Vybavenie pncumalicLf nĺpĺrlanych skhdov sucbébo krmlvr
scpar tormi pĺachu;

6. N vrh a prevádzkovonie ventílačného systému s nlzkou
r chtosťou vzduchu v budove.

Znlžcnic koncentrácic prachu v budovc pomocou jcdncj z t chto
tcchnĺk:

l. pouŽitie vodnej hmly;

2. postľclĺovnnie olcjom;
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Podmicnka BAT je ncuplotnltcľná 'jcdn sa
o cxistujricu prev ddĺu.
Zmcno by pľcds&tvovals veľkrl tcchnologickri
! ÍinančnÁ n rďnosť.

Podmĺenka BAT jc neuplatnitcľná -jcdn sa
o prev dzku s cenlralizovan m ventllučn systém.

Podĺnienka BAT je ncuplatnitcľnĺi - jcdn sa
o prcvridzku s ccntĺnlizovon m ventilĺčn systém.

Podmicnku BAT považujc prcvrĺdzkovolcľ za
neuplatnitcľn z d vodu vysok ch n liladov na
regliáciu-

Podmienka BAT je ncuplatnitcľnĺi -Jednrĺ sa
pľcvildzlĺu chovn m systémom s pcvn m hnojom na
konci chovného oMobÍo.

t2. s to nlc v a NB

ako 2l dnl. Uolalniteľnosť
no prcv dzky s nosnicami
m Že byť obmcdzcná kv li
riziku kontnmin cie
zariadenia v budovc.
Nemusl byť všeobecnc
uplatnitelhé na ošipárnc
alcbo nocxislui ce
hvdin ľne z tcchniclc ch
ďolebo ckonomick ch
dÔvodov.

Možno ho uplatnit'len v
prevridzkach s tunclov:ŕm
vcnliločnÝm svslémom.
Možno ho uplatniť len v
hydináľ och s tunelovym
venlilačn m svstémom.
T to technika ncmusĺ byť
všcobccne uolotnilcľnrĺ z
d vodov {vsok ch
n kladqv na realiáciu.
Uplotnitcľné lcn pre
cxastujrlcc prcv dzlĺy, v
Hor ch so pouäva
centralizovan vcntilučn
systém.
Uplotnitcľné len na

!Íp!ĺdzľlls_hnaia$cau. J c
potľcbnc dostatočná plocha
mimo budovy pĺe zvierotĺi
na umiestncnĺe Íiltmčn ch
n plnĺ. Trito tcchnika
nemusĺ byť všcobecne
uplotniteľnĺi z d vodov
vysok ch nrĺkladov no
rcaliáciu. Uplatnitcrné lcn
pľc existujricc prcv dzliy, v
|ror ch so pouŽĺvn
centralizovĺn ventiločn
syslém.

3. Jonizdcia.

Upľava vyfukovaného vzduchu pomocou syslému na čistcnic
yz{uchq. napriklad:

l. vodn ďlučovač,

2. such filtcr,

3' pničkn plynu'
4' kysclinov pľáčka nlvnu.
5. bioskrubcr (alcbo skľoan biofiltcľ).

.dvojstup ov ĺlcbo tľojstup ov systém no čistenic vzduchu;

7. biofilter

c
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ĺlčaďou
Podmienku BAT povožuje prcvĺidzlĺovotcl' za
ncuplatnitcthri - kcďŽc v nimci cxistuj ccj prcv dzky
obt'aŽovanic ápachom ncbolo podloŽtné' Na mlžcnic
aipachu sa apl ikujri overené bioĺcchnologick
prlpravka prc zĺrĺžcnic cĺnisil amonioku o ápachu do
krmnych zmcsl ĺ minimolizuje sa ľosľor v uusc zvi ľaL
Pridonie prĺpravku Biostrong 5l0 do krmivq prc
ztiŽcnic ápachu a sklcnlkov ch p|ynov.

ak to nic dosiďlnuť ich T ko

Podmienko BAT jc ncuplatni(cľnrĹ -jedn so
o cxistujricu prevldzku.

Na napájanic so vyuŽĺvajri niplov napájačky.
Udržiavanie podstiels v suchu a v ocr bnych
podmicnkach. DodrŽinvanic dobr ch Životn ch
podmicnok zrlicral chovje uzlvret . Po ukončcnĺ
turnusu jc trus mechonizmomi vyhľitan na bct nov
plocbu, nokladĺn do uzatvrĺrateľn ch kontajneľov
a vyvĺĺän na ákIade zmluvy. Zhr ocic plochy zu
v uzavrclom pÍiestore.

Stĺopné vcntil tory - vyfukovanic vzduchu nod
rovilou slrcchy,

Prev dzkojcvs lodc
s touto podmĺenkou BAT

Pĺcv dzkr je v s ladc
s ĺouto podmienkoo BAT

BAT 12 sa uolot uie lcn v
orloadc. kcď sa očalĺávo
ďaleboje ood]oŽené
obt'ažov.onie ápochom u
citliv gh rcccntorov.

NcmusÍ byť všcobccne
unlotniteľné na cxisluilicc
formv/oľeviidzkv_

Znllr'nie tcploty vn tornCho
proslĺedio' pľictoku a
r chloíi prudenia vzduchu
ncmusl bs uplotnitcľné
váľadom na aspckty
s visiocc s dobr mi
životn mi podmienkami
zvienot.

Vcdenie osi hrcbeiĺa stĺcchy
nemoäo uplatniť pri
existujlicich prcv dzĺioch.

i) pĺotokol obsahujrici prIslušné opotľenio a haľmonogramy;
ii) pľotokol na lrykon vanic ĺnonitorovania ápachu;
iii) prolokol pľc ľcokcie na zislené obt'ažovanic zĹpochom;
iv) progĺam prcchádzanio a odstruilovania z pachu určcn napľĺklad na identiÍikáciu
zdrojov' monilorovonic emisil z pachu, ozlďcnic prĺspevkov zdĺojov o vykonĺivonic
opatÍenl na ich eliminĺíciu ďolebo znierncnic;
v) posrldcnic minul ch v skyov ápachu u nápravn ch opotrcnl o šlľenic pozrllkov
o v skyte áoachu.

Zĺbczpečcnic dostatočncj vzdialcnosti medzi [aĺmoďpĺcv dzJĺou o
citliy mi Ícccptormi.

PouŽiĺie systému ustljnenio, v ktorom jc zavcdcn jcden z
nĺslcdujtĹclch princípov olebo lch komblnácie:
- udržiavaníe zvicrat a povrchov v suchu a čistote (nopr.

pĺcdch dzať n ikom krmivo' pĺcdchrĺdzať prltomnosti
vykolov v akumulačn ch priesloroch čiostočnc rcštov ch
podl h),

_ obmcdzcnie povrchu hnoja' ktor vytváro cmisic (napr.
pomocou kovov ch ulcbo plostov ch rošto% kanĺílov s
mcnšlm odkrytym povrchom hnoja),

_ časté vyv änic hnojo do extcrného (kryého) sktodu hnoj4
- mlĹcĺic tcploty hnojÚ (naprlklod chlodcnĺm hnojovicc) o

vn toĺného prostĺediĺ'
- mĺŽcnie pricloku a r chlosti prudenin vzduchu nad povĺchom

hnojq
_ v syst moch s podsĺielkou udržirvrnlc podsticlky v suchu

r v acr bnvch oodmlcnkĺch.
optimal imvanic 1rcdm icnok vyprišťnnia vyfukovnného vzduchu z
budovy pre zvierat pomocou niektorcJ z t chto tcchnĺk olcbo lch
kombinĺĺcic:
_ zv Šcnie v šky v pustu (nopr. rryfukovanic vzduchu nod

rirov ou írechn komĺny, vcdcnie vyfukovanÉho vzduchu cez
hĺcbcil sľcchy namiesto nlzJĺcj čosti sticn)'

- dšcnicvcrtikrĹlncj r chlosti vcntil cie prosĺrcdnĺctvom
v puĺu'

_ cľcktĺvnc umicstnenic cxtcm ch prck Žok na vytviĺľanic
turbulcntného prudcnia vyfu kovaného vzduchu (napr.
vcgctĺĹcie)'

_ pridanic deĺlektorov vo v fukov ch otvoroch umicstnen ch v
nĺdĺych častiĺch íien s cicľom vicsť vylilkovany vzduch
smcrom k zcmi,

- ľozDtyľovanic wfukovaného ľzducho na tei stranc budow.
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Podmienku BAT povoätjc preváddiovatet' za
neuplatniteľnÍr z d vodu vysoljch nĺlkladov no
ĺealiáciu.

PodrnienLa pre skladovonio hnoJa srl na prcv dzku
neapllkovoteľné - kcďŽc skladovontc pevného hnoja
nĺejc no pÍcv dz}c alcbo prev dzkovalcľom
reallzované. Po ukončenĺ lumusu je !rus
mcchanizmĺmĺ vyhrrlan na ba novri plochu,
nďiladnn1t do uzatvámtelh ch kontajncĺov

Podmienky pre spľacovanie hnoja ĺi no prev dzlĺu
ncaplikovatcľné - kcďŽc sklgdovanie pevného hnoJa
nie je na prev dzJĺc alebo pľevádzkovateľom
ľcalĺzovoné- Po ulĺončenl turnusuJc trus
mechanizmami vyhnlaĺl na bet nov plochu,
nďilodĺĺt do u.dvintcľn ch kontainerov
Podmicnl1 prc aplik cĺu hnoja do pody sri na
prcvádzlĺu neaplikovateľné - ked'Žc skladovanie
pcvného hnoja niejc no prcv dzkc olcbo
pĺev dzkovoteľom ľcol|zované' Po ukončcnĺ turnusu je
trus mechanazrnoml vyhŕ en na bet novrl plochu,
noltadon do uzllvlifatcľn ch kontaJncrov.

