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VEC
Vyjadrenie k zmene navrhovanej činnosti: „Rozšírenie farmy na chov oviec - AGROTERRA
Hubovo.“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového
hospodárstva bola dňa 10.02.2021 požiadaná o písomné stanovisko k zmene navrhovanej činnosti:
Názov zmeny navrhovanej činnosti: Rošírenie farmy na chov oviec – AGROTERRA Hubovo
Navrhovateľ: AGROTERRA, spol. s r.o., Hubovo 88, 980 50 Včelince, IČO: 31630197
Spracovateľ návrhu: Ing. Monika Rafaelisová (RK & eco s.r.o., M. Waltaniho 7, Piešťany)
Mgr. Peter Koška (RK & eco s.r.o., M. Waltaniho 7, Piešťany)
Ing. František Máté (AGROTERRA s.r.o. Hubovo 88, Včelince)
Dátum spracovania: január 2021
Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti rieši prírastok kapacity chovu oviec o 558 ks v
areáli hospodárskeho strediska poľnohospodárskeho podniku AGROTERRA s.r.o. v obci Hubovo a to
prístavbou ovčína. Nadväzuje tak na funkčné využitie prevádzkových objektov so zameraním na chov
oviec. Po realizácii zmeny činnosti bude na farme 1208 ks oviec nad 30 kg. Navrhovateľ predpokladá, že
realizáciou stavby vzniknú odpady kategórie ostatný, zaradené do skupiny 17, ktoré budú využité a
odovzdané na zhodnotenie oprávnenej organizácii. Ďalej predpokladá, že prevádzkou ovčína dôjde k
navýšeniu odpadov z chovu hospodárskych zvierat, ktoré navrhovateľ plánuje zhodnotiť vo vlastnej
rastlinnej výrobe.
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy na úseku odpadového hospodárstva podľa § 108 ods.1 písm. m) zákona č.79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.91/2016 Z.z. (ďalej len zákon
o odpadoch) § 5 ods.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 § 2 ods.3, § 3 ods.1 písm.e)
zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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KÓPIA
v znení neskorších predpisov, dáva podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon) ako dotknutý orgán štátnej správy k zmene navrhovanej činnosti:
Rozšírenie farmy na chov oviec – AGROTERRA Hubovo nasledovné stanovisko:
V predloženom materiáli je uvedené, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k navýšeniu
množstva vzniknutých odpadov z hospodárskych zvierat, ktoré navrhovateľ zhodnotí vo vlastnej
rastlinnej výrobe. V súvislosti s tým tunajší úrad konštatuje, že zákon o odpadoch sa podľa § 1
ods.2 písm.a) nevzťahuje na hnoj, slamu a iný prírodný poľnohospodársky materiál, ktorý
nevykazuje nebezpečné vlastnosti a používa sa v poľnohospodárstve v súlade s osobitnými
predpismi. Ďalej sa zákon o odpadoch nevzťahuje podľa § 1 ods.2 písm k) na nakladanie s telami
zvierat alebo ich častí, ktorí uhynuli iným spôsobom ako zabitím pre ľudskú spotrebu. Vzhľadom
na uvedené nebude mať zmena navrhovanej činnosti z hľadiska odpadového hospodárstva
významný kumulatívny vplyv na životné prostredie. Zastávame názor, že zmena navrhovanej
činnosti nemusí byť ďalej posudzovaná v zmysle zákona

Ing. Vladimír Šándor
vedúci odboru
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