SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
040 53 Košice, Rumanova 14

podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa
-/-

Naše číslo

Vybavuje

Košice

1545-28324/2017/Wit,Hut/Z1-DSP

Ing. R. Wittenbergerová
Ing. K. Hutňanová

2017-09-19

Vec
Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku
„Hydinárska farma Malý Slavkov” prevádzkovateľovi BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, 811 03
Bratislava a stavebníkovi HYDINA SK s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468, 060 01 Kežmarok

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný správny orgán podľa
§ 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32
ods. 1 písm. a) 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
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa BEST MEAT
s.r.o., Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 46 645 217 a stavebníka HYDINA SK s.r.o.,
Slavkovská cesta 54/1468, 060 01 Kežmarok, IČO: 46 645 454 doručenej IŽP Košice dňa
31.03.2016, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) v súčinnosti s § 11 ods. 4 písm. a)
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 88a ods. 1 a ods. 7 v spojení s § 61 stavebného zákona
upovedomuje,
že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia
pre prevádzku „Hydinárska farma Malý Slavkov“, vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 324425812/2013/Pal/571250106 zo dňa 01.10.2013, ktorej súčasťou je aj dodatočné povolenie stavby
,,Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydinová farma Malý Slavkov“
umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba - súpisné číslo) č. 509 (hala č. 1 –
207), 507/1, 517 (hala č. 2 – 206), 508 (hala č. 3 – 205), 253/4, 253/5, 521, 510 (hala č. 4 – 202),
522 (kafilerka – 198) a 253/6, v katastrálnom území Malý Slavkov.

IČO: 00156906  Tel.: 055/633 33 14  Fax: 055/632 48 92

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná v súlade s
ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000
Z. z. a k žiadosti neboli predložené náležitosti v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. potrebné k vydaniu rozhodnutia, ktorým bude
vydaná zmena integrované povolenie, ktorej súčasťou je aj dodatočné povolenie stavby ,,Prestavba
a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydinová farma Malý Slavkov“ a preto nebolo
možné v konaní pokračovať.
Vzhľadom na to, že uvedené nedostatky bolo potrebné odstrániť, IŽP Košice konanie
v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 4188-12214/2016/Pis,Hut/571250106/PK zo dňa
03.05.2016 a súčasne určil lehotu na doplnenie žiadosti v potrebnom rozsahu. Prevádzkovateľ
doručil na IŽP Košice v dňoch 06.10.2016, 08.11.2016, 14.11.2016, 12.01.2017, 13.01.2017,
27.02.2017, 01.03.2017, 24.03.2017, 10.04.2017, 22.06.2017, 01.08.2017 a 25.08.2017
prepracovanú žiadosť vypracovanú v súlade s uvedeným rozhodnutím a predložil doklady potrebné
k vydaniu predmetného rozhodnutia.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov
na životné prostredie vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 6701/2016-1.7/b.j zo dňa
22.09.2016, v ktorom uviedlo, že navrhovaná činnosť „Rozšírenie farmy Malý Slavkov“ sa nebude
posudzovať.
Predmetom žiadosti prevádzkovateľa je vydanie zmeny integrovaného povolenia
pre prevádzku „Hydinárska farma Malý Slavkov“, súčasťou ktorého je dodatočné povolenie pre
uskutočnenie stavby ,,Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydinová farma
Malý Slavkov“, ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov a prevádzkových súborov:
Stavebné objekty:
SO 1 – Prístavba k jestvujúcej hale 1B
SO 2 – Prístavba k jestvujúcej hale 2B
SO 3 – Rozšírenie a prístavba velínu k jestvujúcej hale 3H
SO 4 – Rozšírenie a prístavba velínu k jestvujúcej hale 4H
SO 5 – Prestavba kafilérneho zhromaždiska
SO 6 – Prestavba objektu pre dieselagregát
SO 7 – Žumpa 1 m3
SO 8 – Žumpa 30 m3
SO 9 – Rekonštrukcia kanalizačných prípojok
SO 10 – Žumpa 3,9 m3
Prevádzkové súbory:
PS 1 – Prístavba k jestvujúcej hale 1B
PS 2 – Prístavba k jestvujúcej hale 2B
PS 3 – Rozšírenie a prístavba velínu k jestvujúcej hale 3H
PS 4 – Rozšírenie a prístavba velínu k jestvujúcej hale 4H
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Súčasťou konania navrhovanej zmeny integrovaného povolenia je:
a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie:
- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania
ovzdušia vrátane ich zmien dokončením stavby ,,Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na
výkrm brojlerov hydinová farma Malý Slavkov“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko –
organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
- súhlas na uskutočnenie stavieb a zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd
a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 3 ods. 3
písm. b) bod 1 riadok 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti odpadov konanie:
- vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácií
pre stavbu ,,Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov hydinová farma Malý
Slavkov“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
d) v oblasti ochrany prírody a krajiny konanie:
- vyjadrenie k vydaniu povolenia na stavbu ,,Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm
brojlerov hydinová farma Malý Slavkov“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
e) konanie o dodatočnom povolení stavby ,,Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm
brojlerov hydinová farma Malý Slavkov“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ § 61 ods. 3
a ods. 6 stavebného zákona určuje 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto
upovedomenia.
Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ Vám oznamujeme,
že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy)
na IŽP Košice v pracovných dňoch, v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod., alebo na obecnom úrade
Malý Slavkov v stránkových dňoch. Žiadosť je zverejnená aj na webovom sídle www.sizp.sk.
IŽP Košice podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 21 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní k prerokovaniu predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené
na deň

