SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 751-35496/2018/Val,Mer/575070216/Z1-SP

Košice 18.10.2018

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ”) a ako špeciálny stavebný
úrad § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a)
bod 1 a bod 4, písm. b) bod 1.1, 1.3, bod 3 a bod 4, písm. g), § 3 ods. 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania
podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní“)
mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP č. 118/19-OIPK/2006-Mk/571220105 zo dňa 21.08.2006 (ďalej len
,,integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Hydinárska farma Zemplínska Teplica
076 64 Zemplínska Teplica
okres Trebišov
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prevádzkovateľovi:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:

AGROCASS plus, spol. s r.o.
Železničná 2, 044 14 Čaňa
31 727 476

Predmetom integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia
o povolení stavieb veľkých zdrojov
znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien uskutočnením stavby ,,Rozšírenie výrobných
kapacít areálu AGROCASS plus s.r.o. Zemplínska Teplica“ podľa § 3 ods. 3 písm. a)
bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko
– organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
- povolenie na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 3 ods.
3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- povolenie na uskutočnenie vodných stavieb SO 07 Vodný zdroj, čerpacia stanica,
vodojem 150,0 m3 a SO 12 Rozvod pitnej a požiarnej vody podľa § 3 ods. 3 písm. b)
bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo
na vykonávanie činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť
stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu ,,Rozšírenie výrobných kapacít
areálu AGROCASS plus s.r.o. Zemplínska Teplica“ podľa § 3 ods. 3 písm. g)
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
d) - stavebné povolenie na uskutočnenie stavby ,,Rozšírenie výrobných kapacít areálu
AGROCASS plus s.r.o. Zemplínska Teplica“ podľa § 3 ods. 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

I. Povoľuje uskutočnenie stavby
,,Rozšírenie výrobných kapacít areálu AGROCASS plus s.r.o. Zemplínska
Teplica“
.
umiestnenej na pozemkoch KN-C (KN-E) parc. č. 717/4, 717/6, 730/2 (2853/105
a 2853/108), 730/6, 730/11, 730/13 (2853/12), 730/47, 730/49, 730/51, 730/52, 730/53,
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730/55, 730/56, 730/57, 730/58, 730/59, 730/60, 730/61, 730/62 (2853/11 a 2853/12), 730/68
(2853/11 a 2853/12), 730/69 (2853/11 a 2853/12), 730/70 (2853/11 a 2853/12), 730/72,
730/73, 730/75, 730/81, 730/83, 730/85, 730/94, 730/95, 730/98, 730/99, 730/100, 730/101,
730/102, 730/103, 730/104, 730/105, 730/106 (2853/11 a 2853/12), 730/107, 730/109,
730/110, 730/111, 730/112, 730/119, 730/120, 730/121, 731 (2853/101, 2853/134, 2853/12,
2853/11, 2853/106, 2853/109), 1081/3, 1084/67 a v jestvujúcich stavbách súpis. č. 449, 450,
508 a 448 v kat. úz. Zemplínska Teplica,
stavebníkovi:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:

AGROCASS plus, spol. s r.o.
Železničná 2, 044 14 Čaňa
31 727 476

Pozemky KN-C a KN-E parc. č. 717/4, 717/6, 2853/10, 2853/108, 730/6, 730/11,
730/47, 730/49, 730/51, 730/52, 730/53, 730/55, 730/56, 730/57, 730/58, 730/59, 730/60,
730/61, 730/72, 730/73, 730/75, 730/81, 730/83, 730/85, 730/94, 730/95, 730/98, 730/99,
730/100, 730/101, 730/102, 730/103, 730/104, 730/105, 730/107, 730/109, 730/110, 730/111,
730/112, 730/119, 730/120, 730/121, 2853/101, 1081/3, 1084/67 a jestvujúce stavby
súpis. č. 449, 450, 508 a 448, kat. úz. Zemplínska Teplica sú podľa čiastočných výpisov
z listu vlastníctva č. 889 zo dňa 24.11.2017 vydaných Okresným úradom Trebišov,
katastrálnym odborom, vo vlastníctve prevádzkovateľa - stavebníka AGROCASS plus s.r.o.,
Železničná 2, 044 14 Čaňa, IČO: 31 727 476. Pozemok KN-E parc. č. 2853/11 v kat. úz.
Zemplínska Teplica je podľa predloženého výpisu z listu vlastníctva č. 1566 zo dňa
24.11.2017 vydaného Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom vo vlastníctve
Školského poľnohospodárskeho podniku, IČO: 31 256 481. Pozemok KN-E parc. č. 2853/134
v kat. úz. Zemplínska Teplica, na ktorom je osadená jestvujúca stavba súpis. č. 449 je podľa
predloženého výpisu z listu vlastníctva č. 1289 zo dňa 07.09.2015 vydaného Okresným
úradom Trebišov, katastrálnym odborom vo vlastníctve RSDr. Jána Artima. Pozemok
KN-E parc. č. 2853/12 v kat. úz. Zemplínska Teplica je podľa predloženého výpisu z listu
vlastníctva č. 1554 zo dňa 31.08.2015 v spoluvlastníctve prevádzkovateľa - stavebníka
AGROCASS plus s.r.o., Železničná 2, 044 14 Čaňa, IČO: 31 727 476 a Pavla Dikeja.
K pozemku KN-E parc. č. 2853/11 v kat. úz. Zemplínska Teplica má stavebník v súlade
s ust. § 139 ods. 1 písm. a) stavebného zákona iné právo na základe Zmluvy o nájme
nehnuteľností č. ZT/2015/001 zo dňa 02.03.2015 a jej dodatku č. 1 zo dňa 23.10.2017.
K pozemku KN-E parc. č. 2853/12 v kat. úz. Zemplínska Teplica, ktorej je stavebník
spoluvlastníkom, doložil dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 28.05.2012 podpísaný dňa
12.03.2015. K pozemku KN-E parc. č. 2853/134 v kat. úz. Zemplínska Teplica stavebník
doložil súhlas vlastníka pozemku RSDr. Jána Artima zo dňa 22.12.2014 s vykonaním
rekonštrukcie hál č. 7 a č. 8.
Stavba ,,Rozšírenie výrobných kapacít areálu GROCASS plus s.r.o. Zemplínska
Teplica“ sa podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby člení na nasledovné stavebné
objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:
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Stavebné objekty:
SO 01 Výrobná hala č. 9
SO 02 Výrobná hala č. 10
SO 03 Žumpa k hale č. 9
SO 04 Žumpa k hale č. 10
SO 05.1 Hala č. 7
SO 05.2 Hala č. 8
SO 06 Žumpa k hale 7 a 8
SO 07 Vodný zdroj, čerpacia stanica, vodojem 150,0 m3
SO 09 NN rozvody
SO 10 Vonkajšie osvetlenie
SO 11 Rozvody plynu
SO 12 Rozvod pitnej a požiarnej vody
Prevádzkové súbory:
PS 01 Výrobná hala č. 9
- Kŕmenie a napájanie
- Zásobníky krmiva
- Vzduchotechnika
- Prevádzkový rozvod silnoprúdu
- Manipulácia
PS 02 Výrobná hala č. 10
- Kŕmenie a napájanie
- Zásobníky krmiva
- Vzduchotechnika
- Prevádzkový rozvod silnoprúdu
- Manipulácia
PS 03 Výrobná hala č. 7 a č. 8
- Kŕmenie a napájanie
- Zásobníky krmiva
- Vzduchotechnika
- Prevádzkový rozvod silnoprúdu
- Manipulácia
Súčasťou stavby ,,Rozšírenie výrobných kapacít areálu AGROCASS plus s.r.o.
Zemplínska Teplica“ sú aj stavebné objekty SO 15.1 Rozšírenie spevnených plôch a SO 15.2
Prekládka vnútroareálovej komunikácie, ktorých uskutočnenie bolo povolené rozhodnutím
Obce Zemplínska Teplica č. 1257/15/010/2016 zo dňa 03.02.2016, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 16.03.2016.
Obec Zemplínska Teplica vydala pod č. 329/078/2015 zo dňa 29.04.2015 rozhodnutie
o umiestnení stavby „Hydinárska farma Zemplínska Teplica – hala č. 7 a č. 8“, ktoré
nadobudlo právoplatnosť 29.05.2015.
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Obec Zemplínska Teplica vydala pod č. 963/20155 dňa 11.11.2015 rozhodnutie
o umiestnení stavby „Hydinárska farma Zemplínska Teplica – výstavba hál č. 9 a č. 10“, ktoré
nadobudlo právoplatnosť 20.11.2015.
Obec Zemplínska Teplica, ako miestne príslušný stavebný úrad, vydala
pod č. 652/160/2018 zo dňa 28.05.2018 záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona,
z ktorého vyplýva, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom
na stavby „Hydinárska Zemplínska Teplica – Hala č. 7 a č. 8“ a „Hydinárska Zemplínska
Teplica – výstavba hál č. 9 a č. 10“. Podľa projektovej dokumentácii stavby, ktorá bola obci
Zemplínska Teplica doručená s upovedomením o začatí konania dňa 10.05.2018, sú vyššie
uvedené stavby súčasťou stavby ,,Rozšírenie výrobných kapacít areálu AGROCASS plus
s.r.o. Zemplínska Teplica“.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho
posudzovania, vydalo rozhodnutie č. 5052/2015-3.4/mo zo dňa 21.5.2015, v ktorom uviedlo,
že navrhovaná činnosť „Rozšírenie chovateľskej plochy haly č. 7 a haly č. 8“ 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.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho
posudzovania, vydalo rozhodnutie č. 5052/2015-3.4/mo zo dňa 28.9.2015, v ktorom uviedlo,
že navrhovaná činnosť „Rozšírenie chovateľskej plochy haly č. 9 a haly č. 10“ 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.
V priebehu integrovaného povoľovania Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie v záväznom stanovisku č. 31453/2018/mo zo dňa
06.06.2018 uviedlo, že je možné konštatovať, že žiadosť o zmenu integrovaného povolenia
v rozsahu stavby ,,Rozšírenie výrobných kapacít areálu AGROCASS plus s.r.o. Zemplínska
Teplica“ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, s vydanými rozhodnutiami a ich podmienkami.
Účelom uskutočnenia stavby ,,Rozšírenie výrobných kapacít areálu AGROCASS
plus s.r.o. Zemplínska Teplica“ je modernizácia a rozšírenie jestvujúcich hál č. 7 a č. 8
určených na chov hydiny so zachovaním jestvujúcej kapacity prevádzky 145 000 ks hydiny
na jeden turnus a vybudovanie nových hál č. 9 a č. 10, čím dôjde k zvýšeniu kapacity chovu
hydiny o 79 667 ks hydiny na turnus, t. j. celková ustajňovacia kapacita bude 224 667 ks
hydiny na turnus.
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Podmienky na uskutočnenie stavby:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie stavby vypracovanej
