KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Rimavská Sobota

OU-RS-OSZP-2021/004012-015

26. 03. 2021

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania
Popis konania / Účastníci konania
Doručuje sa: (účastníci konania)
Navrhovateľ:
1. AGROTERRA, spol. s r. o., Hubovo 88, Včelince 980 50
Dotknutá obec:
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
Výrok
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa §
1 ods. 1 písm. c) a § 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 podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013
Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 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, po ukončení zisťovacieho konania podľa §
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29 zákona č. 24/2006 Z. z. vo veci zmeny navrhovanej činnosti: „Rozšírenie farmy na chov oviec – AGROTERRA
Hubovo“, ktorej navrhovateľom je spoločnosť AGROTERRA 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, na základe vykonaného zisťovacieho konania, v správnom konaní podľa zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, takto
r o z h o d o l:
Zmena navrhovanej činnosti: „Rozšírenie farmy na chov oviec – AGROTERRA Hubovo“, uvedená v predloženom
oznámení o zmene navrhovanej činnosti
sa nebude posudzovať
podľa 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.“). Pre uvedenú zmenu navrhovanej činnosti je preto
možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.
Navrhovateľ zmeny navrhovanej činnosti a povoľujúce orgány, v ďalších konaniach jej povolenia podľa osobitných
predpisov musia zohľadniť a splniť tieto pripomienky a požiadavky, ktoré vyplývajú z legislatívy na úseku ochrany
životného prostredia a zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti:
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Orgánom ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia je príslušná obec Hubovo, .
- Územie dotknuté činnosťou patrí do čiastkového povodia rieky Slaná, číslo hydrologického poradia 4-31-01.
Navrhovanou stavbou bude dotknutý drobný vodný tok Husovský potok, č.toku 71, ktorý je v správe SVP, š.p. OZ
BB. Hubovský potok preteká priamo areálom farmy.
- Odpadové vody z povrchového odtoku a dažďová kanalizácia zo striech objektov budú odvázané
novovybudovaným kanalizačným systémom do Husovského potoka. V nadväznosti na to je potrtebné zabezpečiť,
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aby počas realizácie a prevádzky navrhovanje činnosti nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemních vôd,
dbať na ochranu vôd, zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prorostený režim vôd, znečistiť vodu alebo
inak ohroziť jej kvalitu.
- Pri návrhu odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd SVP, š.p. OZ BB požaduje zohľadńovať požadavky
na čistenie vôd v zmysle NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
pozorňujeme investora, že počas povodńových prietokov môže dochádzať k zaplavovanou priľahlého územia, a tým
aj objektov v ňom situovaných.
- SVP š.p. BB nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, ako i škody vzniknuté při mimoriadnych
udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 vodného zákona. Prípadné škody vzniknuté na stavbách a zariadeniach
vybudovaných na pozemkoch investora bude v plnom rozsahu a na vlastné náklady znášať ich majitel.
- Pri spracovaní ďalších stupňov riešenia navrhovanej činnosti je za oblasť vodného hospodárstva potrebné
postupovať podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. Ďalšie stupne riešenia a nové
skutečnosti vyplývajíce z navrhovaném činnosti SVP, š.p. OZ BB požaduje predkladať k vyjadreniu.
Odôvodnenie
Navrhovateľ spoločnosť AGROTERRA s r.o., so sídlom Hubovo 88, Včelince 980 50, IČO: 31630197 ( ďalej len
„ navrhovateľ“), v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou RK & eco s r.o. so sídlom M.Waltariho 7,
921 01 Piešťany, IČO: 47592923, predložil dňa 1.2.2021 Okresnému úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti
o životné prostredie (ďalej len „OÚ RS - OSZP“), podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona
č. 24/2006 Z. z., v písomnej aj elektronickej forme oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: „Rozšírenie farmy
na chov oviec – AGROTERRA Hubovo“, v poľnohospodárskom stredisku v Hubove, vypracované podľa prílohy
č. 8a zákona č. 24/2006 Z. z.. (ďalej len „oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“). Navrhovaná zmena činnosti:
„Rozšírenie farmy na chov oviec – AGROTERRA Hubovo“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), je zmena
navrhovanej činnosti, zaradená podľa prílohy č. 8 zákona č.24/2006 Z.z. medzi zmeny navrhovaných činností v tab.
