Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Bratislava, 30. septembra 2019
Číslo: 8038/2019-1.7/zg
52212/2019
ROZSAH HODNOTENIA
určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov
navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k. ú. Kolárovo“.
Navrhovateľ, Dan - Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder, zastúpený
spoločnosťou EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava (ďalej len
„navrhovateľ”), doručil dňa 25. 07. 2019 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR”) podľa § 29
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“) zámer navrhovanej
činnosti „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k. ú. Kolárovo“ (ďalej len „zámer“) na
posúdenie podľa zákona.
MŽP SR, 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,
ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších prepisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán
podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona upovedomilo podľa § 18 ods. 3
správneho poriadku, že dňom doručenia zámeru navrhovateľom začalo podľa § 18 ods. 2
správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na
životné prostredie.
MŽP SR upovedomilo podľa § 30 zákona navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný
orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a ostatných účastníkov konania, že dňa 30. 09. 2019 o
13.00 hod sa v budove Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky bude konať
prerokovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti.
Predmetom navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k. ú. Kolárovo“
je rekonštrukcia existujúcej farmy na chov ošípaných, ktorá spočíva vo vybudovaní nových
objektov s maximálnou kapacitou 16 128 ošípaných.
Navrhovaná činnosť „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k. ú. Kolárovo“ je podľa
prílohy č. 8 zákona zaraditeľná nasledovne:
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11. Poľnohospodárska a lesná výroba
Pol.
číslo

Činnosť, objekty a zariadenia

1.

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

Prahové hodnoty
Časť A
Časť B
(povinné
(zisťovacie
hodnotenie)
konanie)
od 200 ks do 2000
od 2 000 ks
ks (nad 30 kg)
(nad 30 kg)
alebo do 750 ks
alebo od 750 ks
prasníc
prasníc

Prerokovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti sa konalo 30. 09. 2019 za
prítomnosti zástupcov navrhovateľa, zástupcu MŽP SR, zástupcov Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, zástupcov mesta Kolárovo a zástupcov obce
Kameničná a dotknutej verejnosti (Občianske združenie OAZIS Zariadenie sociálnych
služieb).
Prítomní boli oboznámený so stanoviskami doručenými k zámeru. Ťažiskom diskusie boli
najmä pripomienky dotknutých obcí Kolárovo a Kameničná, Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Komárne a Občianskeho združenie OAZIS Zariadenie sociálnych
služieb. V rámci prerokovania rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti boli riešené otázky,
týkajúce sa dopravného zaťaženia miestnych komunikácií, zníženia kvality života dotknutých
obyvateľov a možného znečistenia podzemných vôd. Väčšina pripomienok bola zapracovaná
do rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, iné boli vysvetlené už v rámci jeho prerokovania.
Navrhovateľovi boli odovzdané kópie stanovísk doručených k zámeru v zmysle § 30 ods. 3
zákona.
MŽP SR určuje po prerokovaní s navrhovateľom podľa § 30 ods. 1 zákona nasledovný
rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti:
1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia farmy
ošípaných v k. ú. Kolárovo“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) sa určuje dôkladné zhodnotenie
nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila)
a variantu 1 uvedeného v zámere
2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. Vzhľadom na povahu a
rozsah navrhovanej činnosti a jej lokalizáciu je potrebné, aby správa o hodnotení
obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 zákona.
2.1.2. Na vypracovanie správy o hodnotení sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti
uvedenej vo vyhláške č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.
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2.1.3. Pre hodnotenie navrhovanej činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia.
2.1.4. Navrhovateľ doručí MŽP SR 3x kompletné vyhotovenie správy o hodnotení v listinnom
vyhotovení, 10x Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie v listinnom vyhotovení
(uvedené v prílohe č. 11 časti C bode X. zákona), 1x kompletné vyhotovenie správy o
hodnotení na elektronickom nosiči dát vo formáte pdf/A.
2.2. Špecifické požiadavky
Po prerokovaní rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti vyplynula potreba v správe
o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy súvisiacich s navrhovanou
činnosťou:
2.2.1. Vyhodnotiť potenciálny zápach z prevádzky, a vyhodnotiť aký bude mať vplyv na
dotknuté obyvateľstvo. Toto vyhodnotenie vypracovať na základe vykonaného
maximálneho hodnotenia vplyvov na verejné zdravie uvedeného v bode 2.2.7, emisnoimisnej rozptylovej štúdií a hlukovej štúdií uvedených v bode 2.2.9. Do vyhodnotenia
zahrnúť skúsenosti z existujúcich prevádzok vo vlastníctve navrhovateľa.
2.2.2. Vyhodnotiť aký bude mať vplyv navrhovaná činnosť, hnojovica (technológia jej
likvidácie a aplikácie na polia), splašky a medikamenty používaných pri chove
ošípaných na znečistenie odvodňovacích kanálov, znečistenie podzemných a
povrchových vôd v dotknutom, ale aj širšom území, na znečistenie zásobárne pitnej
vody Žitný ostrov, vrátane vodného zdroja umiestneného v zariadení sociálnych služieb
(OAZIS).
2.2.3. V rámci správy hodnotení predložiť plán hnojenia.
2.2.4. Vyhodnotiť vplyv navrhovanej činnosti na kvalitu pôdy.
2.2.5. Uviesť návrh konkrétnych opatrení, ktoré zaručia, že navrhovanou činnosťou
a súvisiacimi činnosťami (predovšetkým nakladaním hnojovice) nebude zhoršená
kvalita životného prostredia a zdravia obyvateľov okolitých obcí; v tejto súvislosti
uviesť najmä návrh opatrení na zamedzenie zhoršenia stavu podzemných vôd
a zamedzenie šírenia zápachu.
2.2.6. Posúdiť intenzitu vodného zdroja pre účely prevádzky navrhovanej činnosti.
2.2.7. Vykonať maximálne hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (v zmysle § 2 ods. 1 písm.
b) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 233/2014 Z. z.
o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie v znení neskorších predpisov)
(ďalej len „HIA“) lokality hospodárskeho dvora s plánovaným veľkochovom zvierat
(16 128 ošípaných) na existujúcu priľahlú ako aj vzdialenejšiu okolitú obytnú zástavbu,
ale aj možnú budúcu obytnú zástavbu v súlade s platným územným plánom mesta,
vypracovaným podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 233/2014 Z. z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie.
2.2.8. HIA musí obsahovať aj následné monitorovanie vplyvu na verejné zdravie
a monitorovanie účinnosti navrhovaných opatrení; musí byť vypracovaná osobou
odborne spôsobilou na vykonávanie uvedenej činnosti podľa § 16 zákona č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Do HIA zahrnúť aj skúsenosti z existujúcich prevádzok porovnateľného
charakteru a umiestnenia vo vzťahu k obytnej zástavbe, najmä na prevádzku vo
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Veľkých Kosihách (Pri porovnaní prevádzky Veľké Kosihy vychádzať zo štatistík
skutočného využitia kapacity objektov)
2.2.9. Podkladom na vypracovanie HIA musí byť:
-