spoločnosťou PRORESING s.r.o. autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jurajom
Džuganom, č. osvedčenia 0237*A*1, 3-2, Ing. Pavlom Berinšterom, č. osvedčenia
0152*A*1, Ing. Vladimírom Kleščom, č. osvedčenia 1898*A*5-3, Ing. Alexandrom
Szekelyom, č. osvedčenia 4933*SP*I4, Ing. Milanom Gavalcom, č. osvedčenia
5121*Z*I4, Artúrom Šebekom, č. osvedčenia 5133*TZ*I2, Ing. Štefanom Lajošom,
č. osvedčenia 1899*I4, Imrichom Juhászom, odborne spôsobilým technikom a Petrom
Čížekom, špecialistom požiarnej ochrany, overenej v tomto konaní, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Zemplínska Teplica.
Prípadné zmeny pri
uskutočňovaní
stavby
nesmú
byť
zrealizované
bez
predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby,
povolenej týmto rozhodnutím, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou
vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných
geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade
s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných
a nadzemných vedení a zariadení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie
stavby v súčinnosti so správcami týchto sietí priamo na povrchu terénu a je povinný
zabezpečiť ich ochranu tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne
oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou
polohou podzemného vedenia resp. zariadenia a s podmienkami správcov, ktoré boli
určené na ich ochranu. Výkopové práce v blízkosti podzemných vedení a v ich ochrannom
pásme musia byť vykonávané ručne. V prípade požiadavky správcu siete musí byť
pri vytýčení podzemných vedení a zariadení vyhotovený zápis o vytýčení podzemných
vedení a zariadení obsahujúci náležitosti podľa požiadaviek správcu týchto sietí.
4. Stavba ,,Rozšírenie výrobných kapacít areálu AGROCASS plus s.r.o. Zemplínska Teplica“
bude napojená na jestvujúci vnútroareálový rozvod elektrickej energie, rozvod plynu,
rozvod vody s jestvujúcim zdrojom vody a vodojemom a jestvujúce a navrhované žumpy.
5. Stavebné objekty SO 05.1 Hala č. 7 vrátane príslušného PS 03 Výrobná hala č. 7 a č. 8
a SO 11 Rozvody plynu stavby ,,Rozšírenie výrobných kapacít areálu AGROCASS plus
s.r.o. Zemplínska Teplica“ umiestnené na pozemkoch parc. č. KN-E 2853/11 a 2853/12
v kat. úz. Zemplínska Teplica sa povoľujú ako dočasné stavebné objekty do doby trvania
nájomného práva stavebníka na predmetných pozemkoch v súlade s nájomnými zmluvami
resp. jej dodatkami t. j. do 12.03.2030.
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6. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní a užívaní stavby ,,Rozšírenie výrobných kapacít
areálu AGROCASS plus s.r.o. Zemplínska Teplica“ dodržať podmienky vyplývajúce
z nájomných zmlúv na pozemky KNE parc. č. KNE 2853/11 a 2853/12 v kat. úz.
Zemplínska Teplica.
7. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä
zabezpečiť, aby stavenisko:
a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
života alebo zdravia,
b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz
zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej
ochrany,
c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov
a umiestnenie zariadenia staveniska,
d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí
na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných
predpisov.
8. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi a navrhovanými vnútroareálovými
komunikáciami.
9. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba
alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných
predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný
písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho zmluvnom
zabezpečení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad,
ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
10. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní
odo dňa jej začatia.
11. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu
na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
a) označenie stavby,
b) označenie stavebníka,
c) označenie dodávateľa stavby,
d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
e) termín začatia a ukončenia stavby,
f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
12. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa
bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa
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ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon
niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia
osôb na stavenisku.
13. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN
a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné
škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
14. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona
iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z.
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie
v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej
životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna
bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť
pri užívaní.
15. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53
stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb
a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia
slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
16. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade
s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“),
so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva a je
povinný dodržať najmä:
a) so všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavebných prác
a demolačných prác a budú vznikať počas prevádzky predmetnej stavby nakladať
alebo inak s nimi zaobchádzať, v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti
odpadového hospodárstva, t. j. v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a súvisiacich vykonávacích vyhlášok a v súlade so zodpovedajúcimi
udelenými súhlasmi na úseku odpadového hospodárstva, dodržiavať povinnosti
ustanovené v § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, odovzdávať odpady len
osobám oprávneným nakladať s odpadmi, viesť o odpadoch evidenciu, podávať
hlásenia podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej
povinnosti v znení vyhlášky MŽP SR č. 246/2017 Z. z. atď.),
b) pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií dodržiavať ustanovenia
§ 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,

