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Vec
Stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti: „Rozšírenie farmy na chov oviec –
AGROTERRA Hubovo“ v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná
správa, ako dotknutý orgán v zmysle § 23 ods. 1 zákona NR SR 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 EIA“), k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti: „Rozšírenie
farmy oviec – AGROTERRA Hubovo“ dávame v zmysle § 29 ods. 9 zákona EIA nasledovné
stanovisko:
Navrhovateľ:
Sídlo:
IČO:
Spracovateľ zámeru:
Sídlo:

AGROTERRA, spol. s r.o.
Hubovo 88, 980 50 Včelince
31 630 197
Ing. Monika Rafaelisová
RK & eco s.r.o., M.Waltariho 7, 921 01 Piešťany

Opis navrhovanej činnosti:
Plánovaná stavba je umiestnená v areáli hospodárskeho strediska poľnohospodárskej farmy
AGROTERRA s.r.o. v obci Hubovo. Stavba nadväzuje na jestvujúce funkčné využitie
prevádzkových objektov so zameraním na chov oviec. Zmena činnosti zahŕ§ňa prírastok 558 ks
oviec (jedinciv nad 30 kg). Po realizácii zmeny bude na farme predpokladaný počet jedincov
1208 ks.
V roku 2020 bolo vydané povolene na zžívanie stavby: „Rekonštrukcia farmy oviec“ v rozsahu
nasledovných stavebných objektov:SO-01Prestavba kravína na ovčín; SO-02 Dojáreň oviec; SO03 Preháňacia chodba.
Cieľom prístavby ustajňovacej kapacity je zvýšenie produkcie ovčieho mlieka s využitím v novej
dojárni a mliekárni. Prístavba bude slúžiť na celoročné ustajnenie oviec a bude sa realizovať
k existujúcemu ovčínu, ktorý bol prestavaný v roku 2019 z pôvodného kravína. Ustajnenie oviec
je voľné v priestranných, jednopriestorových kotercoch, kŕmenie zvierat z kŕmneho stola.
Prístavbe je navrhnutá ako ľahká, vzdušná, nezateplená stavba halového typu rozmerov 19,71 x
84,18 m, so sedlovou strechou.
Prevádzka chovu oviec bude produkovať len suchý maštaľný hnoj, ktorý sa bude vyberať cca 1 x
mesačne a vyvážať na plné hnojisko.
Prístavba sa bude nachádzať v blízkosti vodného toku Hubovský potok.
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Nakladanie s vodami:
 Zásobovanie vodou - z verejného vodovodu, cez novú vodovodnú prípojku, cez vodomernú
šachtu.
 Kanalizácia splašková - odpadové vody na hospodárskom stredisku sú odkanalizované do
jestvujúcej žumpy.
 Kanalizácia dažďová – odvedenie dažďových vôd do dažďovej kanalizácie, ktorá je vyústená
cez výustný objekt do Hubovského potoka.
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná
správa, ako dotknutý orgán v zmysle § 23 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
EIA“), k zmene navrhovanej činnosti dávame v zmysle § 29 ods. 9 zákona EIA nasledovné
stanovisko:
Navrhovaná činnosť neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého
územia a nebude mať vplyv na kvantitatívne a kvalitatívne pomery povrchových a podzemných
vôd. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné
prostredie na úseku ochrany vôd. K predloženému zámeru nemáme zásadné pripomienky.
1. Miesto zmeny navrhovanej činnosti je v obci Hubovo, ktorá je zaradená do zraniteľnej
oblasti v zmysle § 34 vodného zákona a prílohy č. 1 NV č. 174/2017 Z.z., ktorým sa
ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti.
2. Lokalita, kde sa uvažuje so zmenou navrhovanej činnosti sa nachádza v ochrannom
pásme II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Tornali. Ochranné pásmo je
stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva RS č. 24/2010 Z.z., ktorou sa
ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Tornali. Kataster obce
Hubovo sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa.
3. Pri vykonávaní činnosti dodržať § 39 (Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami) zákona
č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov vodný zákon a vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z.z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach
havarijného plánu a o postupe riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
4. Riziko kontaminácie podzemnej a povrchovej vody následkom realizácie navrhovanej
činnosti existuje v súvislosti s možnosťou vzniku neštandardných situácii, uvoľnenie
palív a olejov z motorových vozidiel následkom nehôd, zlého technického stavu vozidiel
a podobne. V štádiu výstavby a prevádzky je potrebné zabezpečiť, aby z nasadených
strojov a zariadení nedochádzalo k únikom znečisťujúcich látok, najmä ropných látok do
pôdy s následnou možnou kontamináciou podzemných vôd.
5. Pri manipulácii s hnojom, hnojení a zostavení hnojného plánu je potrebné rešpektovať
Vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 395/2004 z 23. júna 2004, ktorou sa
ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných
oblastiach, a Kódex správnej poľnohospodárskej praxe, (Ochrana vôd pred znečistením
dusičnanmi poľnohospodárskych zdrojov) a vyhnúť sa činnostiam, ktoré by spôsobili
znečistenie povrchových a podzemných vôd.
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6. V prístavbe sa uvažuje s ustajnením 558 ks oviec. Po realizácii zmeny bude na farme
predpokladaný počet jedincov 1208 ks. Nakoľko celkové množstvo ustajnených oviec na
hospodárskom stredisku bude viac ako 800 ks oviec, je potrebné požiadať o súhlas
orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 27 ods. 1 písm. d) vodného zákona, nakoľko sa
bude jednať o produkčnú farmu s kapacitou ustajnených zvierat väčšou ako 800 ks oviec.
7. SO-04 Dažďová kanalizácia a SO-05 Spevnenie brehu Hubovského potoka sú vodnými
stavbami v súlade s § 52 ods. 1 vodného zákona, ktoré povoľuje tunajší orgán štátnej
vodnej správy v zmysle § 26 vodného zákona.
8. Stavebné povolenie na vodnú stavbu možno vydať len, ak je vydané povolenie na
osobitné užívanie vôd, alebo sa povolenie na osobitné užívanie vôd povoľuje najneskôr
so stavebným povolením: je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie
na osobitné užívanie vôd: povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do
povrchových vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.

Po preskúmaní predloženého zámeru a súladu s Prílohou č. 8 zákona EIA, ktorý udáva
zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie,
Oblasť 11. Poľnohospodárska a lesná výroba, položka č. 1. Zariadenia na intenzívnu živočíšnu
výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou 200 ks do 2000 ks oviec, tunajší orgán
štátnej vodnej správy z hľadiska ochrany vodných pomerov nepožaduje predložený zámer
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Ing. Vladimír Š á n d o r
vedúci odboru
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0005674/2021

Vec: Stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti: „Rozšírenie farmy na chov oviec – AGROTERRA Hubovo“ v
zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Parafa
Dátum/čas Meno
Pozícia
Org.útvar Funkcia
V zast. Zastúpil
Poznámka
Schválené
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11:02

Šándor Vladimír, Ing.
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