č. 11. Poľnohospodárska a lesná výroba, pod položkou č.1. a) Zariadenia na intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane
depónií vedľajších produktov s kapacitou hospodárskych zvierat, s prahovou hodnotou pre zisťovacie konanie od
100 VDJ.
Zmena navrhovanej činnosti spočíva v rozšírení kapacity existujúceho chovu oviec, z počtu 650 ks o 558 ks oviec,
na celkový navrhovaný počet 1208 ks oviec, t.j. cca. 180 VDJ*. ( Pozn. * 1 VDJ – 1 veľká dobytčia jednotka (500
kg živej hmotnosti = cca. 6,66 ks oviec hmotnosti 75 kg). V mysle § 18 ods. 2 písm. d) zákona č. 24/2006 Z.z., táto
podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z..
Navrhovaná činnosť, ktorej zmena je predmetom zisťovacieho konania, v danom priestore nie je novou činnosťou z
pohľadu zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon č.24/2006 Z.z.“). Spoločnosť AGROTERRA sa špecializuje na chov jahniat a oviec. V
minulosti bol chov zameraný najmä na krížemcov oviec merino il de france a suffolk. V súčastnosti sa prešlo na
chov plemena lacaune.
Navrhované rozšírenie chovu oviec z počtu z počtu 650 ks na navrhovaný počet 1208 oviec, je spojené s povolením
zmeny stavby: „Prístavba ovčína - Hubovo“, vrátane jej príslušenstva, v areály hospodárskeho strediska spoločnosti
AGROTERRA s.r.o. v Hubove, mimo zastavaného územia obce Hubovo, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický
kraj. Stredisko je umiestnené v západnej časti katastra Hubovo, pri vstupe do obce a vo vzdialenosti cca 275,0 m
od súvislej zástavby (najbližšia nehnuteľnosť s funkciou bývania vo vzdialenosti 180,00 m). Strediskom preteká
miestny potok Hubovský potok. Hospodársky dvor je oplotený a zastavaný. V rámci hospodárskeho dvora sú
vybudované príslušné inžinierske siete, vodovod, rozvod elektrickej energie, vonkajšie osvetlenie, cesty a spevnené
plochy. Odkanalizovanie je do žumpy. Stredisko je komunikačne pripojené zo štátnej cesty, vedúcej popri stredisku
do obce Hubovo. Elektrickou energiou je zásobované zo stožiarovej trafostanice vo vlastníctve investora. Cez
stredisko vedie trasa vodovodu DN 110, v správe StVPS, z ktorého je napojené aj stredisko. Zásobovanie vodou je z
dvoch zdrojov. Objekt jestvujúceho ovčína, stavba súp. č. 93, je zásobovaný vodou z vlastného vodného zdroj , cez
prívodné potrubie na ktoré sú napojené všetky stavby na stredisku. Objekt dojárne je zásobovaný vodou z verejného
vodovodu, prípojkou cez vodomernú šachtu. Dojáreň oviec sa nachádza na pozemku KN-C 232/20 a priľahlý dvor
na pozemku KN-C 232/6. Veľkosť dojárne je 2 x 24 dojacích miest, s rýchlym odchodom oviec. Dojenie je strojové.
Výkon dojárne je 192 ks za hodinu. Ovce sú cez preháňaciu chodbu a čakáreň presúvané k dojeniu. Súčasťou
dojárne sú je aj strojovňa, mliečnice a WC personálu. Objekt je vykurovaný kotolňou na biomasu, ktorá je súčasťou
stavby „Mliekáreň na spracovanie ovčieho mlieka, Hubovo“. Prevádzkovateľom kotolne je spoločnosť BioEn s.r.o.
V kotolni je nainštalovaný teplovodný kotol na slamu STEP – KC 190 kW v. č. 2019/22087 o výkone 190 kW.
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Existujúci ovčín, je postavený na pozemkoch parc. KN C č. 229/3, 229/6, 229/7 v k.ú. Hubovo. V ovčíne sa vykonáva
celoročné ustajnenie a kŕmenie 650 ks oviec. Ovce sú ustajnené na hlbokej podstielke. Táto metóda je považovaná
za prirodzenú techniku, ktorá zodpovedá zásadám wellfare. Na podstielanie sa využíva slama. Chov oviec produkuje
a bude produkovať suchý hnoj, ktorý sa 1 x mesačne vyváža z ovčína na poľnú skládku, kde sa aplikuje do pôdy ako
hnojivo zaorávaním 2x ročne. Kŕmenie oviec je z kŕmneho miešacieho voza, ktorý zamiešané krmivo dávkuje do
válovov pri kŕmnej chodbe. Kŕmenie sa vykonáva 2 x denne. Vonkajšie pasenie oviec sa nevykonáva ani sa nebude
vykonávať. Napájanie oviec je z voľnej hladiny z miskových napájačiek, každá skupina má 4 miskové napájačky,
kapacita miskovej napájačky je 30 – 40 ks oviec. Vetranie ovčína je prirodzené, zabezpečené cez bočné steny, ktoré
sú zhotovené z rolovacích plachiet a cez vetraciu štrbinu, ktoré sa nachádza na vrchole ovčína.
Zmena navrhovanej činnosti nadväzuje na jestvujúce funkčné využitie existujúcich prevádzkových objektov so
zameraním na chov oviec, ovčína s dojárňou a tzv. preháňacou chodbou, ktorých realizácia bola povolená v roku
2020, v rámci stavby: „Rekonštrukcia farmy oviec“ a spočívala v prestavba jestvujúce kravína na ovčín, vo výstavbe
dojárne oviec a preháňacej chodby. Uvedené objekty boli povolené do užívania kolaudačným rozhodnutím spis. zn.
92/2020 zo dňa 23.06.2020. Zmena činnosti spojená so zmenou stavby je navrhnutá na pozemkoch parc. KN C č.
232/6 a 232/22. Záber plochy zmeny činnosti predstavuje na povrchu 1 946,40 m2. Je navrhnutý v rámci funkčného
a priestorového celku existujúceho hospodárskeho strediska, pričom nevyžaduje záber PPF ani likvidáciu porastov a
zelene. Z hľadiska ochrany prírody celé riešené územie sa nachádza v prvom stupni ochrany prírody a krajiny. Zmena
navrhovanej činnosti nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu, európskej sústavy
chránených území NATURA 2000.
Zmena navrhovanej činnosti je spojená s realizáciou stavebných objektov:
- SO 01 – Prístavba ovčína,
- SO 02 – Vodovodná prípojka,
- SO 03 – Elektrické pripojenie,
- SO 04 – Dažďová kanalizácia,
- SO 05 – Spevnenie brehu Hubovského potoka.
Prístavba ovčína bude slúžiť na celoročné ustajnenie 558 oviec. V prístavbe ovčína budú ustajnené bahnice
s jahňatami, okrem bahníc v pôrodni. Tieto budú ustajnené v skupinových, jednopriestorových, pristielaných
kotercoch. Celkove budú navrhnuté tri rady, pričom v jednom rade bude ustajnených 7 kotercov po 24 oviec a 1
koterec s 18 ks oviec. Vnútorný ustajňovací priestor bude priečne rozdelený na ustajňovacie priestory, preháňacie
uličky, kŕmny pás a kŕmny stôl. Stavebne je prístavba navrhnutá ako ľahká, vzdušná, nezateplená stavba, halového
typu, rozmerov 19,71 x 84,18 m. Hala bude mať sedlovú strechu s vetracou štrbinou vo vrchole, ktorá ju aj zároveň
presvetlí. Nosná konštrukcia haly bude oceľová z valcovaných nosných profilov. Kŕmenie oviec bude z kŕmneho
miešacieho voza, ktorý zamiešané krmivo nadávkuje na kŕmny stôl alebo kŕmny pásový dopravník. Technológia
ustajnenia oviec produkuje slamený hnoj, ktorý je vyvážaný na poľné hnojisko z ktorého sa aplikuje do pôdy podľa
vypracovaného a schváleného hnojného plánu. Odstraňovanie hnoja sa vykonáva min. 2 x za rok.
Stavba prístavby ovčína bude zásobovaná vodou z verejného vodovodu, cez novú vodovodnú prípojku.
Pripojenie stavby na elektrinu bude z existujúcej vzdušnej siete v areáli strediska. Dažďová kanalizácia odvádza
dažďové vody zo striech objektov do miestneho potoka, v tesnej blízkosti prístavby. Vyústenie do potoka bude cez
výpustný objekt, so spevnením. Navrhnuté je spevnenie pravobrežného svahu Hubovského potoka. Spevnenie sa
zhotoví nahádzkou z lomového kameňa v spodnej časti.
Výstupy zo zmeny navrhovanej činnosti:
Znečistenie ovzdušia:
Zdroj „Chov oviec“ ako stacionárny zdroj / technologický celok podľa § 3 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010
Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) je vymedzený ako súhrn všetkých
zariadení a činností v rámci funkčného a priestorového celku. V oznámení je vyhodnotený vplyv emisií z celkového
navrhovaného chovu oviec, t.j. z jestvujúceho chovu plus z navrhovaného chovu oviec, t.j. z celkového navrhovaného
počtu 1 633 ks z toho 980 dospelé zvieratá (viď. tab. č. 7, str. 17 „oznámenia“).