strana 9 k rozhodnutiu 751-35496/2018/Val,Mer/575070216/Z1-SP

c) dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu,
d) pri kolaudácii stavby požiadať o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní
podľa § 99 ods. l písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a k žiadosti
predložiť doklady o spôsobe nakladania so stavebnými odpadmi t. j. o zákonnom
zhodnotení a zneškodnení celkového množstva odpadov, ktoré vznikli počas realizácie
stavby.
17. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby
dodržiavať ustanovenia 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) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné
právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem
vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a počas realizácie stavebných
prác a počas prevádzkovania stavby musia byť vykonané maximálne bezpečnostné
opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd.
18. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov
stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne
minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
19. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie
zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny a pri vykonávaní činností, ktoré môžu
ohroziť, poškodiť alebo zničiť živočíchy alebo ich biotopy, je povinný postupovať tak,
aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.
20. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby
overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon
štátneho stavebného dohľadu.
21. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným
znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie.
Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej
bezpečnosť a životy, či zdravie osôb.
22. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný
zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR
č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
23. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia
stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje
o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
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24. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.01.2020.
25. V prípade, ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález je
stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť
a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad
po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo
Archeologickým ústavom SAV.
26. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s.,
pracovisko Košice k projektovej dokumentácii stavby č. 5088/3/2015 zo dňa 14.12.2015
z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek
bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania
zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok:
a) v projektovej dokumentácii doriešiť elektrické rozvody (zásuvková a svetelná
inštalácia), ktoré je potrebné navrhnúť v súlade s požiadavkami v časti Protipožiarna
bezpečnosť stavby, viď vyhláška č. 94/2004 Z. z. a STN 92 0201 a následne
prehodnotiť protokol o určení vonkajších vplyvov,
b) v projektovej dokumentácii uvádzať platné právne predpisy z oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci (vyhláška č. 508/2009 Z. z.),
c) projektovú dokumentáciu plynofikácie doplniť popisom a výkresmi regulačného
a odberného zariadenia plynovodu od zdroja plynu po vstup do plynofikovaného
objektu a plynofikácie objektu s inštalovanými plynovodnými žiaričmi,
d) technickú správu plynofikácie doplniť o údaje podľa požiadaviek prílohy č. 2 vyhlášky
č. 508/2009 Z. z.,
e) v prípade, že z prehodnoteného protokolu o určení vonkajších vplyvov vyplynie
zaradenie elektroinštalácie medzi vyhradené technické zariadenia skupiny A podľa
vyhlášky č. 508/2009 Z. z., je potrebné postupovať podľa § 5 a § 12 tejto vyhlášky
(zabezpečiť posúdenie konštrukčnej dokumentácie a vykonanie úradnej skúšky),
f) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového v zmysle
požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona
č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov predložiť na posúdenie oprávnenej
právnickej osobe,
g) pred uvedením do prevádzky na vyhradenom technickom zariadení tlakovom
(expanzná nádoba) v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1
písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonať úradnú
skúšku oprávnenou právnickou osobou,
h) technické zariadenie tlakové (expanzná nádoba, bezpečnostné a tlakové príslušenstvo)
je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov a pri jeho uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky
tohoto predpisu,
i) počas procesu výstavby dodržať požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
j) na žumpách a kafilerických boxoch podľa § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. vykonať
skúšky tesnosti.
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27. Stavebník je povinný vo vzťahu k existujúcim elektrickým vedeniam a zariadeniam
pri uskutočňovaní stavby dodržať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 251/2012 Z. z. o energetike“), ochranné pásma podľa § 43, platné STN a zásady
bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo
k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej
a spoľahlivej prevádzky elektrických zariadení.
28. Stavebník je povinný v zmysle vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s. č. TD/KS/873/2018/Uh
zo dňa 08.03.2018 pri uskutočňovaní stavby dodržať všetky všeobecné a technické
podmienky uvedené v predmetnom vyjadrení napr.:
a) dodržať ochranné a bezpečnostné pásma exitujúcich plynárenských zariadení v zmysle
§ 79 a § 80 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike,
b) dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými
zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi
sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,
c) pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností
požiadať SPP – distribúcia o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení
na základe písomnej objednávky doručenej na adresu SPP – distribúcia, Sekcia
údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky prostredníctvom
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
d) dodržať ustanovenia zákona o energetike, vyhlášku č. 508/2009 Z. z. stavebného
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich technických
noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 702 01 a TPP 702 02,
e) pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení
SPP-D k Žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom odbernom mieste číslo
9007161217,
f) zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu
potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky,
údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok a opráv, rekonštrukcie
(obnovy) plynárenských zariadení,
g) umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností
v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
h) realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu
existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových
mechanizmov,
i) prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený
a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané
povolenie SPP-D,
j) odkryté plynovody, káble a ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu,
k) stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu
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je potrebné všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej
úrovne terénu,
l) každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-D,
m) zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu,
n) umiestniť hlavný uzáver plynu, regulátor tlaku plynu a meradlo do skrinky DRZ na
hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného
priestranstva,
o) po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko
Košice všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,
p) po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi
vydané potvrdenie, na základe, ktorého bude možné požiadať o montáž meradla
a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky,
r) pred začatím prác podať žiadosť o demontáž meradla v zmysle vydaných technických
podmienok.
29. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby v prípade akéhokoľvek zásahu
do poľnohospodárskej pôdy postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 220/2004 Z. z.
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
30. Stavebník je povinný v zmysle stanoviska Okresného úradu Trebišov, odboru krízového
riadenia č. OU-TV-OKR-2018/006688-002 zo dňa 04.06.2018 sa riadiť zákonom
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
a vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebnotechnických požiadaviek na stavby a o technických podmienkach zariadení
civilnej ochrany.
31. Stavebník je povinný podľa záväzných stanovísk Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. A/2015/00192/HŽP zo dňa 06.03.2015
a č. A/2015/01104/HŽP zo dňa 29.09.2015 pred uvedením stavby do užívania:
a) predložiť orgánu verejného zdravotníctva doklad o kvalite pitnej vody z vlastného
zdroja a jej vhodnosti využitia na ľudskú spotrebu,
b) podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. pred začatím činnosti v prevádzke
v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh na uvedenie priestorov
do prevádzky.
32. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým
bude povolené užívanie stavby ,,Rozšírenie výrobných kapacít areálu AGROCASS plus
s.r.o. Zemplínska Teplica“ resp. jej časti, ktorá je samostatne užívania schopná, v súlade
s ustanoveniami stavebného zákona na základe písomného návrhu stavebníka podaného
podľa § 79 stavebného zákona.
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33. Pri uvedení stavby do užívania resp. jej časti, ktorá je samostatne užívania schopná, musí
byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku
starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej
bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
34. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade
s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR
č. 453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti
projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí
prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom
pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží:
a) stavebný denník,
b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),
c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (doklady o výsledkoch vykonaných
skúšok v súlade s overenou projektovou dokumentáciou stavby a podmienkami
určenými v tomto rozhodnutí napr. protokoly o vykonaní skúšok tesností žúmp,
skúšky tesnosti kanalizačného a vodovodného potrubia, správy o odbornej prehliadke
a skúške elektrického a plynového zariadenia a pod.),
d) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť
k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje
znečisťovania ovzdušia),
e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení
technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými
výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
f) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov
a zabudovaných stavebných
výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona
č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku
na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväznými nariadeniami vlády,
vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú
určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
h) vyhodnotenie splnenia podmienok
tohto
rozhodnutia
uvedených v časti
I. Podmienky na uskutočnenie časti stavby,
i) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby,
o ich zhodnotení resp. zneškodnení,
j) kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavebných objektov SO 15.1 Rozšírenie
spevnených plôch a SO 15.2 Prekládka vnútroareálovej komunikácie vydané
príslušným správnym orgánom,
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k) súhlas na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách
uskutočnením stavby ,,Rozšírenie výrobných kapacít areálu AGROCASS plus s.r.o.
Zemplínska Teplica“ vydaný príslušným správnym orgánom,
l) projektovú dokumentáciu stavby a stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Trebišove č. ORHZ-TV1- 87-0006/2016 zo dňa 26.01.2016.
35. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci
povolenia užívania stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení
§ 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
36. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou ,,Rozšírenie výrobných kapacít areálu
AGROCASS plus s.r.o. Zemplínska Teplica“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie
nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne
do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania k uskutočneniu stavby ,,Rozšírenie
výrobných kapacít areálu AGROCASS plus s.r.o. Zemplínska Teplica“:
Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby
,,Rozšírenie výrobných kapacít areálu AGROCASS plus s.r.o. Zemplínska Teplica“.
Mená a adresy ostatných účastníkov konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:
1) V časti ,,I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu
ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky“ sa ruší posledný
odstavec a nahrádza sa novým znením:
Projektovaná ustajňovacia kapacita prevádzky:
224 668 ks hydiny na jeden turnus, max. 7 turnusov ročne

2) V časti ,,I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu
ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky“ sa ruší tretí
odstavec a nahrádza sa novým znením:
Členenie prevádzky na stavebné objekty je nasledovné:
- jednopodlažné výkrmové haly č. 1 – 10 (ďalej len „chovateľské haly“)
- administratívna budova s hygienickým zariadením (ďalej len „administratívna
budova“)
- sklad PHM
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-

-

-

sklad stelív s uskladňovacou kapacitou 100 ton stelivového materiálu
garáž
zásobníky na kŕmne zmesi
budova náhradného zdroja elektrickej energie s dieselagregátom o výkone 165kVA
prípojka a regulačná stanica zemného plynu
vodáreň na úpravu vody z vlastnej vŕtanej studne nachádzajúcej sa pod objektom
vodárne a vnútroareálový rozvod vody
vodný zdroj , čerpacia stanica, vodojem 150,0 m3
rozvod pitnej a požiarnej vody
kafilérny box
žumpa s objemom 1 m3 na zachytávanie kvapalín z kafilérneho boxu vrátane
kanalizačného pripojenia od podlahových vpustí v kafilérnom boxe (ďalej len
„kafilérna žumpa“)
mostová váha
stĺpová trafostanica
žumpa na zachytávanie kvapalín z výrobnej činnosti pre chovateľskú halu č. 1 (ďalej
len „žumpa č. 1“)
žumpa na zachytávanie kvapalín z výrobnej činnosti pre chovateľskú halu č. 2 (ďalej
len „žumpa č. 2“)
žumpa na zachytávanie kvapalín z výrobnej činnosti pre chovateľskú halu č. 3 (ďalej
len „žumpa č. 3“)
žumpa na zachytávanie kvapalín z výrobnej činnosti pre chovateľskú halu č. 4 (ďalej
len „žumpa č. 4“)
žumpa na zachytávanie kvapalín z výrobnej činnosti pre chovateľskú halu č. 5 (ďalej
len „žumpa č. 5“)
žumpa na zachytávanie kvapalín z výrobnej činnosti pre chovateľskú halu č. 6 (ďalej
len „žumpa č. 6“)
žumpa na zachytávanie kvapalín z výrobnej činnosti pre chovateľskú halu č. 7 a 8
(ďalej len „žumpa č. 7“)
žumpa na zachytávanie kvapalín z výrobnej činnosti pre chovateľskú halu č. 9
(ďalej len „žumpa č. 8“)
žumpa na zachytávanie kvapalín z výrobnej činnosti pre chovateľskú halu č. 10
(ďalej len „žumpa č. 9“)
systém kanalizácie na odvádzanie splaškových vôd zo sociálnych zariadení
prevádzky a centrálna žumpa na zachytávanie splaškov zo sociálnych zariadení
prevádzky (ďalej len „splašková žumpa“)
vonkajšie vnútroareálové osvetlenie
vnútroareálové asfaltové komunikácie
oplotenie
systém kanalizácie na odvádzanie vody z povrchového odtoku zo striech
jednotlivých budov prevádzky (ďalej len „dažďová kanalizácia“)
vnútroareálový rozvod zemného plynu
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Prevádzka disponuje nasledovnými kapacitami jednotlivých chovateľských hál:
Chovateľská hala č. 1, 3 – 6:
5 x 14 600 ks hydiny
Chovateľská hala č. 2:
1 x 16 000 ks hydiny
Chovateľská hala č. 7, 8:
2 x 28 000 ks hydiny
Chovateľská hala č. 9, 10:
2 x 39 834 ks hydiny
3) V časti ,,I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu
ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky“ sa v šiestom
odstavci ruší veta:
,,V prevádzke je umiestnených 12 zásobníkov s kapacitou 12 ton používanej kŕmnej zmesi
a 4 zásobníky s kapacitou 9 ton používaných kŕmnych zmesí.“
a nahrádza sa vetou:
,,V prevádzke je umiestnených 20 zásobníkov s kapacitou 13 ton kŕmnej zmesi.“
4) V časti ,,I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu
ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky“ sa v siedmom
odstavci dopĺňa text s nasledovným znením:
Vedľa objektu vodárne sa nachádza podzemná akumulačná nádrž, ktorá je dopĺňaná
zo studne s úžitkovým objemom 40 m3. Podzemná akumulačná nádrž je prepojená
s novým vodojemom s kapacitou 150 m3.
5) V časti ,,I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu
ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky“ sa v siedmom
odstavci ruší veta:
,,Obsah žúmp č.1-7 je využívaný ako hospodárske hnojivo obdobným spôsobom ako
hydinový trus s podstieľkou z chovateľských hál alebo je cisternovým vozidlom vyvážaný
na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného
oprávnenou osobou.“
a nahrádza sa vetou:
,,Obsah žúmp č. 1 až č. 9 je vyvážaný na zneškodnenie na základe zmluvy do zariadenia
prevádzkovaného oprávnenou osobou.“
6) V časti ,,I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu
ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky“ sa ruší dvanásty
odstavec a nahrádza sa novým znením:
Hydinárska farma je zásobovaná elektrickou energiou z vlastnej stĺpovej trafostanice,
ktorá je umiestnená vo východnej časti areálu a je napojená na prípojku vysokého napätia.
V areáli prevádzky je realizované vonkajšie osvetlenie. Prevádzka disponuje náhradným
zdrojom elektrickej energie – dieselagregátom typ Zeppelin Olympián GEP 165 - 165
kVA, 132 kW. Dieselagregát je umiestnený v kovovej havarijnej vani o objeme 600 litrov.
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Technické parametre dieselagregát typ Zeppelin Olympián GEP 165 - 165 kVA, 132 kW
Typové označenie : GEP 165
Výkon sústrojenstva : 165 kWa
Záskokový výkon : 132 kW
Trvalý výkon :
120 kWa
Menovité napätie :
3x400/230 V
Účinník :
0,8
Menovitý kmitočet : 50 Hz
7) V časti ,,III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody“
sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 4.2 a nahrádza nasledovným znením:
4.2 Prevádzkovateľ nesmie prekročiť pri odbere podzemných vôd z vlastnej vŕtanej studne
ZTH-1 množstvo odobratých vôd na úrovni Qmax 0,7 l/s.
8) V časti ,,III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody“
sa dopĺňa nová podmienka č. 4.4 s nasledovným znením:
4.4 Povolenie na
do 31.10.2028.

odber

podzemných

vôd

zo

studne ZTH - 1 je platné

9) V časti ,,III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technickoprevádzkové podmienky“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 5.2 a nahrádza
sa nasledovným znením:
5.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzkach, pri ktorých dochádza
alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do
ovzdušia, iba v súlade:
- s platným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technickoorganizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov
znečisťovania ovzdušia (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) ,,Hydinárska farma
Zemplínska Teplica“ vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho
predpisu ochrany ovzdušia a schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 751-35496/
2018/Val,Mer/575070216/Z1-SP zo dňa 18.10.2018,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby,
s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.
10) V časti ,,III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko
- prevádzkové podmienky“ sa dopĺňa nová podmienka č. 5.3 s nasledovným
s znením:
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5.3 Počet povolených prevádzkových hodín dieselgenerátora za rok je maximálne 500
hodín.
11) V časti ,,III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky
pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami“ sa dopĺňa nová podmienka č. 6.6
s nasledovným znením:
6.6 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať havarijný plán pre zaobchádzanie
so znečisťujúcimi látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného
právneho predpisu vodného hospodárstva a oboznámiť s ním zamestnancov.

12) V časti ,,III. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 3. Limitné hodnoty pre hluk
a vibrácie“ sa dopĺňa nová podmienka č. 3.1 a č. 3.2 s nasledovným znením:
3.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hluk produkovaný prevádzkou
neprekročil nasledujúce prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom
prostredí:
pre kategóriu územia IV. – územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších
priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov nasledovne:
- pre deň (06:00 – 18:00 hod.) LAeq,d,p = 70 dB
- pre deň (18:00 – 22:00 hod.) LAeq,d,p = 70 dB
- pre deň (22:00 – 06:00 hod.) LAeq,d,p = 70 dB
a pre kategóriu územia II. – priestor pred oknami obytných miestností bytových
a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov,
zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, rekreačné územie nasledovne:
- pre deň (06:00 – 18:00 hod.) LAeq,d,p = 50 dB
- pre deň (18:00 – 22:00 hod.) LAeq,d,p = 50 dB
- pre deň (22:00 – 06:00 hod.) LAeq,d,p = 45 dB
3.2 Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.
13) V časti ,,III. Podmienky povolenia, C. Opatrenia pre prevenciu znečisťovania, najmä
použitím najlepších dostupných techník“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 1
a nahrádza sa nasledovným znením:
1.