,o
ua alebo Po

T to technika nemusÍ byť
všeobccnc uolotnitcľn z
d vodov wsolĺ ch
n liladov na ľeoliz ciu'
Uplntnitel'né len pĺc
cxistuj cc pľcv dáry, v
Hor ch sa pouŽlvĺ
central izo.von]y' vent i lačn!
svstém. Bioĺihcr ae

uplatnateľnÝ lcn v
previidzkach s hnojovicou.
V prĺpadc bioĺiltľaje
potrcbn doío|očnáploch&
mimo budovy pĺc zvicrat
no umicstncnie ĺiltročn ch
n olnl.

Pen uplatniteľnosĺ podľa
polollq BAT 16 písn' b)
pre hnojovict. Po:ri
uplatni te ľnos t' pol o:lq BAT
l 1 pÍsm. b) pre pevn , hnoj.

l\ĺor je odvr ĺcnil od citlivého ľeccptoro'
vcdcnic osi hĺcbc a strechy prirodzene velroncj budovy
priečnc k prevládai ccmu sĺneru vctra.

Použítie systémov n! čislenie vzduchu, nopÍĺklad:
t. bioskrubcr (olcbo sknĺpan biofiltcľ),
Z. bioliltcr;
3, dvojstup ov llebotrojstupllor{systémnačistcnie

vzduchu.

PouŽitie naektoľcj z t chto tcchnlk alebo ich kombin cic na
sktodovanic hnojo:

l. zĺkrytic hnojovice alebo pcvného hnojo počos
sklodovania,

2. umicstncnic skltidky pri zohľodnenĺ všcobccného smeru
vctro ďolcbo prijltie opatľenĺ no zrĺŽenie rychlosti vetra
okolo skl dky sklodu a nad ilou (napľ. stĺomy, prirodzcné
pľek žlĺy)'

3' minimalizovonicorcmiďavaniohnoiovicc.
Spracovonie hnoja pomocou nicktoľcj z t chto technlk s cicľom
minimalizovoť emisic z pachu pďas ĺplikovania do pMy (alcbo
pľed ilou):

l. aeĺĺibny mzlĺld (prevzduŠilovanĺe) hnojovicc;
2. kompostovanic pcvného hnojq
3. anaer bnv rodilad.

Použĺtic niektoľcj z t chto tcchnĺk olcbo ich kombin cie na
aplik ciu hnoja do p dy:

l. p sov ľozmet voč, zoriadenic na plytk alcbo hlbokri
injekt Ž pri oplik cii bnojovice do pÔdy'

2' zĺprocovĺnic hnoja v čo najkratšom časc.

20 sna
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v počct zllŽcnia emisii omoniaku zavcdcn mi BAT (
t_j. porovnanie ohlriscn ch NEls s technaknĺni znlžcnio
BAT s teorcliclc m v počlom NEIS bcz aníŽenl
tcchnikami BAT)

DalŠia sp sob mÚipu!ácie s hnojom nic jc
prcvridzkovateľom Ícalizovan ' Podmicnku BAT
povĺžujc prcvádzkovalcľ zr ncuplotnitcľnil.

Sprucovonic hnoja nicje na pĺcvádzJĺc alcbo
prcvádzkovatcľom r llizovoné' Podmicnku BAT
považujc prcvádz}ovotcľ za nc.uplntnitcľn .

Podmicnku BAT povnŽujc prcv dáĺovalcľ zĺ
ncupltrtnil lhli z d vďu vysok ch nrĺ'}ĺ'ladov na
rcaliáciu.

Uplatnitcl'nosť

Všcobecnc uplatniteľné

Všcobccnc uplĺtnitcľné.

Uplatnitcľné lcn na cmisĺc z
jednotlivych budov na
ustajncnic zvieraL
NcmoŽno uplotniť na
prcvridzll s
nainŠtalovon m systémom
no čislenic vzduchu. V
tďiom prlpadc sa uplĺt ujc
poloŽka BÄl'28. T to
technika ncnnusi bť
vŠcobccnc unlatniteľn
vzhľadom na n kladv na

Frekvencie

Raz ročnc prc
k!ždťl
kĺteg riu
zvicľol.

Raz ročne prc
kaŽd'i
kutcgoriu
zvicrat.

VŽdn kcď
d jdck
v znnmn m
zmcnám
najmcncj
jcdného z
ľ chĺo
paľametrov; a)
druh
hospodárskach
zvieral
chovan ch na

V rámcí v lickvcnciou.z

odhad pomocou materirĹlovcj bilancic na ákIldc
vy!učovanio o celkového obsahu dusika (alebo
cclkov ho obsahu amoniak lncho dusika)
prĺtomného v jednotlit^jch eraprich sp.lacovania
hnoio.

V počct pomocou mcrania koncentrácie
ffionioku a inĺcnzity vetranaa pomocou mct d
vych dzaj cich znoracm lSo, vn tľošt tnych
olcbo mcdzináľodn ch noricm alcbo in ch
mcl d, ktoré zabczpečuj dojc s pomvnaĺeľnou
vcdcckou kvulitou.

2n
do ana

chovn ,m

zdkladena
prev dzkuso

uyv žani,

hnojovicc
chovnéhokonclnĺ

skladovanlszo
hnoJom

cmlsiepre
pevxľms

Poďmienky
syslémom

nt

nao
nie jc lrusje,urnusuukončcnlPorcotizovanéPrevildzkovateľomalebopru dzkenahnojaspracownrc*eďženeoplikova!eťnépr* dzkunastiaotamtchuojasprocovonreptcPodmicnly

do T Ž
PodmicnLy prc upllkdcie hnoJa ďo pody sti na prev dzku neopllkovateľné _ keďže sprocovanie hnoja na preuidzte alebo previIdzhovateťom rcolizovoné Po ulĺončení turnusu je lrus mechaniuuml

nĺ z klade

BAT 23. Na znĺŽcnie cĺnisiĺ amonioku z cclého vrobného pÍoccsu pľi chovc ošlpan ch (vrátane prasnĺc) alebo hydiny sa v z celéhoT má oĺlhadnriť alcbo vypočltať znĺŽcnie cmisiÍ
BAT

Monitorovanic cmi3iÍ a olrimctrov Droccsov

Tcchnikn
v počct pomocou ĺnaterí lovcj bilancic dusĺka ĺ fosforu na
áktode prĺjmu kľmivo' cclkového obsahu pĺotcĺnu v stmve'
celkového obsahu fosforu ĺ vÝkonnosti zvicrat.
odhod na zĺklaĺle anal zy cclkového obsahu dusÍkn o fosforu v
hnoii.
BAT25. v rárrci BATsa monilorovď cmisie amoniafrr do vzduchu sŽ

0
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Hl scnia NEIS cez PZ WEB -NEISPZ.

Podmlcnku BAT povaŽuJe pĺevĺidzkovoteľ za
ncuptatnĺtcľn - kcďžc v r mci cxlstujriccj preváddy
obťaŽovanĺe ápochom ncbolo podloŽené.

Podmlcnku BAT považujc pĺcváddĺovatcľ za
neuplatnilcľn z d vodu v5ot ch nákladov nu
realiáciu.

ncuplatniteľn z d vďu vysok ch ndlĺladov na
realizĹciu.

ZApovažujc

ZA

Prcv dzkaJcvs ladc
s touto podmicnkou BAT

fľckvcnciou.sz

Všeobccnc uplotniteľné.

BAT 2 so uoloĺJĺuje lcn v
orĺnodoch. keď sa očak vo
ďalebo ie podloŽ-cné
obt'ažovanic áoachom u
citlivÝch ľcccDlorov.

prachu zjcdnotliv ch
budov na ustajnenie zvierat.
NemoŽno uplolniť no
pĺcv dztĺy s
nlinštolovan m systémom
no čistenie vzduchu. V
okom pripadc sa uplat ujc
poloÍta BAT 28. Trito
technika nemusĺ bJď
všcobecne uplnlnilcľnrĺ
vzhlbdom na nílilady no

len na cmisic

TÓto tcchnika nemusĺ bvt'
všcobecne uplatniteľná
vziľ.adom na niĺk]adv
sťlvisiacc s určenlm
emísn ch foktorov.

na čistenic vzduchu
so' ak bol

faľmc' b)
syslém

katcg riu
zvicľat.

každ'i
ročrrc prc

Raz ročnc.

Raz ročne.

Rsz

odhod pomocou cmim ch fa}Íoĺov

V počct pomocou merania koncentr cie pruchu
a intcnzity velľani[ pomocou Ínct d
vych dzaj cich z noricm EN alebo in ch ĺĺlct d
(lSO' vn trošt utc olebo medzin ĺodné), ktoľé
zabezpečuj daje s porovnateľnou vcdeckou
kvalitou.