Emisie počas prevádzky:
# amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3
# pachové látky (znečisťujúce látky vo forme plynov a pár)
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# tuhé znečisťujúce látky, ktoré budú vznikať hlavne pri manipulácií s krmivom, podstielkovou slamou a maštaľným
hnojom
Celkový navrhovaný chov je kategorizovaný, podľa Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, ako:
6. Ostatný priemysel a zariadenia
6.12 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest
f) ovce ≤ 2000 ks.
kategória zdroja znečistenia ovzdušia: malý zdroj.
Zápach a iné výstupy
Počas prevádzkovania činnosti budú emitované znečisťujúce látky spojené s chovom hospodárskych zvierat Zvieratá
produkujú teplo, oxid uhličitý a vodné pary. Prevádzky chovov hospodárskych zvierat zaťažujú životné prostredie
emisiami znečisťujúcich látok do ovzdušia. Ustajnené zvieratá produkujú biologické teplo, dýchaním vodné pary
a CO2, rozkladom exkrementov vznikajú anorganické plyny - amoniak (NH3) a vo veľmi malej miere sulfán
(H2S). Z exkrementov do ovzdušia uniká amoniak, metán a sírovodík. Ovzdušie znečisťuje aj prach zo srsti zvierat
a krmovín. Hromadenie a vysoká koncentrácia škodlivín a prachových častíc v maštaľnom ovzduší vyvoláva
respiračné choroby zvierat a prirodzene vplýva negatívne aj na zdravie zamestnancov a ošetrovateľov. Preto je nutné
odvádzať škodliviny z ovzdušia maštale účinným vetraním tak, aby boli znižovaná ich koncentrácia.
Prevádzka činnosti je kategorizovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Výstavbou nového ovčína dôjde k
zvýšeniu produkcie NH3. Pri odvetrávaní objektu budú zápachové látky dostatočne nariedené a ich koncentrácia
nebude dosahovať maximálne hranice, ale aj napriek tomu je nutné dodržiavať podmienky dobrej prevádzkovej
praxe a tak zabezpečiť, aby počas prevádzky nedochádzalo k významnému zhoršeniu kvality ovzdušia. Tiež je
potrebné vykonávať rozmetanie hnoja a jeho zaorávanie pri vhodnom počasí a za určený čas, čím sa tiež výrazne
obmedzí tvorba zápachových emisií.
Pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách
emitované látky s intenzívnym zápachom, treba vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií,
napríklad zakrytie zariadenia, zapuzdrovanie časti zariadenia, vytvorenie podtlaku v zapuzdrovanej časti zariadenia,
vhodné skladovanie surovín, výrobkov a zvyškov. Technologické činnosti, pri ktorých vznikajú pachové látky, treba
umiestniť do uzavretých priestorov.
Prevádzka hospodárskeho dvora Hubovo s chovom oviec sa realizuje v moderných objektoch, ktoré spĺňajú
podmienky eliminovania pachových látok.
Vpyvy na kvalitu povrchových a podzemných vôd
Prevádzka spojená s rozšírením chovu oviec je spojená so zvýšeným odberom vody z verejného vodovodu.
Parametre odberu z jestvujúceho vodného zdroja (určené rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy č. OU-RSOSZP-2019/017878-006 zo dňa 14.10.2019) v povolení na osobitné užívanie vôd, sa po zmene navrhovanej činnosti
nezmenia.
Nepriamy vplyv bude spojený s aplikáciou maštaľného hnoja do pôdy, kde je prevádzkovateľ povinný dôsledne
rešpektovať hnojný plán a opatrenia kódexu správnej poľnohospodárskej praxe. Rozšírenie farmy o chov oviec v
počte 558 ks, vrátane všetkých vedľajších súvisiacich činností za predpokladu dodržiavania všetkých predpisov
najmä plánu hnojenia dáva dostatočnú záruku na to, že nedôjde k negatívnemu dopadu na vodné pomery a ani k
havarijnému zhoršeniu kvality podzemných a povrchových vôd záujmového a priľahlého územia.
Odpadové vody:
Splaškové vody zo sociálnych zariadení sú odvádzané vnútro-areálovou kanalizáciou do žúmp.
Vody z povrchového odtoku sú v súčasnosti odvádzané existujúcimi trasami dažďovej kanalizácie s vyústením do
terénu (vsaky). Pri realizáciou zmeny navrhovanej činnosti bude realizovaný objekt SO 04 Dažďová kanalizácia,
ktorou budú odvádzané tieto vody zo všetkých stavebných objektov s následným vyústením do Hubovského
potoka cez výpustný objekt. Predpokladané množstvo vôd vypúšťaných do recipientu: cca 990 m3/rok. Z hľadiska
ochrany povrchových a podzemných vôd sú stavby havarijne zabezpečené. Vnútorné priestory sú prebetónované
vodostavebnými betónmi, s chemickou odolnosťou C 30/37 XA2. Odpadové vody z dojárne sú odkanalizované do
žumpy odpadových vôd.