09.11.2017 (štvrtok) o 1030 hod.
so stretnutím prizvaných na vrátnici prevádzky „Hydinárska farma Malý Slavkov”.
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Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca
písomnú plnú moc.
Obec Malý Slavkov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v súlade
s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona, žiadame o zaslanie písomného záväzného
stanoviska podľa § 140b stavebného zákona.
Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
obsahovať návrh podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom
povoľovaní.
Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje
stanovisko k povoľovaným stavbám, pokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.
Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 3 stavebného zákona
na vyjadrenie zaslané po určenej lehote IŽP Košice neprihliada a podľa § 15 ods. 3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ osoby prizvané na ústne pojednávanie môžu svoje pripomienky uplatniť
najneskôr na ústnom pojednávaní, na neskôr uplatnené pripomienky IŽP Košice neprihliada.
Vyjadrenie doručte na vyššie uvedenú
aj na elektronickú adresu sizpipkke@sizp.sk.

adresu

IŽP

Košice

a podľa

možností

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka
Prílohy
1. Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (účastníci konania poradové č. 3 a 12 a dotknuté
orgány poradové č. 1, 2, 4, 7, 8 a č. 9)
2. Projektová dokumentácia stavby ,,Prestavba a rozšírenie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov
hydinová farma Malý Slavkov“ ( dotknuté orgány poradové č. 1, 2 a č. 7)
3. Stručné zhrnutie údajov o podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom – stavebníkom
(účastníci konania poradové č. 4 - 11 a č. 13 a dotknuté orgány poradové č. 3, 5, 6, 10, 11
a č. 12)
4. Stanovisko prevádzkovateľa k podmienke Ministerstva životného prostredia SR, odboru
posudzovania vplyvov na životné prostredie uvedenej v rozhodnutí č. 6701/2016-1.7/b.j zo dňa
22.09.2016 pre realizáciu navrhovanej činnosti (dotknutý orgán poradové č. 7)
5. Súbor technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení (účastníci
konania poradové č. 3 a dotknutý orgán poradové č. 9)
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Rozdeľovník
Účastníci konania:
1. BEST MEAT s.r.o., Panenská 24, 811 03 Bratislava
2. HYDINA SK s.r.o., Slavkovská cesta 54/1468, 060 01 Kežmarok
3. Obec Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov
4. Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
5. Štátne lesy Tatranského národného parku, 059 60 Tatranská Lomnica
6. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
7. Peter Grafenau, Jánského 2, 949 01 Nitra
8. Obec Huncovce, Hlavná 29, 059 92 Huncovce
9. OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava
10. Ing. arch. Eva Bakitová, Beskydská 9, 974 11 Banská Bystrica
11. Viera Rendeková, Strážovská 2, 974 11 Banská Bystrica
12. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
13. Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok, Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok

Dotknutý orgán:
1. Obec Malý Slavkov, stavebný úrad, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov
2. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Huncovská 1,
060 01 Kežmarok
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97
Poprad
4. Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad, Partizánska 83, 058 01 Poprad
5. ORHaZZ so sídlom v Kežmarku, Huncovská č. 38, 060 01 Kežmarok
6. Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
7. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovanie vplyvov na ŽP, Námestie
Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
8. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek, ŠSOH,
Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
9. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek, ŠSOO,
Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
10. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
11. Východoslovenská distribučná , a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
12. Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor, Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok
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