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Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: “Rozšírenie farmy na chov oviec –
AGROTERRA Hubovo“ – oznámenie o začatí správneho konania a predloženie Oznámenia
Vec:

o zmene navrhovanej činnosti
Navrhovateľ AGROTERRA, spol. s r. o., so sídlom Hubovo 88, Včelince 980 50, IČO:
31630197, v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou RK & eco s r.o. so sídlom
M.Waltariho 7, 921 01 Piešťany, IČO: 47592923, doručil dňa 01.02.2021 Okresnému úradu Rimavská
Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚRS-OSZP “), v súlade s § 18 ods. 2
písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) 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 č. 24/2006
Z.z.“) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: Rozšírenie farmy na chov oviec – AGROTERRA
Hubovo, vypracované podľa Prílohy č. 8a k „zákonu č. 24/2006 Z.z.“.

OÚRS-OSZP, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 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 § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona, Vás upovedomuje podľa
§ 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, že doručením Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: Rozšírenie farmy na chov
oviec – AGROTERRA Hubovo (ďalej len „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“) dňa
01.02.2021, sa začalo zisťovacie konanie podľa § 29 „zákona č.24/2006 Z.z.“ na posúdenie
predpokladaných vplyvov na životné prostredie zmeny navrhovanej činnosti.
OÚRS-OSZP ako príslušný orgán, Vám ako rezortnému orgánu, povoľujúcim
orgánom, dotknutým orgánom a dotknutej obci, podľa § 29 ods. 6 písm. a), b) „zákona
č.24/2006 Z.z“ zasiela informáciu o „Oznámení o zmene navrhovanej činnosti“, ktoré je
zverejnené na webovom sídle na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-farmy-na-chov-oviec-agroterra-hubovoŽiadame dotknutú obec, Obec Hubovo, aby podľa § 65g ods. 3 „zákona č.24/2006
Z.z“ do 10 dní po doručení „Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti“, informovala
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
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pripomienky podávať. Zároveň žiadame Obec Hubovo, zabezpečiť sprístupnenie
„Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti“ pre verejnosť, najmenej na 10 pracovných dní
od dátumu informovania verejnosti o jeho doručení.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko, k „Oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti“, do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií
podľa § 65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z.; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj
keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
Oznámenie Obce Hubovo, o zverejnení „Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti“
verejnosti, s vyznačeným dátumom jeho vyvesenia a zvesenia, žiadame obratom doručiť
OÚRS-OSZP po jeho zvesení, nakoľko toto bude tvoriť nevyhnutnú súčasť
administratívneho spisu, vedeného vo veci OÚRS-OSZP.
Rezortný orgán, povoľujúce orgány, dotknuté orgány a dotknutá obec Hubovo,
môžu doručiť OÚRS-OSZP písomné stanoviská k „Oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti“, podľa § 29 ods. 9 zákona č.24/2006 Z.z., najneskôr do 10 pracovných dní od
jeho doručenia, na adresu:
Okresný úrad Rimavská Sobota,
Odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota.
Ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za
súhlasné. Zároveň si dovoľujeme požiadať Vás, o zaslanie stanoviska aj v elektronickej
podobe s overením elektronickým podpisom, do elektronickej schránky OÚRS-OSZP
prostredníctvom ÚPVS Slovensko.sk.
Príloha pre obec Hubovo: Písomné vyhotovenie „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – 1 ks

Ing. Vladimír Šándor
vedúci odboru
Doručuje sa:
Navrhovateľ:

1. AGROTERRA, spol. s r. o., Hubovo 88, Včelince 980 50
Dotknutá obec: (s prílohou)
2. Obec Hubovo – starosta obce, OcÚ, Hubovo 24, Včelince 980 50

Na vedomie:
Splnomocnený zástupca navrhovateľa:
3. RK & eco s r.o. so sídlom M. Waltariho 7, 921 01 Piešťany,
Rezortný orgán:
4. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Dotknuté orgány:

5. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, Nám. SNP č.23,
974 01 Banská Bystrica
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, S. Tomášika č. 14, 979 01 Rimavská Sobota
7. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského č.4, 979
01 Rimavská Sobota, úseky štátnej správy: OPaK, OH, OO, ŠVS
8. Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, Hostinského č.4, 979 01 Rimavská
Sobota,
9. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor krízového riadenia, Hostinského 4, 979 01 Rimavská
Sobota,
10. SVP š.p., OZ, Povodie Hrona, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
11. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okružná č. 118,
979 01 Rimavská Sobota
12. Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota, Kirejevská 22 97901
Rimavská Sobota
Povoľujúce orgány:
13. Obec Hubovo – stavebná úradovňa, OcÚ, Hubovo 24, Včelince 980 50
14. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979
01 Rimavská Sobota, úsek štátnej vodnej správy

