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Stručné zhrnutie žiadosti o vydanie integrovaného povolenia podľa Zákona o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia pre prevádzku: 

 

 

„Hydinárska farma Kráľov Brod“ 
 

Stručný opis prevádzky 

Činnosť chovu brojlerových kurčiat je navrhovaná v existujúcich už rekonštruovaných poľnohospodárskych 

objektoch na existujúcom hospodárskom dvore – poľnohospodárskom dvore, súčasťou ktorej sú haly na 

poľnohospodárske využitie, administratívna budova so šatňami, garáže, trafostanica, záložný zdroj. 

V bezprostrednej blízkosti riešených objektov je prevádzkovaná bioplynová stanica. Prevádzka hospodárskeho 

dvora bola od roku 1972 využívaná, ako okresný veľkokapacitný teľatník Štátneho majetku Slovenské Pole. 

Terén v mieste hospodárskeho dvora a v okolí je rovinatý. Hospodársky dvor je dopravne prístupný 

vyhovujúcimi obslužnými komunikáciami. Vstupné suroviny a pomocné materiály používané pri chove hydiny 

sú privážané cestnými dopravnými prostriedkami. Dopravné prostriedky vstupujúce do areálu 

poľnohospodárskeho dvora prechádzajú cez dezinfekčnú vaňu napustenú dezinfekčným prostriedkom. 

Dezinfekčné rohože sú tiež umiestnené  pred vstupom do ustajňovacích objektov. Hydina je chovaná v štyroch 

ustajňovacích objektoch (6 chovných priestorov). Celková ustajňovacia plocha hál je cca 6 200 m2. Podlaha 

v halách je betónová, betón je uložený na zhutnenom štrkovom podklade a hydroizolačnej fólii. Pri každej hale 

je vybudovaná betónová manipulačná plocha a na betónovom základe sú postavené vertikálne zásobníky na 

skladovanie kŕmnych zmesí. Celkom je v prevádzke umiestnených 10 zásobných sklolaminátových zásobníkov 

na krmivo s celkovou kapacitou 198 m3. Krmivo je dodávané registrovaným výrobcom krmív. Krmivo sa do 

zásobníkov prečerpáva z cisterien pneumaticky cez cyklónový uzáver, odkiaľ sa špirálovým dopravníkom 

dopravuje do kŕmidiel v chovných halách. Na kŕmenie sa používajú  automatické, výškovo nastaviteľné kŕmne 

a napájacie linky.  

 

 
Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada konať: 

§ 3 ods. 3 písm. a) – v oblasti ochrany ovzdušia konanie o: 

- bod č. 4 zákona o IPKZ – súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov 

a technicko-organizačných opatrení – žiadame o schválenie prvého vydania STPPaTOO. 

 

§ 3 ods. 3 písm. b) – v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd konanie: 

-  

 

§ 3 ods. 3 písm. c) – v oblasti odpadov konanie o: 

-  

 

§ 3 ods. 3 písm. f) – v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov na: 

-  

 

§ 3 ods. 3 písm. g) – v oblasti ochrany prírody a krajiny21) k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na 

zmenu stavby alebo na udržiavacie práce 

-  
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Východisková správa § 8 

Schválenie Záznamu z procesu preukazovania skutočností uvedených v § 8 ods. 6 písmeno a) a b) Zákona NR SR 

č. 39/2013 Z. z. v znp 

 

 

 

 

V Kráľovom Brode, 21.05.2020         

       

 

 

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

Ing. František Szikura             

     Výkonný riaditeľ  

 


