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

ZVEREJNENIE
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 č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“)
a
VÝZVA
 zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
 zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
 verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.
1.

Žiadosť o zmenu povolenia:
1.1.
Žiadosť zo dňa: 31.03.2016
1.2.
Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát
životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly,
Rumanova 14, 040 53 Košice
1.3.
Doručená dňa: 31.03.2016
1.4.
Evidovaná pod číslom: 10741/2016/Z1-DSP
1.5.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgánu
www.sizp.sk: 27.09.2017
1.6.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho
orgánu/obce:

...............................
Dátum zverejnenia
pečiatka a podpis

1.7.

Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli
správneho orgánu/obce:

...............................................
Dátum ukončenia zverejnenia
pečiatka a podpis

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

2.

Prevádzkovateľ:
2.1 Názov: BEST MEAT s.r.o.
2.2 Adresa: Panenská 24, 811 03 Bratislava
2.3 IČO: 46 645 217
Stavebník :
2.4 Názov: Hydina SK s.r.o.
2.5 Adresa: Slavkovská cesta 54/1468, 060 01 Kežmarok
2.6 IČO: 46 645 454

3.

Prevádzka:
3.1 Názov:
Hydinárska farma Malý Slavkov
3.2 Adresa:
060 01 Malý Slavkov
3.3 Katastrálne územie: Malý Slavkov
3.4 Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:
6.
Ostatné činnosti
6.6.a) Intenzívny chov hydiny s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

4.

Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:
4.1.
Číslo:
3244-25812/2013/Pal/571250106
4.2.
Zo dňa:
01.10. 2013
4.3.
Právoplatné dňa: 22.10.2013

5.

Informácie pre verejnosť:
5.1.
Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie
prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania
verejnosťou je potrebné zaslať na: adresu uvedenú v bode 1.2,
5.2.
Podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ lehota na písomné
prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania
prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania
verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5.

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 Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14,
040 53 Košice (ďalej len „IŽP Košice“), v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod.
do 14:00 hod.
6.2.
Mesto/Obec: Malý Slavkov
6.3.
Webové sídlo: www.sizp.sk , www.obecmalyslavkov.sk

7.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:
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.
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8.

Súčasťou konania 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.

Stavba ,,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.
9.

Zoznam dotknutých orgánov:
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
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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
10.

Ústne pojednávanie:

IŽP Košice podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 21 zákona o správnom konaní
k prerokovaniu predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním
na deň 09.11.2017 (štvrtok) o 1030 hod. so stretnutím prizvaných na vrátnici prevádzky
„Hydinárska farma Malý Slavkov”.
11.

Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté
prevádzkovateľom:
Stručné zhrnutie je uvedené v časti V. žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.
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