Informácia pre verejnosť, podľa § 24 ods. 1 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 predložení Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti:
“Rozšírenie farmy na chov oviec – AGROTERRA Hubovo”, podľa § 29 ods. 1) písm. b)
“zákona”.
a) Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, oznamuje verejnosti, že
zmena navrhovanej činnosti: “Rozšírenie farmy na chov oviec – AGROTERRA Hubovo” podlieha
zisťovaciemu konaniu v zmysle § 18 ods. 2, písm. d) „ zákona“, podľa jeho prílohy č. 8, kapitoly č.11.
Poľnohospodárska a lesná výroba, pol. č.1. Zariadenia na intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane
depónií vedľajších produktov, s kapacitou pre zisťovaci konanie od 100 VDJ*
* 1 VDJ – 1 veľká dobytčia jednotka (500 kg živej hmotnosti) = cca. 6,66 ks oviec hmotnosti 75 kg
b) Postavenie Okresného úradu Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseku
posudzovania vplyvov na životné prostredie, v zisťovacom konaní:
Príslušný orgán

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie
Hostinského 4
979 01 Rimavská Sobota
Názov navrhovanej Rozšírenie farmy na chov oviec – AGROTERRA Hubovo
činnosti
Miesto realizácie

Obec Hubovo, k.ú. Hubovo, okres Rimavská Sobota

Predmet činnosti

Návrh rozšírenia kapacity existujúceho chovu oviec na farme v Hubove, z počtu
650 ks o 558 ks oviec, na celkový navrhovaný počet 1208 ks oviec (cca. 180
VDJ).
AGROTERRA, spol. s r. o., Hubovo 88, Včelince 980 50

Navrhovateľ

Povoľujúci orgán

Obec Hubovo (stavebný úrad)
OU RS, OZSP - úsek ŠVS
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na
životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 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 § 3 písm. k a § 56 „ zákona“, podľa §18 ods.3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, začal dňa 01.02.2021 správne konanie,
zisťovacie konanie podľa § 29 ods. 2 „zákona“, na posúdenie predpokladaných vplyvov zmeny
navrhovanej činnosti na životné prostredie. Správne konanie bolo začaté dňom doručenia oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti: “Rozšírenie farmy na chov oviec – AGROTERRA Hubovo”.
c) Informácie o zmene navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania, je možné získať u
príslušného orgánu, navrhovateľa a povoľujúceho orgánu - Obec Hubovo.
d)

Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny:
- Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Povoľujúci orgán: Obec Hubovo
(stavebný úrad)
- Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona. Povoľujúci orgán: Obec Hubovo
(stavebný úrad)
- Povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon). Povoľujúci orgán: Okresný úrad Rimavská Sobota,
Odbor starostlivosti o životné prostredie
- Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 stavebného zákona . Povoľujúci orgán: Obec Hubovo
(stavebný úrad)
e) Neuvádzame.
f) Od 10.02.2021 sú relevantné informácie o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti) sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: http://
http://www.enviroportal.sk/sk/eia a u príslušného orgánu, OU RS, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek EIA.
Podľa § 29 ods. 8, v súlade s jeho prechodným ustanovením počas trvania núdzového stavu podľa § 65g
ods. 3 „zákona“, dotknutá obec Hubovo do 10 dní po doručení Oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti: Rozšírenie farmy na chov oviec – AGROTERRA Hubovo, informuje o ňom verejnosť na
svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a
kedy možno do Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť
zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom obec zabezpečí sprístupnenie
Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej na 10 pracovných dní od
zverejnenia uvedených informácií.
Podľa § 63 zákona, môže dotknutá verejnosť vykonať konzultácie k „zmene navrhovanej činnosti“, počas
zisťovacieho konania, na Okresnom úrade Rimavská Sobota, odbore starostlivosti o životné prostredie,
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod do 14.00 hod,
telefonicky na telefónnom čísle 0961 68 2962 alebo osobne. Termín konzultácie odporúčame vopred
dohodnúť telefonicky, na uvedenom čísle.
g) Podľa § 29 ods. 9 „zákona“, verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k “Oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti” príslušnému orgánu do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených
informácií podľa § 65g ods. 3 “zákona“, na adresu:
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie
Hostinského 4
979 01 Rimavská Sobota
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
h) Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že podľa § 23
správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby, majú právo nazerať do spisu, robiť si z neho
výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisu
s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom. Pred vydaním rozhodnutia, v súlade s § 33 ods. 2
správneho poriadku, budú mať možnosť účastníci konania a zúčastnené osoby, oboznámiť sa k pokladom
rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť
(robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Rimavská Sobota, na adrese uvedenej v bode
g), kancelária č. 202. Podklady rozhodnutia – vyjadrenia dotknutých orgánov, účastníkov konania – budú
pred vydaním rozhodnutia zo zisťovacieho konania, zverejnené v Informačnom systéme EIA/SEA na
adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia, kde je zverejnené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.

Odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré bude výsledkom zisťovacieho konania, bude možné podať na Okresný
úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota,
v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi
konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň
zverejnenia rozhodnutia príslušným orgánom podľa § 29 ods. 15 tohto zákona v Informačnom systéme
EIA/SEA na adrese: www.enviroportal.sk.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.
i) Relevantné informácie sú
http://www.enviroportal.sk/sk/eia.
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