Odpady
Počas realizácie výstavby navrhovanej činnosti sa predpokladá vznik odpadov charakteristických pre stavebnú
činnosť. Všetky vznikajúce stavebné odpady budú triedené a prednostne zhodnocované. Nezhodnotiteľný odpad
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bude zneškodňovaný na základe platných právnych predpisov. V prípade vzniku nebezpečných odpadov budú
v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch skladované podľa ich kategórií v nádobách na to určených.
Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov bude zabezpečené externými firmami s oprávnením k takejto
činnosti.
Hluk a vibrácie
Počas výstavby budú emisie hluku a prípadných vibrácií pochádzať z líniových zdrojov akými sú napr. presun
nákladných automobilov s materiálom po príjazdových komunikáciách a zo stacionárnych zdrojov akými sú
napríklad popojazdy nákladných automobilov alebo prevádzka niektorých zariadení. Tento hluk má výrazne
premenlivý až prerušovaný charakter. Možná je aj superpozícia jednotlivých zdrojov hluku. Pri prevádzke
súvisiacich činností sa počíta z hlukom ktorý vzniká z manipulačnej techniky pri manipulácii s krmivom, podstielkou
a maštaľným hnojom. Tento hluk vzniká časovo obmedzene, nejedná sa o trvalý a dlhodobý hluk. Hlučnosť celej
farmy nebude prekračovať určené limitné hodnoty pri najbližšej obytnej zástavbe (vzdialenosť 245 m).
Počas výstavby bude obyvateľstvo v bezprostrednej blízkosti činnosti ovplyvnené prachom a hlukom toto je však
časovo obmedzené len na dobu výstavby. Narušenie faktora pohody obyvateľstva pri výstavbe by významne nemalo
ovplyvniť obyvateľstvo z dôvodu, že sa jedná o nie veľké množstvo dovozu a odvozu stavebných materiálov,
konštrukcii a odpadov.
Počas prevádzky objektu dochádza k priamym aj nepriamym vplyvom na dotknuté obyvateľstvo.
Medzi pozitívne vplyvy nepriameho charakteru, bude jednoznačne patriť využitie dotknutého územia v rámci
uzavretého priestorového celku.
Medzi negatívny vplyv navrhovanej činnosti v podobe fugitívnych emisií pachových látok, ktoré by mohli obťažovať
obyvateľstvo, môžu predstavovať emisie z chovu hospodárskych zvierat. Prevádzka je kategorizovaná ako malý
zdroj znečisťovania ovzdušia. Pachové emisie pri chove hospodárskych zvierat nie je možné úplne vylúčiť, ale
vzhľadom na to, že výstavba nového ovčína sa nachádza v jestvujúcom uzavretom priestore je tento vplyv
akceptovateľný. Nový ovčín je navrhnutý s využitím prirodzeného vetrania.
Zápach spojený s prevádzkou vzniká aj pri aplikácii maštaľného hnoja do pôdy v závislosti na použitá postupu
zaorávania. Prevádzka pri tejto činnosti aplikuje nízko emisnú techniku spojenú so zaorávaním po rozmetaní do
12 hodín.
Významné vplyvy na obyvateľstvo cez jednotlivé zložky životného prostredia (voda, pôdy, ovzdušie) sa
nepredpokladajú nakoľko ide o výstavu nového moderného ovčína.
Predpokladaný čas výstavby objektov zmeny navrhovanej činnosti cca. 2 až 3 mesiace.
Keďže predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti obsahovalo všetky náležitosti v súlade s § 29 ods. 1
písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. a prílohou č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z.z., Okresný úrad Rimavská Sobota, OSZP,
ako príslušný orgán štátnej správy (ďalej len „príslušný orgán“) podľa § 29 ods. 6, zákona č. 24/2006 Z.z. , listom
č. OU-RS-OSZP- 2021/004012-002 zo dňa 10.2.2021, oznámil zmenu navrhovanej činnosti a začatie zisťovacieho
konania - správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov - dotknutej obci a jej prostredníctvom dotknutej verejnosti, rezortnému orgánu, povoľujúcemu
orgánu a dotknutým orgánom. Súčasne v zmysle § 29 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z., zverejnil na webovom sídle
http://enviroportal.sk/sk/eia/, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a informáciu pre verejnosť.
