Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23
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 č.24/2006
Z.z.“).
a) Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, oznamuje verejnosti, že
navrhovaná činnosť: „Zneškodňovanie vedľajších živočíšnych produktov v spaľovacom
zariadení na farme Domafala - Jesenské“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2,
písm. b) zákona č.24/2006 Z.z.
b)

Postavenie Okresného úradu Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
posudzovania vplyvov na životné prostredie v zisťovacom konaní:
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné
Príslušný orgán
prostredie,
Hostinského 4,
979 01 Rimavská Sobota
Názov navrhovanej činnosti
„Zneškodňovanie vedľajších živočíšnych produktov v
spaľovacom zariadení na farme Domafala - Jesenské“

Miesto realizácie

Umiestnenie navrhovanej činnosti je v areály
farmy
ošípaných Domafala – Jesenské, v extraviláne obce Jesenské,
na pozemku parc. KN C č.3228 v k.ú. Jesenské, okres
Rimavská Sobota.

Predmet činnosti

Účelom navrhovanej činnosti je bezpečné zneškodňovanie
uhynutých zvierat z vlastného chovu na farme Domafala –
Jesenské v kremačnej peci určenej na spaľovanie zvierat,
ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska prevencie nákaz. Kremačná pec je
typové zariadenie Waste spectrum Ltd., UK.
Prevádzkovateľ farmy plánuje zavedenie tohto spôsobu
zneškodňovania uhynutých zvierat z dôvodu minimalizácie
prenosu afrického moru ošípaných z okolia na farmu.

Navrhovateľ

Povoľujúci orgán

Agroland Ipeľ, s.r.o., 935 75 Ipeľský Sokolec 360

- Obec Jesenské – všeobecný stavebný úrad
- OU RS, odbor starostlivosti o životné prostredie
- Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota

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, § 3 písm. k) a § 56 zákona č.24/2006 Z.z. (ďalej
len „príslušný orgán“), podľa §18 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), začal dňa 4.8.2022 správne
konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie, t.j. v deň keď mu
navrhovateľ činnosti doručil zámer navrhovanej činnosti, so žiadosťou o vykonanie zisťovacieho
konania. Konanie bude ukončené vydaním rozhodnutia zo zisťovacieho konania.
Navrhovaná činnosť patrí, podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z. zákon o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon EIA“) jeho prílohy č. 8, medzi navrhované činnosti v kapitole č. 11. Poľnohospodárska
a lesná výroba, položka č. 5. Kafilérne a veterinárne asanačné ústavy, pre ktoré sa požaduje
zisťovacie konanie pre zariadenia s kapacitou do 10t/deň, preto podlieha zisťovaciemu konaniu.
c)

Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania je možné
získať u príslušného orgánu (OU RS, OSZP) a povoľujúceho orgánu (Obec Včelince).

d)

Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny:
-

Stavebné povolenie vydané Obcou Jesenské

-

Súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia na prevádzkovanie zdroja znečisťovania
ovzdušia

-

Rozhodnutie orgánu štátnej veterinárnej správy a potravinovej správy o prevádzkovaní
zariadenia.

e)

Neuvádzame.

f)

Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia SR: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/. Dotknutá verejnosť bude
zároveň informovaná o navrhovanej činnosti dotknutou obcou Včelince, zverejnením informácie
o doručení zámeru navrhovanej činnosti a jeho sprístupnením verejnosti na dobu 21 dní od
zverejnenia informácie o jeho doručení.
Príslušný orgán oznamuje verejnosti, že počas celého správneho konania vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Zneškodňovanie vedľajších
živočíšnych produktov v spaľovacom zariadení na farme Domafala - Jesenské“ je možné, podľa §
63 zákona č.24/2006 Z.z., vykonať konzultácie na „príslušnom orgáne“, v pracovných dňoch
počas úradných hodín, telefonicky na tel.: 0961 68 2962 alebo e-mailom na e-mail:
Milan.Valigursky@minv.sk.

g)

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od
zverejnenia zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR, alebo od zverejnenia
oznámenia podľa § 23 odseku 3 na adresu:
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie
Hostinského 4
979 Rimavská Sobota.

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci,
ktorá je zároveň povoľujúcim orgánom.
Účasť verejnosti a dotknutej verejnosti v zisťovacom konaní je upravená § 24 zákona č. 24/2006
Z.z.. Dotknutá verejnosť má v tomto konaní postavenie účastníka a následne postavenie účastníka
v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa § 24 ods.
3 alebo ods. 4 zákona č.24/2006 Z.z.. Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu zo
zisťovacieho konania o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa
zákona, alebo proti záverečnému stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania
alebo konania o vydaní záverečného stanoviska alebo jeho zmeny.
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania bude zverejnené v Informačnom systéme EIA/SEA na
webovom sídle Ministerstva životného prostredia, kde budú účastníci konania a verejnosť poučení
o opravných prostriedkoch pred správnym orgánom a pred súdom.
h) V prípade že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona EIA, podmienky pre
povolenie navrhovanej činnosti budú uvedené v rozhodnutí zo zisťovacieho konania, alebo
v prípade že sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, v záverečnom
stanovisku z posudzovacieho procesu.

V Rimavskej Sobote dňa 16.8.2022