emisno-imisná rozptylová štúdia s hodnotením znečisťujúcich a zápachových látok
z prevádzky chovu na obytné prostredie vrátane najbližšie situovaných objektov
(napr. 6 bytových budov na hranici farmy, osada Lohót, Zariadenia sociálnych
služieb OAZIS a 20 rodinných domov umiestnených vedľa hrádze rieky Váh) a
prípadných možných budúcich objektov obytnej zástavby v súlade s územným
plánom;

-

hluková štúdia, s hodnotením hluku z prevádzky chovu a súvisiacej dopravy na
obytné prostredie vrátane najbližšie situovaných a prípadných možných budúcich
objektov obytnej zástavby v súlade s územným plánom. V HIA je potrebné riešiť aj
opatrenia na zmiernenie hluku tak, aby boli dodržané limity podľa vyhlášky
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v
znení neskorších predpisov platnej legislatívy.

2.2.10. V kapitole II. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia,
v bode 19 vyhodnotiť najmä súlad navrhovanej činnosti s konkrétnym územným
plánom mesta Kolárovo.
2.2.11. Vyhodnotiť vznikajúce emisie metánu a porovnať ich s limitnými hodnotami podľa
platnej legislatívy.
2.2.12. Vypracovať dopravno – kapacitné posúdenie dopravnej záťaže pri prevážaní najmä
ošípaných, krmiva, hnojovice a uhynutých zvierat v synergii s existujúcim dopravným
zaťažením komunikácií. V rámci tohto posúdenia vypracovať zvozovú štúdiu, ktorá by
presnejšie určila trasy prejazdov a počty zvozových vozidiel cez všetky dotknuté obce.
2.2.13. Navrhnúť vhodnejší a modernejší systém biofiltrácie s preukázateľnou účinnosťou na
pachové látky a amoniak, v súlade s aktuálnym referenčným dokumentom o BAT, tak
aby sa zamedzilo poškodzovaniu kvality života dotknutých obyvateľov.
2.2.14. Vyhodnotiť navrhovanú činnosť s najlepšími dostupnými technikami podľa aktuálneho
referenčného dokumentu o BAT.
2.2.15. V rámci správy o hodnotení činnosti zohľadniť existenciu geotermálneho vrtu
nachádzajúceho sa oproti farme Štaglovica.
2.2.16. Pri príprave správy o hodnotení brať do úvahy pripomienky a požiadavky uvedené v
stanoviskách doručených k zámeru.
2.2.17. V bode X. Správy o hodnotení okrem zhrnutia navrhovanej činnosti a jej vplyvov na
životné prostredie sa vyjadriť ku všetkým pripomienkam doručeným k zámeru,
prípadne k určenému rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti (od orgánov štátnej
správy a samosprávy ako aj účastníkov konania) a v prehľadnej forme vyhodnotiť
splnenie všetkých požiadaviek a odporúčaní zo stanovísk doručených k zámeru,
prípadne k určenému rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, resp. odôvodniť
ich nesplnenie.
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3. UPOZORNENIE

Navrhovateľ s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká
s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby je povinný podľa § 31
ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho,
že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s týmto zákonom. Uvedené opatrenia je
prevádzkovateľ povinný podľa potreby aktualizovať.
Ak spracovanie osobných údajov bude vykonávať sprostredkovateľ v mene
navrhovateľa, navrhovateľ môže podľa § 34 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poveriť len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje
dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby
spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona, a aby sa zabezpečila ochrana
práv dotknutej osoby. Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov podľa
prvej vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.
Podľa § 30 ods. 6 zákona je platnosť rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti 3 roky od
jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.
Podľa § 30 ods. 7 zákona navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bezodkladne
informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti a jeho harmonograme
spôsobom v mieste obvyklým.
Podľa § 30 ods. 8 zákona môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj,
dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej
činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7 zákona príslušnému
orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