Prevádzkovateľ je povinný zaviesť a dodržiavať systém environmentálneho riadenia
(EMS), ktorý zahŕňa tieto vlastnosti:
1.1 angažovanosť manažmentu vrátane vrcholového manažmentu;
1.2 vymedzenie environmentálnej politiky, ktorá zahŕňa neprestajné zlepšovanie
environmentálneho správania zaradenia zo strany manažmentu;
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1.3 plánovanie a stanovenie potrebných postupov, úloh a cieľov v spojení s finančným
plánovaním a investíciami;
1.4 vykonávanie postupov s osobitným dôrazom na:
a) štruktúru a zodpovednosť;
b) odbornú prípravu, informovanosť a odbornú spôsobilosť;
c) komunikáciu;
d) zapojenie zamestnancov;
e) dokumentáciu;
f) účinnú kontrolu procesov;
g) programy údržby;
h) pripravenosť na núdzové situácie a reakciu na ne;
i) zabezpečovanie dodržiavania právnych predpisov v oblasti životného prostredia,
1.5 kontrola plnenia a prijímanie nápravných opatrení s osobitným dôrazom na:
a) monitorovanie a meranie;
b) nápravné a preventívne opatrenia;
c) uchovávanie záznamov;
d) nezávislé interné alebo externé audity;
1.6 preskúmanie systému enviromentálneho riadenia a jeho pretrvávajúcej vhodnosti,
primeranosti a účinnosti zo strany vyššieho manažmentu;
1.7 sledovanie vývoja čistejších technológií;
1.8 zohľadňovanie vplyvov na životné prostredie v dôsledku konečného vyradenia
zariadenia z prevádzky vo fáze plánovania novej prevádzky a počas jej
prevádzkovej životnosti;
1.9 pravidelné vykonávanie referenčného porovnávania na úrovni odvetví;
1.10 vykonávanie plánu riadenia hluku;
1.11 vykonávania plánu riadenia zápachu.
2.

Prevádzkovateľ je povinný správne umiestniť a zabezpečiť priestorové usporiadanie
činností v prevádzke s cieľom:
a) obmedziť prepravu zvierat a materiálov (vrátane hnoja),
b) zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť od citlivých receptorov vyžadujúcich ochranu
(minimálna vzdialenosť prevádzky od obytnej zóny 300 – 500 m),
c) zohľadniť prevládajúce klimatické podmienky (napríklad vietor),
d) zvážiť potenciálnu budúcu rozvojovú kapacitu farmy,
e) predchádzať kontaminácii vody.

3.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vzdelávanie a školenie pracovníkov najmä
v súvislosti s:
a) relevantnými nariadeniami, chovom hospodárskych zvierat, zdravými a dobrými
životnými podmienkami zvierat, nakladaním s hnojom, bezpečnosťou pracovníkov,
b) plánovaním činností,
c) plánovaním a riadením núdzových situácií,
d) opravou a údržbou zariadení.
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4.

Prevádzkovateľ je povinný mať v prevádzke vypracovaný núdzový plán na riešenie
neočakávaných emisií a incidentov znečistenia podzemných vôd a ovzdušia.

5.

Prevádzkovateľ je povinný používať také zloženie krmiva alebo nutričnú stratégiu
pre chov brojlerov, aby zabezpečil zníženie celkového množstva vylúčeného dusíka
hydinou a tým aj emisie amoniaku a to niektorou z uvedených techník alebo ich
kombináciou:
a) Zníženie celkového obsahu proteínu prostredníctvom krmiva s vyváženým obsahom
dusíka na základe energetických potrieb a stráviteľných aminokyselín.
b) Viacfázové kŕmenie so zložením krmiva prispôsobeným špeciálnym požiadavkám
produkčného obdobia.
c) Pridanie kontrolovaných množstiev esenciálnych aminokyselín do krmiva s nízkym
celkovým obsahom proteínu.
d) Použitie povolených kŕmnych doplnkových látok, ktoré znižujú celkové množstvo
vylúčeného dusíka.

6.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby celkové množstvo vylúčeného dusíka
vyjadreného ako N pre kategóriu brojlery bolo maximálne 0,6 kg vylúčeného
N na miesto pre zviera za rok.

7.

Prevádzkovateľ je povinný používať také zloženie krmiva alebo nutričnú stratégiu
pre chov brojlerov, aby zabezpečil zníženie celkového množstva vylúčeného fosforu
hydinou a to niektorou z uvedených techník alebo ich kombináciou:
a) Viacfázové kŕmenie so zložením krmiva prispôsobeným špeciálnym požiadavkám
produkčného obdobia.
b) Použitie povolených kŕmnych doplnkových látok, ktoré znižujú celkové množstvo
vylúčeného fosforu (napr. fytáza, ktorá však nemusí byť uplatniteľná v prípade
ekologickej živočíšnej výrobe).
c) Používanie vysokostráviteľných anorganických fosfátov na čiastočné nahradenie
konvenčných zdrojov v krmive.

8.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby celkové množstvo vylúčeného fosforu
pre kategóriu brojlery bolo maximálne 0,25 kg vylúčeného P2O5 na miesto pre zviera
za rok.

9.

Prevádzkovateľ je povinný na efektívne využívanie vody používať kombináciu techník:
a) Vedenie záznamov o využívaní vody.
b) Vyhľadávanie a odstraňovanie únikov vody.
c) Používanie vysokotlakových čističov na čistenie priestorov na ustajnenie zvierat
a zariadení.
d) Výber a použitie vhodných zariadení pre špecifické kategórie zvierat
pri zabezpečení dostupnosti vody.
e) Overenie a pravidelná úprava kalibrácie zariadení na napájanie pitnou vodou.
f) Opätovné použitie nekontaminovanej dažďovej vody ako vody na čistenie.
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10.

Prevádzkovateľ je povinný znižovať tvorbu odpadovej vody kombináciou týchto
techník:
a) Udržiavanie čo najmenšieho rozsahu znečistených plôch výbehu.
b) Minimalizovanie použitia vody.
c) Oddelenie nekontaminovanej dažďovej vody od tokov odpadovej vody,
ktorá vyžaduje spracovanie.

11.

Prevádzkovateľ je povinný odvádzať odpadové vody do žúmp v súlade s projektovou
dokumentáciou stavby „Hydinárska farma Zemplínska Teplica” a bodom B.1 časť
II. integrovaného povolenia.

12.

Prevádzkovateľ je povinný efektívne využívať energiu kombináciou nasledovných
techník:
a) Systémy vykurovania chladenia a ventilácie s vysokou účinnosťou.
b) Optimalizácia systémov vykurovania/chladenia a ventilácie, ako aj riadenia, najmä
tam, kde sa využívajú systémy na čistenie vzduchu.
c) Izolácia stien, podláh alebo stropov priestorov na ustajnenie zvierat.
d) Použitie energeticky účinného osvetlenia.
e) Použitie výmenníkov tepla (vzduch - vzduch, vzduch - voda, vzduch - zem).
f) Použitie tepelných čerpadiel na rekuperáciu tepla.
g) Rekuperácia tepla s využitím vyhrievanej a ochladzovacej podlahy s podstielkou.
h) Použitie prirodzeného vetrania.

13.

Prevádzkovateľ je povinný s cieľom zabrániť vzniku emisií hluku použiť niektoré
z týchto techník alebo ich kombináciu:
a) Zabezpečenie dostatočnej vzdialenosti medzi prevádzkou a citlivými receptormi.
b) Umiestnenie zariadenia, aby došlo k zníženiu hluku:
- zväčšením vzdialenosti medzi pôvodcom a príjemcom emisií,
- minimalizovaním dĺžky prívodných potrubí na krmivo,
- umiestnením násypiek a síl na krmivo tak, aby sa minimalizoval pohyb vozidiel
v rámci farmy.
c) Prevádzkové opatrenia medzi, ktoré patria:
- zatváranie dverí a hlavných priechodov v budove, pokiaľ je to možné, najmä v čase
kŕmenia,
- obsluha zariadenia skúseným personálom,
- vyhýbanie sa vykonávaniu hlučných činností v noci a počas víkendov,
- zabezpečenie opatrení na zníženie hluku počas činností údržby,
- prevádzkovanie dopravníkov a špirálovitých podávačov úplne naplnených krmivom,
- minimalizovanie vonkajších zhŕňaných plôch, aby sa obmedzil hluk zhŕňacích
mechanizmov.
d) Zariadenia s nízkou hlučnosťou.
e) Zariadenia na zníženie hluku ako sú obmedzovače hluku, izolácie vibrácií, kryty
hlučných zariadení, zvuková izolácia budov.
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f) Znižovanie hluku (šírenie hluku obmedziť umiestnením prekážok medzi zdroje hluku
a príjemcov hluku).
14.

Prevádzkovateľ je povinný zabrániť vzniku emisií hluku vytvorením a realizáciou plánu
na riadenie hluku, ktorý je súčasťou systému environmentálneho riadenia a zahŕňa:
- protokol obsahujúci príslušné opatrenia a harmonogramy,
- protokol na vykonávanie monitorovania hluku,
- protokol pre reakcie na zistený výskyt hluku.

15.

Prevádzkovateľ je povinný na zníženie emisií prachu z jednotlivých budov pre zvieratá
používať niektorú z týchto techník alebo ich kombináciu:
15.1 Zníženie tvorby prachu v budovách pre hospodárske zvieratá použitím kombinácie
týchto techník:
a) Použitie hrubšej podstielky.
b) Aplikácia čerstvej podstielky pomocou techniky podstielania s nízkou
prašnosťou (napr. ručne).
c) Používanie adlibitného kŕmenia.
d) Používanie vlhkého krmiva, granulovaného krmiva alebo pridanie olejových
surovín alebo spojív do systémov so suchým krmivom.
e) Vybavenie pneumaticky napĺňaných skladov suchého krmiva separátormi
prachu.
15.2 Zníženie koncentrácie prachu v budove pomocou jednej z týchto technik:
a) Použitie vodnej hmly.
b) Postrekovanie olejom.
c) Ionizácia.
15.3 Úprava vyfukovaného vzduchu pomocou systému na čistenie vzduchu, napríklad:
a) vodný odlučovač,
b) suchý filter,
c) práčka plynu,
d) kyselinová práčka plynu,
e) bioskruber,
f) dvojstupňový alebo trojstupňový systém na čistenie vzduchu,
g) biofilter.

16.

Prevádzkovateľ je povinný zabrániť vzniku emisií zápach z prevádzky, ktorý zahŕňa
tieto prvky:
a) protokol obsahujúci príslušné opatrenia a harmonogramy,
b) protokol na vykonávanie monitorovania zápachu,
c) protokol pre reakcie na zistené obťažovanie zápachom,
d) program prechádzania a odstraňovania zápachu určený napríklad na identifikáciu
zdrojov,
e) monitorovanie emisií zápachu.
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17.

Prevádzkovateľ je povinný zabrániť vzniku emisií zápachu alebo vplyvu zápachu
z prevádzky použitím kombinácie nasledovných techník:
a) Zabezpečenie dostatočnej vzdialenosti medzi prevádzkou a citlivými receptormi.
b) Použitie systému ustajnenia, v ktorom je zavedený jeden z nasledujúcich princípov
alebo ich kombinácia:
- udržiavanie zvierat a povrchov v suchu a čistote,
- obmedzenie povrchu hnoja, ktorý vytvára emisie,
- časté vyvážanie hnoja do externého (krytého) skladu hnoja,
- zníženie teploty hnoja (napr. chladením hnojovice) a vnútorného prostredia,
- zníženie prietoku a rýchlosti prúdenia vzduchu nad povrchom hnoja,
- v systémoch s podstielkou udržiavanie podstielky v suchu a v aeróbnych
podmienkach.
c) Optimalizovanie podmienok vypúšťania vyfukovaného vzduchu z budovy
pre zvieratá pomocou niektorej z týchto technik alebo ich kombináciu:
- zvýšenie výšky výpustu (napr. vyfukovanie vzduchu nad úrovňou strechy,
komíny, vedenie výfukového vzduch cez hrebeň strechy namiesto nízkej časti
stien),
- zvýšenie vertikálnej rýchlosti ventilácie prostredníctvom výpustu,
- efektívne umiestnenie externých prekážok na vytváranie turbulentného prúdenia
vyfukovaného vzduchu (napr. vegetácie),
- pridanie deflektorov vo výfukových otvoroch umiestnených v nízkych častiach
stien s cieľom viesť vyfukovaný vzduch smerom k zemi,
- rozptyľovanie vyfukovaného vzduchu na tej strane budovy, ktorá je odvrátená
od citlivého receptora,
- vedenie osi hrebeňa strechy prirodzene vetranej budovy priečne
k prevládajúcemu smeru vetra.
d) Použitie systémov na čistenie vzduchu, napr. bioskruber, biofilter, dvojstupnňový
alebo trojstupňový systém na čistenie vzduchu.

18.

Prevádzkovateľ je povinný monitorovať celkové množstvo dusíka a celkové množstvo
fosforu vylúčené v hnoji jednou z uvedených techník minimálne raz ročne podľa bodu
4.9.1 Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017:
a) výpočtom pomocou materiálovej bilancie dusíka a fosforu na základe príjmu krmiva,
celkového obsahu proteínu v strave, celkového obsahu fosforu a výkonnosti zvierat,
b) odhadom na základe analýzy celkového obsahu dusíka a fosforu v hnoji.

19.

Prevádzkovateľ je povinný vykonať monitorovanie emisií amoniaku do vzduchu
pomocou niektorej z uvedených techník:
a) Odhad pomocou materiálovej bilancie na základe vylučovania a celkového obsahu
dusíka (alebo celkového obsahu amoniakálneho dusíka) prítomného v jednotlivých
etapách spracovania hnoja - raz ročne.
b) Odhad pomocou emisných faktorov - raz ročne.
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20.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie monitorovania emisií zápachu
do vzduchu v prípade, ak bude podložené obťažovanie zápachom z uvedenej prevádzky
u citlivých receptov. Prevádzkovateľ môže pri monitorovaní zápachu použiť:
- normy EN (napríklad s využitím dynamickej olfaktometrie podľa normy
EN 13725 na určenie koncentrácie zápachu),
- pri použití alternatívnych metód, pre ktoré nie sú dostupné normy EN (napríklad
meranie/odhad vystavenia zápachu, odhad vplyvu zápachu), možno použiť normy
ISO, vnútroštátne alebo medzinárodné normy, ktoré zabezpečujú získanie údajov
s porovnateľnou vedeckou kvalitou.

21.