Odhod pomocou emisn ch foktorov.

vzduchu
sysl mu nB

meľonlĺl

c

normy EN (naprĺktod s vyuätÍm dynamickcj
olfďĺlometric podľa norĺny EN l3725 na uĺčenie
koncentnicic zÁpochu).
Pri ryuŽitl lltcmallvnych mct d, PÍc Horé nic sr]l

dostupné noľmy EN (napĺĺklod ĺncraniďodhgd
vystlvcnia ápachu, ďhad vplyvu ápachu), možno
pouäť normy lSo, vnritĺošt tnc olebo mcdzin rodné
noĺmy, ktoré zabczpcčujti zĺskonie dajov s

Pri monitoĺovanĺ cmisiĺ moŽno

kvalitou.

b

r5lbrvcn ch systénom nl
fľckvcnciou. - Prcv dzlr nlc

pomocounts8

!

I



ncuplolnilcľn . Prcvádzka nic jc vybavcn syslémom
na čistcnic vzduchu.
Pĺcváddĺo nie jc podmicncn vybavenlm systémom na
čistcnic vziuchu.

Podmienku BAT považujc prcvádzkovatcľ za
ncuplmitcľnťt. Pľcvĺidz}o nie jc vybavcn systémom
na čislenic vzduchu.
Prcv dzlĺa niejc podmicncná vybavcnlm syslémom ne
čistcnie vzduchu.

Íar-

Z znlm pomocou vhodn ch mcračov a na ziklodc
falĺ r.

Podmienku BAT no sĺmostatné monitoĺovanic
spotrcby vody najcdnotlivé hlovné pĺoccsy povoŽuje
prcv dzlĺovaleľ zĺ ncuplatnitcľn - keďže sajedná o
cxistujticu Íirrmu bcz lďiéhoto riďcnia

7Ämĺm pomocou vhodn ch mcmčov a nl zjklode
fokĺ r.

ľďmienku BAT na somoslltné monitoĺovanic
spotĺcby vody najednotlivé htavné proccsy povaŽuje
prcv dzkovĺtcľ zĺ ncuplotnitcľnri - keďŽc sajcdná o
cxistuj cu faľmu bcz takéhoto ricŠcni&

Prcvídzkĺ jc v sr ladc
s touto podmlcnkou BAT

Prcv dzkrjcvs hdc
s touto podmicnkou BAT

overcn v kombinácii s
podobn msyíémomno
uslajncnic zvicrat a
prcv dzkov mi
podmicnkomi.

VŠcobccnc uplllnilcľné.

Unlilnitel'nostt

V ávislosti od konĺiguľácic
vodovodu sa samostalné
monitorovnnic hlavn ch
proccsov so spolrcbou vďv
nemusĺ doť-uplatniť na
existui cich farmĺich.

V ávislosti od konfiguľácie
sictc no zísobovanic
encľgiou sa ssrnos!ĺttné
monitoľovanie hlavn;ich
pnocesov so spolÍebou
cneÍgac ncmusĺ d!t' uphlnil'
na existujr1cich farmách.

Dcnnc

Onis
Z znam
naprlklod
pomocou
vhodn ch
mcračov lebo
no ziklode
fĺkt r. Hlavné
PÍoccsy so
spotÍcbou vody
v budovách na
ustajncnie
zvicral
(čistcnic'
kŕmcnic atď.)
možno
monitorov!ť
sĹmost8tnc.
Zinam
nĺpľĺklad
pomocou
vhodn ch
meračov alcbo
na ákladc
fnkt r.
Spolrcba
clcktĺickej
cneĺgic budov
na uslojnenic
zvicrat ss
moniloruie

zÍpochu ďolcbo prachu v skutočn ch
podmienklch farmy' podľa prcdplsan ho
mcracicho pĺotokolu o pomocou mct d
vycbĺdzaj cich z noricm EN alcbo in ch mct d
( l So' vnritĺoštrĺtne alebo mcdzin rodné), ktoľé
zobczpečuj ridajc s porovnatcľnou vcdcckou
kvnlitou-

Kontĺola cľclĺĺvncj funkcic syslému na čistcnic
vzduchu (naprĺklod pricbcŽn m
zaznamcn vonim prcv dáĺov ch paĺtmctrov
alcbo pomocou v straä ch systéĺnov).

Pĺrĺmclrc

Spotrcba vody.

Spotľeba clehrickcj eneÍgic'

b

&

b
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samoslstnc od
oslstn ch
prcv dzok na
farme. HIavné
procesy s0
spotrebou
cncrgic v
budov ch na
uĺajnenic
zvierat
(vykuľovanic,
velranie,
osvetlcnic !lď.)
možno
monitorovať

?-.Áu$m poľnocou vhďn ch meračov s na áklude
faktrlr,

Ztnamckon ma- Úhyn evidovon v CEHZ.

Evldcncla spotľeby krmiva zr chovn cyklus na farme.

Ziznam o nn áklode fakt r' Hnoj vyváän na z kladc
Zmluvy na odbcr tuĺacicho lrusu.

No znlžcnic na Y zn

No nop ionic sa vrruŽĺvairi niolové nao iačkv.

PrcvÉdzb jc v srŕlrde
s toulo podmicnkou BAT

Prev dzkĺ Jc v s ladc
s touto podmlenhou BAT

Prev dzkrJcvs lĺde
ĺ touto podmicnkou BAT

Prcviidzko je v sr hdc
s touto podmicnkou BAT

Prevlidzkn lc v srĺlndr

Všcobccnc uplatnltcľnd.

Všeobccnc uplatnitcľné.

VŠeobecnc uplatnileľné.

Všcobccne uplatnitcľné.

Uolotnitcl'nosĺ'
VŠeobecnc uplĺtnitelhé.

Z mam
naprlklad

POmOCou
vhodn ch
mcmčov alcbo
na z ľlldc
foh r.

Z nĺm
naprĺklad
pomocou
existuj cich
rtsistrov.
Z mĺm
napľllĺlĺd
pomocou
faktrir olcbo
cxistujucich
rcr,istrov.
Záaarĺl
nopríklad
pomocou
cxistujrlcich
ľegistrov.

Technlko
bcz niľov

Spotrcba paliva

Počct prich dzojucich a odchrĺdzojticich zvicrat v
rclcvutn ch prĺpadoch vrálanc naľodenl a rlmrti.

Spotľeba kľmiva'

Tvorba hnoja-

c

d

c

f

Emisie amoniĺ

o

It



UdľŽiavanic v u v acľ bnych
podmienkach. Doĺlržinvanie dobn ch Životn ch

Vcntil tormi vetraní hala s ĺrplnc podstlanou podluhou
a vybĺvcn nopájrclmi systémami zabrailujtlcimi níku
vody (systém VEA).

Na napájanic sa vyuŽlvaj niplové napájočky.
UdrŽiavonic podstieltqy v suchu a v ocr bnych
podmienhach
Podmicnka priĺodzcn ho vctmnia sa neuploutujc kcd'Že
prcváddĺa jc rcolizovanrĺ s ccntľalizIovln m
ventilačn m systémom.

Podmicnka nic je uplolnitcľnĺi kcďžc so jcdná o chov
no jcdnoriĺovÍrovcj podlahe.

Podmienku BAT povoŽujc prevádz*ovlteľ za
neuplotnĺteľnri z d vodu ĺinančnej a pricstoĺovcj
n ]očnosĺi. viď BAT 8.
Na prcvádzkc sĺ ncvyuŽĺva systém,'combidecľ'

Podmicnku BÁT povaŽujc pľcv dzkovoteľ za
neuplatnitcľnri z d vďu vysoľ ch nákladov na
rcalizáciu. viď BAT l l.

s touto podmienkou BAT

Pľcvádzkr jc v s lrdc
s touto podmienkou BAT

Prcv dzkr Jc v srĹhdc
s touto podmicnkou BAT

V nrĺnade cxisluirjlcich
pľc!dzok uolatnitcľnosť
svsténlpv na n lené sušcnac

!'iaduchom rávisÍ od v škv
glľoou. V ávislosti od
vn tomcj tcploty sa
svslémv ns n tené suŠenjg
vzduchom ncmusio dat'
uplalniť vJqpl ch
nodnqbn ch n smqch.
Prirodzcn vctranie sa
neuplotitujc pri prev dzlach
s canlra!izgvonÝm
venĺi|ĺčn rn svslémom.
Priĺodzcné vctnnic ĺ
n musl dať uPlahiť počas
prvotrcj liiry chovu
brojlcrcv a kv li
cxtrémnym klimatick m
podmaenkrm.
V nrloadc cxistuiricich
prcvridzok upJaĺniteľnosť
ávisl od v škv bočnÝch
stien.
Uolĺtnitcľnoď v nrĺoade
exiĺuj cich pĺcv dzok
ávisi od možnosti
inštĺlricie uzntvorcného
oodzemného zisobnĺko na
cirkuluiricu vodu
Nemusĺ bJď.v5eobecĺle
uplatnilcľné z d vďov
wsok cb niĺkladoľ no
realiáciu. Uplatnitcľné len

PÍc cxistuj cc prcv ddqy, v
ktor ch sĺ pouäva
csntrolizovan vcntila&r
5yslém.

pcvnej podlďty s hlbokou podsticlkou).

Systém na n tcné sušcnic podĺiclky prostrcdnlctvom vnritomého
vzduchu (v prlpadc pcvncj podlohy s hlbokou podĺiclkou).

Pľirodzcné vcranic I q/bavenac nlpájocĺm systémom bcz nikov
vďy (v pĺĺpadc pcvncj podtahy s hlbokou podsticlkou)'

Podíiclkĺ na pĺĺsc na odĺra ovĺnic hnoja a tr tcné sušcnie
vzduchom (v prÍpadc syslémov s vioc rovjlovou podlahou).

Vyhricvan o ochlodzovaná podlďrĺ s podstielkou (v prapldc
syst mov -combideck').

Pouäitic syst mov n& čistcnic vzduchu, noprĺklad:
l. lgsclinov pr čka plynu'
2.dvojstup ov olebo uojstupír,ov systém nĺ čistcnic vzduchu;
3. bioskrubcr (alcbo skrápan bioÍiltcľ).

b

c

d

c

Í
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F. Stručné zhľnutie údajov a informáciÍ
Prevádzkaje členená na nasledovné prevádzkové objekty:
- administľatívna budov4 šatne, gaľáže a dielne
_ chovné haly- 7 ks
_ kafilérny box
- budova nĺĺlľadného prudového zdroja a prudový zdroj_ ásobníky krrrrnych zmesí - 16 ks
- studňa, rozvod vody, rozvod vody, kanalizĺcia, poŽiaľna nádrŽ_ žumpy_ 8 ks vľátane navrhovaných
_ elektrorozvodňa, elektricképrípojky
_ ľegulačná stanica plynu, rozvod plynu, plynové prípojky
_ vnútľoaľeálové komunikácie a spevnené plochy
- oplotenie
- vel'kodistľibučný sklad veterináľnych liečiv

Chov hydiny spočíva vo vykrme bľojlerovych kurčĺat v počet turnusov 5 až7
turnusov/ľok. Vstupné suroviny a pomocné mateľiály používané pri chove hydiny sú pľivážané
cestnými nakladnými dopravnými prostriedkami. Dopľavné prostriedky vstupujúce do areálu
prechádzajú cez dezinťekčný brod. Dezinfekčné rohoŽe sú tiež umiestnEné pred vstuporn do
ustajňovacĺch objektov. Na prevádzke je umiestnených 16 zásobných nádÉí kľmiva odkĺď sa
špirálovym dopravníkom dopľavuje do kŕmidiel v chovných halách. Na kŕmenie a napájanie sa
pouŽĺvajú automatické, výškovo nastaviteľné kŕmne a napájacie linky. Výkľm brojlerov začina
naskladnenírn jednodňových kurčiat, ktoré sa kŕmia v 38 aŽ 42 dňoých cykloch. Hydina je
chovaná na hlbokej podstielke. Farma je aisobovaná pitnou vodou prípojkou z vlastného
vodovodu a vodou z verejného vodovodu dodávanou spoločnosťou PVPS a.s.' a pitná voda je
privádzaná do niplových napájačiek inštalovaných v chovných halách. Zĺisobovanie objektov
elektľickou energiou je zo siete VSD a.s. od spoločnosti Elgas. Pre prĺpad výpadku elektrickej
energie má prevádzkovatel'vybudovaný náfuadný zdroj elektrickej energie na motorovú naftu. V
chovných haláchje inštalované vzduchotechnické zariadenie na nútenú výmenu vzduchu,
odvádzanie vznikajúcich znečist'ujúcich látok (oxid uhličiý, amoniak, sírovodík) a zabezpečenie
požadovanej teploty. Intenzita a dlŽka vetrania závisí od veku hydiny a povetemostných
vplyvov. Vykuľovací systém chovných hál je riešený prostľedníctvom teplovzdušných
plynových ohrievačov. Teplota je kontrolovaná termoľegulátormi. Po vyskladnení furnusu sú
ustajňovacie objekty mechanicky vyčistené a dezinfikované pomocou vysokotlakových pamých
čističov. odpadové vody z čistenia haly vznikajú len v malom mnoŽstve. Exkrementy sú
mechanizmami naloŽené do ocel'ových kontajnerov a okamžite odvĺĺŽané oprávnenou osobou na
zaklade dohody o odvoze Živočíšneho tľusu. Uhynuté zvieľatá sú pľechodne zlľomažďované v
kafilémom boxe v sÍrmostatnom uzamykateľnom objekte. odvoz kadáverov je zabezpečovaný
priebeŽne podľa poheby na ziäklade zĺrrluvy. Technologické a Splďkové odpadové vody sú
sústreďované v Žumpách. Daždbvé vody zo striech sú daŽďovými zvodmi odvádzané voľne na
terén a do existujúcich ľigolov, ktoľé sú zaústené do pôvodnej kanaliácie faľmy s vyristením
v Slavkovskom jaľku. Chov sa uskutočňuje pod dohl'adom veterinámeho lekára. Chov hydiny je
automatizovaný, na dennú kontrolu staw technologických zariadení a zabezpečenie funkčnosti
je určený pľacovník. Poruchy odsEaňujú pracovníci údÉby. Technológia chovu hydiny je v
súlade s ustanovenými najlepšie dostupnými technológiarni.

G. oznĺčenie účastnĺkov konania
_ Domäsko s.r.o.' Lieskovská cesta 640123,962 21Lieskovec
- HYDINA SK s.r.o., Slavkovská cesta 5411468 060 0l KeŽmaľok

)x.
I Výpis z ORSR _ Domäsko s.r.o.
2. o uhradenĺ správneho poriadku

H. k žiadosti

zl



D. Návrh podmíenok povolenia

Vzhľadom na zachovanie pôvodného charakteru pľevádzky _ navrhujeme tieto podmienky povolenia
uľčených v bode tI. Časť A. podmienky prevádzkovania a časť B. Emisné limity , rozhodnutia Číslo:
3244-25 8 |2 l20 13 ĺP aV 57 L25an6 Košice 0 l . l 0.20 1 3. :

Il. Podmienky povolenia
C. opatľenia na prevcnciu znečist'ovania, najmä použitĺm najlepších
dostupných techník

l. Prevádzkovatel' je povinný prevádzkovať chov bľojleľov v súlade so ásadami správnej
pol'nohospodárskej pľaxe uvedenýmí v bode č' 9.2. časti F prĺlohy č.7 k vyhláške č;.4l0ľ20l2
Z.z., ktorou sa vykoĺrĺ{vajú niektoré ustanovenia ákona o ovzduší a je povinný obmedzovať
emísie amoniaku zavedením nízko emisných systémov a technik s cíelbm dosiahnuť zn'ťŽenie
emisií amoníaku v súlade s bodom č.9,l2 časti F pľílohy č.7 k vyhlĺĺške č.4l0/2012Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ákona o ovzduší.

2. Prevádzkovateľ je povĺnný používať také zloŽenĺe krmiva alebo nuľičnú stľatégiu pľe chov
brojleľov, aby zabr;zpčil zníženie celkového mnoŽstva vylúčeného fosforu a dusíka hydinou
aýmajemisie amoníaku.

3. Prevádzkovateľ je povinný používať technológiu kŕmenia s pridávaním enzýmových látok do
pouŽívaných kŕmnych zmesí s cieľom zlepšiť u chovanej hydiny využitel'nosť živín
prítomných v lĺrmnych zmesiach s následným zníŽenim emisíí amoniaku, metinu a
pachových látok do Životného pľostredia.

4. Zloženie krmiva prispôsobit'poŽiadavkĺim stavu jednotliých zvierat podl'a veku a váhy
zvierat a štádia chovu a zabezpečiť pľimiešavanie biotechnologických prípravkov do
krmiva.

5. Viesť presnú cvidenciu množstva spotľebovaného kľmiva, množstva a typu používaných
veteľináľnych liečiv a vitamĺnov.

6. Prevádzkovatol'je povinný efektívne využívať energiu a vodu v pľevádzke.
7. Na napájanie pouŽívať napájacie zariadenb zabezpečené proti pretekaníu a udŕiavať ho v

takom stave, aby sa zabránilo jeho pretekaniu.
8. Na vetranie hál pouŽívať vzduchotecbniku s automatickým vypnutĺm pri prehriatÍ a zapnutím

pri podchladení.
9. Pravidelne po každom turnuse čistiť odsávacie ventilátory od usadenin.
l0. Pre čistenie hál využívať vysokotlakové čističe s nízkou spotrebou vďy.
l l. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať podstielku v suchu a v aeróbnych podmienkach.
l2. Prevádzkovatel' je povinný na zníženie emisií amoniaku z celého výrobného procesu pri

chove hydiny odhadnúť alebo vypočítať znŕženie emisíí amoniaku z celého výľobného
prccesu pľostľedníctvom BAT zavedených na farme (poľovnanie ohlisených NEIS s
technikamí znlŽeniaBAT s teoretickým výpďtom NEIS bez zsíŽeni technlkami BAT.

E. Doplňujúce infoľmácie
Prevádzkovateľ neprikladá k äadosti o zmenu integrovaného povolenia Bezpečnostnú správu, z
dôvodu podpľahovej hodnoý množstva vybraných nebezpečných látok podľa zii<onao prevencii
závažnýchpľiemyselných havĺárií č.2iln00} a pľílohy č. l.