V súlade s § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z., doručili v zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania
tohto rozhodnutia príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti tieto subjekty:
1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: ( stanovisko č. 7888/2021 Z: 4689/2021 z 11.3.2021)
Ministerstvo považuje realizáciu navrhovanej zmeny činnosti za pozitívny krok pre podnikateľskú činnosť
navrhovateľa, nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006
z.z..
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie.
2. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie ÚP a ŽP: (stanovisko č.07552/2021/ODDUPZP -2 z 12.2.2021).
K zmene navrhovanej činnosti majú nasledovné stanovisko:
„Posudzovaná zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore so Záväznou časťou Územného plánu Veľkého územného
celku Banskobystrický kraj v platnom znení. Predmetnú činnosť „Rozšírenie farmy na chov oviec – AGROTERRA
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Hubovo“ žiadame posúdiť ako celok (vrátane existujúcich prevádzkových objektov so zameraním na chov oviec)
podľa zákona o posudzovaní a nie ako zmenu navrhovanej činnosti, vzhľadom na to, že celkový vplyv chovu 1208
kusov oviec na životné prostredie nebol doteraz posúdený a tiež vzhľadom na to, že predmetná farma je vzdialená od
súvislej zástavby cca 275 m, pričom od najbližšej nehnuteľnosti s funkciou bývania je vzdialená 180,0 m. V správe
o hodnotení požadujeme podrobne vyhodnotiť vplyv celej farmy na životné prostredie a na zdravie a kvalitu života
obyvateľov s uvedením konkrétnych opatrení na elimináciu týchto vplyvov.“
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie vznesenú požiadavku na vedomie a zamieta ju s nasledovným odôvodnením. Na základe
vykonaného zisťovacieho konania, príslušný orgán dospel k názoru, že predložené „oznámenie o zmene navrhovanej
činnosti“, je obsahovo dostatočné pre vyhodnotenie predpokladaných vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na
jednotlivé zložky životného prostredia a na zdravie obyvateľstva. V predloženej dokumentácii pre zisťovacie
konanie je zmena navrhovanej činnosti vyhodnotená vrátane jestvujúcej činnosti. Nároky na vstupy sú vyhodnotené
na str. 14 a 15 – spotreba vody, str.15 – spotreba el. energie, str. 16 - spotreba podstielkovej slamy, predpokladané
výstupy na str. 17 – znečistenie vzdušia, s kategorizáciou zdroja znečistenia poľa vyhl. č. 410/2012 Z.z. ako „malý
zdroj“ pre chov oviec do 2000 ks, str. 24 – zápach, so stanovením podmienok pre vykonávanie technologických
procesov a činností produkujúcich pri prevádzke intenzívny zápach, v súlade s prílohou č.3 bod 4, vyhl. č.410/2012
Z.z., kde sú uvedené „Všeobecné technické požiadavky v všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych
zdrojov emitujúcich pachové látky“. Oslovené dotknuté orgány, ktoré posudzovali zmenu navrhovanej činnosti na
úseku starostlivosti o životné prostredie (OURS-úseky OSZP) a ochrany zdravia ľud (RÚVZ v RS), vydali kladné
stanoviská a nepožadovali ďalšie posudzovanie navrhovanej zmeny činnosti. Oslovená dotknutá obec, príslušná
vydávať súhlas k malým zdrojom znečistenia ovzdušia, ako príslušný povoľujúci orgán ktorý povoľuje zmenu
navrhovanej činnosti (ÚK, SK) a dotknutá verejnosť, v zisťovacom konaní nevzniesli písomné námietky a aktívne
nevstúpili do konania. Zároveň s posúdením navrhovanej zmeny činnosti, v súlade s kritériami určenými pre
zisťovacie konanie, uvedené v prílohe č.10 zákona č. 24/2006 Z.z. príslušný orgán vyhodnotil navrhovanú zmenu
činnosti, v danom území za environmentálne prijateľnú a únosnú.
3.Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote: (záväzné stanovisko č.A/2021/00471 zo
dňa 24.2.2021)
So zmenou navrhovanej činnosti súhlasia a nemajú k nej žiadne pripomienky, resp. podmienky. Zmenu navrhovanej
činnosti nepožadovali posudzovať podľa zákona č. 24/2006 z.z..
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie.
4. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa:
4.a/ Štátna vodná správa: (stanovisko č. OU-RS-OSZP-2021/004012-002 zo dňa 11.2.2021)
Doručila 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.
