Okresný úrad Krupina
odbor starostlivosti o životné prostredie
ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina
Číslo spisu: OU-KA-OSZP-2015/000940

Krupina 03.11.2015

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, (ďalej len „OU Krupina,
OSZP“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 1 zákona NR SR
č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 56 písm. k) zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) posúdilo podľa
ustanovenia § 3 písm. c) zákona o posudzovaní v spojení s ustanovením § 18 až 29 tohto zákona zámer
„FARMA DOJNÍC BZOVÍK“ ktorý predložil navrhovateľ Roľnícke družstvo Bzovík,
Bzovík 145, 962 41 Bzovík a vydáva toto rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť

„FARMA DOJNÍC BZOVÍK”
sa nebude posudzovať
podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie
podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie
Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán
štátnej správy, na základe predloženého zámeru navrhovateľom Roľnícke družstvo Bzovík,
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Bzovík 145, 962 41 Bzovík začal správne konanie podľa § 18 ods.2 písm. b) zákona
o posudzovaní dňom doručenia zámeru dňa 28. 09. 2015.
Popis navrhovanej činnosti:

Zámer sa týka výstavby farmy pre 600 ks dojníc v susedstve Roľníckeho družstva
Bzovík s napojením na existujúcu bioplynovú stanicu. Zámer je situovaný na parcelách č.
KN-E 182, 183, 184, 185, 888, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 a KN-C 890/3, 888/2,
157/1, 157/18, 157/19, 157/20, 157/26, 182/6, 182/7, 888/2, 890/3 v k.ú. Jalšovík.
Dotknuté územie sa nachádza mimo chránenej národnej a európskej siete NATURA
2000, ako aj mimo ich ochranných pásiem. Leží v území, kde platí prvý stupeň ochrany
prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
a doplnení neskorších predpisov.
Výstavba navrhovanej činnosti má pozostávať z nasledovných objektov:
SO 01 Kravín pre 600 ks dojníc (36,1 x 150 m)
SO 02 Dojáreň s priestormi pre čakanie a dojenie kráv, uskladnenie a chladenie mlieka +
sociálne miestnosti pre zamestnancov
SO 03 Pôrodňa + paznechtáreň (41,7 x 67,6 m)
SO 04 Silážne žľaby (výška 4,5 m, kapacita 12000 m3)
SO 05 Prístrešok pre balíky slamy (11,2 x 33,1 m)
SO 06 Podjazdné silá na jadrové krmivá
SO 07 Žumpa na výkaly - močovku (300 m3)
SO 08 Žumpa na silážne šťavy (100 m3)
SO 09 Spevnená plocha na odchov cca 80 teliat (21 x 60 m)
SO 10 Preronový kanál
Dispozičné riešenie kravína vychádza z požiadaviek kladených na optimálne ustajnenie
dojníc, predovšetkým musia byť zohľadnené požiadavky chovaných zvierat – na ležanie,
žranie, pitie, ale aj požiadavky na mikroklímu, čistotu, bezpečnosť a voľnosť pohybu, úroveň
hluku, starostlivosť. Celá konštrukcia budovy kravína bude oceľová. Čelné steny budú
opláštené a v nich budú zabudované brány pre vstup techniky a osôb do budovy. Bočné steny
budú tvorené protiprievanovou sieťou a sieťou proti vtákom. V závislosti od teploty, vetra a
vlhkosti, ktoré bude snímať počítač sa budú siete automaticky otvárať a zatvárať tak, aby bol
v kravíne ideálny vzduch pre zvieratá. Krytina kravína bude oceľový plech špeciálne
upravený, aby nedochádzalo k zrážaniu pár a zaroseniu krytiny. Priestor kravína bude
vzdušný, dostatočne vetraný prirodzeným spôsobom, pričom ale nemôže dochádzať k
prievanu. Kravín sa nebude vykurovať, chované zvieratá budú produkovať teplo. Pravidelne
bude kontrolovaná mikroklíma kravína. Dojnice budú ustajnené v ležiskových boxoch
nastielaných separátom, rozdelené na štyri skupiny s prístupom na dojareň. Kŕmenie v kravíne
bude zabezpečené kŕmnym vozom. V strede kravína bude kŕmny stôl, kde sa bude dávkovať
krmivo pre dojnice. Kŕmiť sa bude zmesovou kŕmnou dávkou, pozostávajúcou z jadrového a
objemového krmiva. Napájanie dojníc bude zabezpečené napájacími žľabmi. Teľatá (cca 80
ks veku od narodenia do 2 mesiacov) budú ustajnené samostatne v plastových búdach, kde
bude zabezpečené dostatočné vetranie a minimalizovanie prenosu chorôb. Búdy budú ľahko
čistiteľné a dezinfikovateľné, budú poskytovať dostatočný priestor pre odpočinok, ochranu
proti nepriaznivým poveternostným podmienkam. Budú vybavené výbehom, v ktorom budú
umiestnené zariadenia na napájanie a kŕmenie. V chodbách, kde budú výkaly, sa budú v
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pravidelných intervaloch pohybovať veľmi malou rýchlosťou šípové lopaty, ktoré budú
zhŕňať výkaly do preronového kanály a odtiaľ ďalej do žumpy na výkaly. Zo žumpy na
výkaly sa budú výkaly prečerpávať ako surovina do bioplynovej stanice. Denná potreba
výkalov je cca 40 t, pri 50 kg na jednu dojnicu denne sa predpokladá produkcia 600x50=30 t
denne. Podobne sa bude prečerpávať aj obsah zo žumpy pri silážnych žľaboch. Tu sa nedá
hovoriť o silážnych šťavách, lebo do žľabov sa naskladňuje hmota o sušine 33% a viac, táto
žumpa bude zachytávať dažďovú vodu z plôch silážnych žľabov. Táto voda sa bude používať
