Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Bratislava 19. júna 2019
Číslo: 8038/2019-1.7/zg
32820/2019

ROZHODNUTIE
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1
ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 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 a § 22 ods. 6 tohto zákona
upúšťa od požiadavky variantného riešenia
navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k. ú. Kolárovo“ navrhovateľa
Dan - Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder, zastúpeného spoločnosťou EKOS
PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava.
Odôvodnenie:
Dan - Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder, zastúpeného spoločnosťou
EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa
21. 05. 2019 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 22 ods. 6 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“) žiadosť o upustenie od požiadavky variantného
riešenia navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k. ú. Kolárovo“ (ďalej len
„navrhovaná činnosť“).
Predmetom navrhovanej činnosti rekonštrukcia existujúceho poľnohospodárskeho
areálu, v ktorom v súčasnosti prebieha chov ošípaných s kapacitou 1 560 ks, t. j. prasnice
180 ks (nad 30 kg), odstavčiat 360 ks (do 30 kg), predvýkrm 480 ks do 30 kg), výkrm 540 ks
(nad 30 kg). Existujúca farma ošípaných nie je prevádzkovaná navrhovateľom. Vzhľadom na
plánované architektonické riešenie novej farmy, ako aj z dôvodu zastaranosti, budú všetky
existujúce objekty nachádzajúce sa v predmetnom areáli odstránené. Výnimkou bude čerpacia
stanica vody a studňa. Navrhovaná činnosť spočíva vo vybudovaní nových objektov na chov
ošípaných s maximálnou kapacitou 16 128 ošípaných. V rámci navrhovanej činnosti pôjde
o chov jatočných ošípaných s váhou 30 - 100 kg.
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Zastavaná plocha plánovanej farmy predstavuje 24 156,66 m2, z čoho zastavaná plocha
objektov bude 20 700 m2 a zastavaná plocha spevnených plôch 3 456 m2. Objekty pre chovné
ošípané sú plánované ako novostavby v celkovom počte 14 objektov o rozmere
13,87 x 76,945 m. Plánovaná kapacita jednej maštale je pre 1 152 ks chovných ošípaných vo
výkrme. Pôjde o uzavretý chov v kotercoch na celoroštovej podlahe bez podstielky.
V jednotlivých maštaliach bude 64 boxov o rozmere 2,4 x 6,0 m. Súčasťou navrhovanej stavby
budú aj technologicky súvisiace stavby ako trafostanica, nádrže na hnojovicu, inžinierske siete
a pod. S vykurovaním objektov pre chovné ošípané sa neuvažuje.
Navrhovaná činnosť bude realizovaná v okrese Komárno, v obci Komárno, na
pozemkoch s parc. č. 28655/16, 28655/20, 28655/21, 28655/22, 28655/24, 28655/25, 28655/26,
28655/27 a 28605/2 v katastrálnom území Kolárovo.
Navrhovateľ svoju žiadosť odôvodňuje nasledujúcimi skutočnosťami:
 Navrhovaná činnosť bude tvoriť izolovanú výrobnú jednotku a bude umiestnená mimo
obytnej zóny v záveternej oblasti; vzdialenosť chovných objektov od okrajov najbližšej
obytnej zóny je cca 480 m;
 Plánované riešenie navrhovanej činnosti využíva moderné technológie environmentálne
nezaťažujúce životné prostredie, ktoré sú v súlade s najlepšími dostupnými technikami.
Z technologického hľadiska bude navrhovaná činnosť spĺňať všetky požadované limity
a bude v súlade s platnou legislatívou;
 Pre navrhovanú činnosť nie je možné zmysluplne nastaviť iný technologický variant,
či prípadne riešiť iné variantné umiestnenie navrhovanej činnosti.
Podľa prílohy č. 8 k zákonu je navrhovaná činnosť zaradená nasledovne:
11. Poľnohospodárstvo a lesná výroba
Pol.
číslo

1.

Činnosť, objekty a zariadenia

Zariadenia na intenzívnu živočíšnu výrobu
vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou
b) ošípaných

Prahové hodnoty
Časť A
(povinné
hodnotenie)

Časť B
(zisťovacie
konanie)

od 2000 ks (nad 30 kg)
alebo od 750 ks prasníc

od 200 ks do 2000 ks
(nad 30 kg) alebo od
750 ks prasníc

Na základe žiadosti navrhovateľa, v ktorej sú uvedené základné údaje o navrhovanej
činnosti, vzhľadom na technológiu a umiestnenie navrhovanej činnosti, MŽP SR akceptovalo
dôvody uvedené v žiadosti navrhovateľa a rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia.
Zámer vypracovaný podľa § 22 a prílohy č. 9 zákona bude obsahovať jeden variant
činnosti, ako aj nulový variant, t. j. variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť
neuskutočnila. Navrhovateľ doručí MŽP SR 3x písomné vyhotovenie zámeru a 1x zámer na
elektronickom nosiči dát.
MŽP SR zároveň poukazuje na to, že ak z pripomienok predložených k zámeru podľa
§ 23 ods. 4 zákona vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej
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činnosti, príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie ďalšieho variantu v konaní podľa
tohto zákona.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné
súdom.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

Doručuje sa:
EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava