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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.
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..“
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie a podmienky č.1. až 8. zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
4.c/ Ochrany ovzdušia: (stanovisko č.OU-RS-OSZP-2021/004376-002 zo dňa 12.2.2021)
Doručila nasledovné stanovisko:
„ Účelom zmeny navrhovanej činnosti je prírastok kapacity 558 ks oviec (jedincov nad 30 kg). Po realizácii
zmeny bude na farme predpokladaný počet jedincov 1208 ks. Uvedenou zmenou vznikne malý zdroj znečisťovania
ovzdušia, nakoľko podľa vyhlášky č. 410/2012 Z. z. je počet kusov oviec menší ako 2000. Orgánom ochrany
ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia je príslušná obec.
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany
ovzdušia v zmysle, § 2 ods. 3 a § 3 ods.1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej a o zmene
a doplnení niektorých zákonov dáva podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie v znení neskorších predpisov jako dotknutý orgán štátnej správy k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti „Rozšírenie farmy na chov oviec – AGROTERRA Hubovo“ nasledovné stanovisko:
Po preštudovaní predloženého oznámenia nemáme pripomienky.“
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie.
4.d/ Odpadového hospodárstva: (stanovisko č. OU-RS-OSZP-2021/004479-002 zo dňa 18.2.2021)
Doručila nasledovné stanovisko:
„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 zákonic 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
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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 navrhovaném činnosti nemusí byť ďalej posudzovaná v zmysle zákona.“
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie.
4.a/ Ochrany prírody a krajiny: nevyjadrili sa
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ BB: (stanovisko č. CS SVP OZ BB 21/
2021/26-39220 zo dňa 26.2.2021)
K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti doručli nasledovné stanovisko:
„ Územie dotknuté činnosťou patrí do čiastkového povodia rieky Slaná, čílo hydrologického poradia 4-31-01.
Navrhovanou stavbou bude dotknutý drobný vodný tok Husovský potok, č.toku 71, ktorý je v správe SVP, š.p.
OZ BB. Husovský potok preteká priamo areálom farmy. Rozšírenie objektov farmy bude spojené s produkciou
odpadových vôd. Odpadové vody z dojárne sú odkanalizované do žumpy odpadových vôd. Odpadové vody z
povrchového odtoku a dažďová kanalizácia zo triech objektov budú odvázané novovybudovaným kanalizačným
systémom do Husovského potoka. V nadväznosti na to je potrtebné zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky
navrhovanje činnosti nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemních vôd, dbať na ochranu vôd, zdržať sa
činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prorostený režim vôd, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Při
návrhu odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd požadujeme zohľadńovať požadavky na čistenie vôd v zmysle
NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Upozorňujeme investora, že počas povodńových prietokov môže dochádzať k zaplavovanou priľahlého územia, a
tým aj objektov v ňom situovaných. SVP š.p. BB nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, ako i
škody vzniknuté při mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 vodného zákona. Prípadné škody vzniknuté na
stavbách a zariadeniach vybudovaných na pozemkoch investora bude v plnom rozsahu a na vlastné náklady znášať
ich majitel.
V rámci vypracovaných koncepčných materiálov vodného hospodárstva a strednodobých investičních plánov sa v
danej lokalite neuvažuje s investíciami na úseku úprav odtokových pomerov a protipovodňovej ochrany.
Při spracovaní ďalších stupňov riešenia navrhovanej činnosti je za oblasť vodného hospodárstva potrebné postupovať
podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. Ďalšie stupne riešenia a nové skutečnosti
vyplývajíce z navrhovaném činnosti požadujeme predkladať k vyjadreniu.“
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Príslušný orgán berie stanovisko na vedomie a opodstatnené pripomienky zahrnul do podmienok rozhodnutia. .
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okresný úrad Rimavská Sobota,
pozemkový a lesný odbor, Regionálna veterinárna a potravinová správa v Rim Sobote a Obec Hubovo, sa v zákonom
stanovenej lehote k navrhovanej činnosti písomne nevyjadrili a teda v zmysle § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z.
sa ich stanovisko považuje za súhlasné.
Verejnosť sa v zákonnej lehote do konania neprihlásila, resp. nedoručila príslušnému orgánu alebo doručené
dotknutej obci písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.
Po ukončení lehoty určenej na pripomienkovanie zmeny navrhovanej činnosti, príslušný orgán písomným
upovedomením pod č. OU-RS-OSZP-2021/004012-008 zo dňa 4.3.2021, dal účastníkom konania v zmysle § 33
ods. 2 správneho poriadku, možnosť aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli oboznámiť s podkladmi rozhodnutia,
vyjadriť sa k ich obsahu a k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Zároveň príslušný orgán zverejnil
podklady rozhodnutia na webovom sídle MŽP SR, na stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsireniefarmy-na-chov-oviec-agroterra-hubovo-.
V určenej 7 dnovej lehote doručil písomné vyjadrenie k podkladom rozhodnutia účastník konania, navrhovateľ
činnosti v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou RK & eco s r.o. so sídlom M.Waltariho 7, 921 01
Piešťany a zúčastnené osoby, dotknuté orgány OÚ RS, OSZP–úsek ŠVS a Regionálny úrad verejného zdravotníctva
v Rim. Sobote. Vo svojich vyjadreniach nevzniesli námietky k podkladom rozhodnutia a nepožadovali ich doplnenie.
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Záver:
Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu,
miesta jej vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov,
významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súlad s územno-plánovacou
dokumentáciou, úrovne spracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a vzal do úvahy súčasný stav
životného prostredia v dotknutom území. Predložené oznámenie zmeny navrhovanej činnosti podáva základnú
charakteristiku zmeny navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje
o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.
S prihliadnutím na kritériá pre zisťovacie konanie, uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z.z. príslušný
orgán konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti je v súlade s územným rozvojom obce, nakoľko je navrhnutá v
poľnohospodárskom areály využívanom od 50 – tych rokov minulého storočia na chov HD a poľnohospodársku
činnosť. Predpokladaná záťaž zo zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie, zdravie ľudí a hmotný majetok,
neprekročí predpísané hodnoty a pri dodržaní všetkých právnych a bezpečnostných noriem nehrozí ich mimoriadne
ohrozenie. Navrhovaná zmena činnosti nemá nároky na trvalý záber PPF a LPF. Zmena navrhovanej činnosti je
navrhnutá v území na ktoré sa vzťahuje prvý stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody, mimo chránené
územia (napr. chránená krajinná oblasť, národný park, chránený areál, prírodná rezervácia, národná prírodná
rezervácia, prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka, chránený krajinný prvok, chránené vtáčie územie,
navrhované chránené vtáčie územie, územie európskeho významu, európska sústava chránených území Natura 2000,
chránené vodohospodárske oblasti), mimo oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácnych
druhov fauny a flóry (napr. chránené druhy a ich biotopy), mimo historicky, kultúrne alebo archeologicky významné
oblasti.
Príslušný orgán sa oboznámil s obsahom doručených stanovísk, resp. vyjadrení, doručených podľa § 23 ods. 4
zákona č.24/2006 Z.z., podrobne ich vyhodnotil a opodstatnené pripomienky zapracoval do výrokovej časti tohto
rozhodnutia. Zo zisťovacieho konania vyplynulo, že vzhľadom na charakter, rozsah a predpokladané vplyvy zmeny
navrhovanej činnosti, neboli identifikované také závažné okruhy problémov, ktoré by bolo potrebné posudzovať
podľa zákona.
Pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní
ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona vychádzal z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom
použil aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č.24/2006 Z.z., uvedené v jeho prílohe č. 10, ktorá je
transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých
verejných a súkromných projektov na životné prostredie.
Príslušný orgán na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti,
zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy
konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej
miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti budú väčšie, ako sa uvádza v oznámení
zmeny činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s
vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitých
prepisov.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského
4, 979 01 Rimavská Sobota v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. dotknutá obec Hubovo, musí bezodkladne informovať o tomto rozhodnutí
verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.
V prípade verejnosti sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v
zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z.z..
Toto rozhodnutie je, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmateľné súdom.
Ing. Vladimír Šándor
vedúci odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10235

Doručuje sa
RK & eco, M. Waltariho 7, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
AGROTERRA, spol. s r.o., Hubovo 88, 980 50 Hubovo, Slovenská republika
Obec Hubovo, Hubovo 24, 980 50 Hubovo, Slovenská republika
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 116/12, 812 66 Bratislava - mestská časť
Staré Mesto, Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rimavská Sobota, Sama Tomášika 1800/14, 979 01 Rimavská Sobota,
Slovenská republika
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota, Kirejevská 22, 979 01 Rimavská Sobota,
Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik , odštepný závod Banská Bystrica , Partizánska cesta 69, 974
98 Banská Bystrica, Slovenská republika
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V RIMAVSKEJ SOBOTE, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota,
Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Hostinského 4, 979 01
Rimavská Sobota, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Hostinského 4, 979 01
Rimavská Sobota, Slovenská republika
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