na riedenie hmoty vo fermentoroch BPS.
V budove dojárne bude namontovaná kruhová dojáreň pre 40 ks dojníc s chladením mlieka a
jeho prečerpávaním do chladičov, kde bude uskladnené nadojené mlieko. Chladiče budú
oddelené v samostatnej miestnosti v rámci tohto objektu. Na chladenie mlieka budú slúžiť
chladiče o kapacite 25 000 litrov, počíta sa s úžitkovosťou minimálne 30 l/ks/deň = 18 000
litrov/deň. Priestor dojárne bude nadväzovať na čakáreň, kde sa budú zhromažďovať dojnice
pred dojením po jednotlivých skupinách. Po podojení pôjdu späť do maštale. Budú tu aj
priestory pre prevádzkové technologické systémy, ako agregáty chladenia, kompresory a
vývevy. Priestor dojárne bude obmurovaný, taktiež vybavený vetracími oknami a sedlovou
strechou s regulovateľnou hrebeňovou štrbinou. Okrem toho v objekte budú umiestnené aj
sociálne miestnosti pre zamestnancov farmy, veterinárneho lekára a vedúceho farmy.
V budove pôrodnice bude kotercové ustajnenie kráv, ktoré sú zasušené a čakajú na pôrod.
Potrebujú individuálnu starostlivosť, a preto budú v skupinách maximálne po 8 ks. Po pôrode
bude teľa umiestnené do búdy a dojnica do skupiny "rozdoj".
Silážne žľaby budú slúžiť na uskladnenie objemových krmív /siláže z tráv, raže a kukurice/.
Jedna zo stien silážneho žľabu sa využije ako časť prístrešku pre uskladnenie slamy. Pri tej
istej stene budú postavené silá na jadrové krmivo, pod ktoré bude prichádzať kŕmny voz a
dopĺňať do kŕmnej dávky potrebné, vopred presne určené množstvo jadrového krmiva.
Navrhovaná činnosť je zaradená podľa prílohy 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov do kapitoly 11. „Poľnohospodárska a lesná výroba“ pod číslom 1. „Zariadenia na
intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou a)
hospodárskych zvierat od 100 VDJ“.
V zmysle § 29 ods. 1 Ak ide o navrhovanú činnosť uvedenú v § 18 ods. 2, navrhovateľ je
povinný pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti doručiť príslušnému
orgánu písomne a elektronicky
a) zámer s náležitosťami podľa § 22 ods. 3 a prílohy č. 9, ak má byť predmetom zisťovacieho
konania navrhovaná činnosť alebo
b) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a, ak má byť
predmetom zisťovacieho konania zmena navrhovanej činnosti.
Podľa § 23 ods. 1 Príslušný orgán do siedmich pracovných dní od doručenia zámeru podľa §
22 zašle zámer rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej
obci. Príslušný orgán zverejní bezodkladne na webovom sídle ministerstva zámer a
oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahuje základné údaje o navrhovanej činnosti,
ktorými sú názov, miesto realizácie, predmet činnosti a základné údaje o navrhovateľovi,
ktorými sú názov, adresa alebo sídlo navrhovateľa.
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Podľa § 23 ods. 3 Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru alebo
oznámenia podľa odseku 2 informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň
oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať
pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti
sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.
Podľa § 23 ods. 4 Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia
písomné stanoviská k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí
písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže
doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia
zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa odseku 3;
písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote
prostredníctvom dotknutej obce.
OU Krupina OSZP v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní listom č. OU-KA-OSZP2015/000940 zo dňa 30.9.2015 zaslalo predmetný zámer, ktorý je v súlade s § 22, do
siedmich pracovných dní po jeho obdŕžaní rezortnému orgánu (Ministerstvu
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR); povoľujúcemu orgánu ( Mesto Krupina, Stavebný
úrad mesta); dotknutému orgánu (Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja,
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene, Okresnému úradu Krupina, odboru
civilného riadenia, Okresnému úradu Krupina odboru starostlivosti o životné prostredie,
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Regionálna veterinárna
a potravinová správa Zvolen, Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor); a dotknutej obci (Obec
Bzovík). OU Krupina, OSZP zverejnil uvedený zámer na webovom sídle ministerstva:
http://enviroportal.sk/sk/eia.
OU Krupina, OSZP posúdil vyššie uvedený zámer z hľadiska povahy a rozsahu
navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných
vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav
životného prostredia v dotknutom území.
Pri posudzovaní použilo aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu
o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov
určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).
Ku zisťovaciemu konaniu v lehote podľa zákona o posudzovaní sa vyjadrili:

-

-

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
odpadového hospodárstva – dotknutý orgán (list č.: OU-KA-OSZP-2015/000971 zo
dňa 16.10.2015, doručený dňa 16.10.2015) – k predloženému zámeru činnosti
nemáme pripomienky za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:
činnosť plánovaného zámeru je potrebné zosúladiť s POH Banskobystrického kraja
a následne mesta Krupina a príslušnými smernicami EÚ.
v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve bude uvedená činnosť
možná len za podmienky jej zosúladenia s platnou legislatívou v odpadovom
hospodárstve.
budúci prevádzkovateľ bude pri prevádzkovaní povinný plniť povinnosti vyplávajúce
z príslušných ustanovení zákona č. 223/2002 Z.z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov a súvisiacej legislatívy.
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Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
vodnej správy – dotknutý orgán (list č.: OU-KA-OSZP-2015/000972 zo dňa
16.10.2015, doručený dňa 16.10.2015)
predpokladaný zámer je z hľadiska vodného hospodárstva možný
predložený zámer z hľadiska ochrany vôd nevyžaduje posudzovanie podľa zákona
k vydaniu stavebného povolenia je nutné vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c,
d vodného zákona Okresným úradom Krupina, odborom starostlivosti o životné
prostredie
V prípade realizovaného vodného zdroja je nutné okrem projektu pre územné
rozhodnutie a stavebné povolenie predložiť aj primárne posúdenie nového
infraštrukturálneho projektu poverenou osobnou ministerstvom životného prostredia (
čl. 4.7 rámcovej smernice o vode).

-

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany
prírody a krajiny - dotknutý orgán (list č. OU-KA-OSZP-2015/000991 zo dňa
26.10.2015 doručený dňa 26.10.2015.) Dotknuté územie sa nachádza mimo chránenej
národnej a európskej siete NATURA 2000, ako aj mimo ich ochranných pásiem. Leží
v území, kde platí prvý stupeň ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení a doplnení neskorších predpisov.

-

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany
ovzdušia – dotknutý orgán (list č.: OU-KA-OSZP-2015/001000 zo dňa 3.11.2015,
doručený dňa 3.11.2015) uviedol, že nie je potrebné vykonať posudzovanie vplyvov
na životné prostredie. Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať
Okresný úrad Krupina, úsek ochrany ovzdušia o súhlas nakoľko realizáciou
navrhovanej farmy vznikne veľký stacionárny zdroj znečistenia ovzdušia (podľa
Prílohy č. 1 k Vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší: 6. Ostatný priemysel a zariadenia, 6.12. Chov
hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: d) hovädzí dobytok –
dojnice viac ako 500 ks = veľký zdroj znečistenia ovzdušia.

-

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene – dotknutý orgán
(list č.: 2015/2099-728/B-Mi zo dňa 12.10.2015, doručený dňa 19.10.2015) uviedol,
že k navrhovanej činnosti nemajú námietky za predpokladu predloženia orgánu
verejného zdravotníctva v ďalšom stupni schvaľovania hodnotenie vplyvov na
verejné zdravie, ktoré vypracuje odborne spôsobilá osoba v zmysle § 16 ods. 5
zákona č. 355/20007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení noviel.

-

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor – dotknutý orgán (list OU-ZV-PLO2015/012027 zo dňa 7.10.2015, doručený dňa 14.10.2015 ) žiada, pri vypracovaní
projektovej dokumentácie je investor povinný dodržiavať zásady ochrany
poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Pred realizáciou stavby je investor povinný požiadať tunajší odbor o trvalé
odňatie poľnohospodárskej pôdy v súlade si citovaným zákonom.
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Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie regionálneho rozvoja dotknutý orgán
( list č. 08120/2015/ODDRR-2 32426/2015 zo dňa 08.10.2015, doručený dňa
13.10.2015) dal nasledovné stanovisko:
-vzhľadom na produkciu látok na amoniakovej a sírovodíkovej báze ( spôsobujúcej
zápach) odporúčame v areáli farmy zabezpečiť výsadbu drevín,
zvýšenú intenzitu dopravy počas výstavby a vjazd na cestu II. tr. (prípadne
poškodenia ťažkou technikou ) konzultovať s jej správcom a to Banskobystrickou
regionálnou správou ciest.

-

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Zvolene – dotknutý orgán
(list č.: ORHZ-ZV1-1054/2015 zo dňa 24.08.2015, doručený dňa 06.10.2015)
uviedol, že z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych
vplyvov na životné prostredie.

-

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky – rezortný
orgán ( list. č. 25009/2015 zo dňa 14.10.2015 doručená dňa 19.10.2015) Ministerstvo
považuje výstavbu farmy pre 600 ks dojníc a následne činnosti poľnohospodárskej
výroby za pozitívny krok a víta iniciatívny rozširovania živočíšnej výroby.
Ministerstvo nemá k navrhovanému zámeru žiadne námietky.

-

Obec Bzovík - dotknutá obec zo dňa 30.10.2015 doručený dňa 2.11.2015 vydalo
súhlasné stanovisko, nakoľko realizáciou navrhovanej činnosti sa podporia aktivity
zamerané na rozvoj obce.

Verejnosť záujem na navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní
neprejavila a písomné stanovisko k zámeru podľa § 23 ods. 4 nedoručila.
Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska
jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany
poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Vysporiadal sa so
stanoviskami zainteresovaných subjektov, pričom zistil, že vznesené požiadavky sa
v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby
a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov, preto
ich zahrnul do odporúčaní pre povoľovanie činnosti. Možno konštatovať, že v rámci
zisťovacieho procesu neboli zistené také skutočnosti, ktoré by závažným spôsobom
ohrozovali a poškodzovali jednotlivé zložky životného prostredia. Realizáciou navrhovanej
činnosti sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia
a zdravie obyvateľstva. Riziká v zámere navrhovanej činnosti sa teda pohybujú v spoločensky
prijateľnej miere a je možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v kap. IV. 9 predloženého
zámeru, resp. opatreniami a dodržaním podmienok, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých
subjektov k navrhovanej činnosti, doručenými tunajšiemu úradu v procese zisťovacieho
konania. Príslušný orgán vzhľadom na doručené stanoviská zainteresovaných subjektov, ako
aj s prihliadnutím na § 29a zákona s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č.
10 a celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré v environmentálnych kritériách
nepreukázali očakávané významnejšie vplyvy zámeru na životné prostredie rozhodol tak, ako
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré
konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť pri
príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu a v procese konania o povolení činnosti podľa
osobitných predpisov:

 činnosť plánovaného zámeru je potrebné zosúladiť s POH Banskobystrického kraja
a následne mesta Krupina a príslušnými smernicami EÚ.
 v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve bude uvedená činnosť možná
len za podmienky jej zosúladenia s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.
 budúci prevádzkovateľ bude pri prevádzkovaní povinný plniť povinnosti vyplávajúce
z príslušných ustanovení zákona č. 223/2002 Z.z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov a súvisiacej legislatívy.
 k vydaniu stavebného povolenia je nutné vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c, d
vodného zákona Okresným úradom Krupina, odborom starostlivosti o životné
prostredie
 v prípade realizovaného vodného zdroja je nutné okrem projektu pre územné
rozhodnutie a stavebné povolenie predložiť aj primárne posúdenie nového
infraštrukturálneho projektu poverenou osobnou ministerstvom životného prostredia (
čl. 4.7 rámcovej smernice o vode).
 požiadať Okresný úrad Krupina, úsek ochrany ovzdušia o súhlas nakoľko realizáciou
navrhovanej farmy vznikne veľký stacionárny zdroj znečistenia ovzdušia (podľa Prílohy
č. 1 k Vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o ovzduší: 6. Ostatný priemysel a zariadenia, 6.12. Chov hospodárskych zvierat
s projektovaným počtom chovných miest: d) hovädzí dobytok – dojnice viac ako 500 ks
= veľký zdroj znečistenia ovzdušia.
 predložiť orgánu verejného zdravotníctva hodnotenie vplyvov na verejné zdravie, ktoré
vypracuje odborne spôsobilá osoba v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 355/20007 Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení noviel.
 pri vypracovaní projektovej dokumentácie je investor povinný dodržiavať zásady
ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza
v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie
skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v
rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom
v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho
má zriadené a na úradnej tabuli obce.
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Poučenie
Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53
a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Krupina, odbor
starostlivosti o životné prostredie, ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina.
Vo vzťahu k verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, za deň doručenia rozhodnutia sa považuje pätnásty deň zverejnenia tohto
rozhodnutia na webovom sídle http://enviroportal.sk/sk/eia a zároveň na úradnej tabuli príslušného
orgánu.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov

Ing. Milan Blaško
vedúci odboru
Doručuje sa:
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963 01 Krupina, úsek OH, OO, OPaK a ŠVS
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