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie emisií prachu z jednotlivých
budov na ustajnenie zvierat niektorou z uvedených techník raz ročne podľa bodu 4.9.1
a 4.9.2 Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017:
a) výpočet pomocou merania koncentrácie prachu a intenzity vetrania pomocou metód
vychádzajúcich z noriem EN alebo iných metód (ISO, vnútroštátne alebo
medzinárodné), ktoré zabezpečujú údaje s porovnateľnou vedeckou kvalitou,
b) odhad pomocou emisných faktorov.

22.

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať raz ročne monitorovanie nasledovných
parametrov:
a) spotrebu vody,
b) spotrebu elektrickej energie,
c) spotrebu palív,
d) počet ustajnených zvierat na začiatku a na konci chovného cyklu,
e) spotrebu krmiva,
f) tvorbu hnoja.

23.

Prevádzkovateľ je povinný na zníženie emisií amoniaku do vzduchu z jednotlivých hál
používať niektoré z týchto techník alebo ich kombináciu:
a) nútené vetranie a napájací systém bez únikov vody (v prípade pevnej podlahy
s hlbokou podstielkou),
b) systém na nútené sušenie podstielky prostredníctvom vnútorného vzduchu
(v prípade pevnej podlahy s hlbokou podstielkou),
c) prirodzené vetranie a vybavenie napájacím systémom bez únikov vody (v prípade
pevnej podlahy s hlbokou podstielkou),
d) vyhrievaná a ochladzovaná podlaha s podstielkou (v prípade systémov
„comebideck“),
e) použitie systémov na čistenie vzduchu, napríklad: kyselinová práčka plynu,
dvojstupňový alebo trojstupňový systém na čistenie vzduchu; bioskruber (alebo
skrápaný biofilter).

24.

Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať chov brojlerov v súlade so zásadami správnej
poľnohospodárskej praxe uvedenými v bode č. 9.2 časti F prílohy č. 7 k vyhláške
č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
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a je povinný obmedzovať emisie amoniaku zavedením nízko emisných systémov
a techník s cieľom dosiahnuť zníženie emisií amoniaku v súlade s bodom č. 9.1.2 časti
F prílohy č. 7 k vyhláške č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o ovzduší.
25.

Prevádzkovateľ je povinný používať technológiu kŕmenia s pridávaním enzýmových
látok do používaných kŕmnych zmesí s cieľom zlepšiť u chovanej hydiny využiteľnosť
živín prítomných v kŕmnych zmesiach s následným znížením emisií amoniaku, metánu
a pachových látok do životného prostredia.

26.

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať napájacie zariadenie v takom stave, aby sa
zabránilo únikom vody.

27.

Prevádzkovateľ je povinný skladovať kadavéry v chladiacom
v uzamykateľnom chladiacom boxe s možnosťou čistenia a dezinfekcie.

28.

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosť v súlade so závermi BAT podľa
Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2017/302 z 15.02.2017, ktorým sa podľa
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších
dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.

zariadení

14)

V časti ,,III. Podmienky
povolenia, D. Opatrenia pre
minimalizáciu,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov“ sa
ruší pôvodné znenie
podmienok č. 1 až č. 11 a nahrádza sa nasledovným znením:

1.

Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený zhromažďovať nebezpečné odpady
iba v súlade so súhlasom vydaným príslušným orgánom štátnej správy podľa
§ 97 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tonu nebezpečných
odpadov ročne.

2.

Držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia
odpadu podľa platného Katalógu odpadov.

3.

Prevádzkovateľ je povinný odpady odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len
osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne
záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených
písomných zmlúv.

4.

Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov,
u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho
predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu
nebezpečných odpadov.
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5.

15)

Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať vedľajšie živočíšne produkty vrátane
odvodených produktov upravených v Nariadení európskeho parlamentu a rady (ES)
č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších
živočíšnych produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie
(ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch), na spaľovanie,
na skládkovanie alebo do zariadenia na výrobu bioplynu alebo kompostu oprávnenej
osobe, na základe zmluvného vzťahu.
V časti ,,III. Podmienky
povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy
monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do
informačného systému, 7. Podávanie správ“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 7.1
až č. 7.4 a nahrádza sa nasledovným znením:

7.1 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom
štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný
okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.
7.2 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania
v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej IPKZ
za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
7.3 Ak prevádzkovateľ odoberá podzemnú vodu je povinný do 31. januára nasledujúceho
kalendárneho roka oznámiť poverenej osobe (SHMÚ) údaje o množstve a kvalite
odobranej podzemnej vody v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
na úseku vodného hospodárstva.
7.4 Prevádzkovateľ je povinný podať Ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním
v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva
do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka IŽP Košice a príslušnému okresnému
úradu.
16) V časti ,,III. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku
pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania
činnosti v prevádzke“ sa dopĺňa podmienka č. 4 a č. 5 s nasledovným znením:
4. Prevádzkovateľ je povinný minimálne 3 mesiace pred uvedením stavby „Rekonštrukcia
a predĺženie jestvujúcich hál na výkrm brojlerov, hydinová farma Zemplínska Teplica“
do prevádzky požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia za účelom
udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technickoorganizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Prevádzkovateľ je povinný k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložiť
súhlas na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia vydaný príslušným orgánom štátnej
správy ochrany ovzdušia.
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5. Prevádzkovateľ je povinný k uvedeniu stavby „Rekonštrukcia a predĺženie jestvujúcich
hál na výkrm brojlerov, hydinová farma Zemplínska Teplica“ do prevádzky predložiť
doklady, ktorými bude preukázané, že stavba je zhotovená a bude prevádzkovaná
v súlade so závermi BAT podľa Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2017/302
z 15.02.2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ
stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov
hydiny alebo ošípaných.
Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva
v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1) až 5) časť II. tohto rozhodnutia
nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude
povolené užívanie stavby podľa ustanovení stavebného zákona.

Odôvodnenie
IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a bod 4, písm. b) bod 1.1, bod
1.3, bod 3 a bod 4, písm. g), § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66
stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného
povolenia pre prevádzku „Hydinárska farma Zemplínska Teplica“, ktorej súčasťou je aj
stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia a predĺženie jestvujúcich hál
na výkrm brojlerov, hydinová farma Zemplínska Teplica“, na základe žiadosti
prevádzkovateľa – stavebníka AGROCASS plus s.r.o., Železničná 2, 044 14 Čaňa,
doručenej IŽP Košice dňa 27.06.2017.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o vydanie zmeny integrovaného
povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná
v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 1 vyhlášky
MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
(ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a k žiadosti neboli predložené náležitosti
v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR
č. 453/2000 Z. z. potrebné k vydaniu rozhodnutia, preto konanie v predmetnej veci prerušil
rozhodnutím č. 5808-24578/20172017/Val,Mer/571220105/PK zo dňa 09.08.2017 a súčasne
vyzval prevádzkovateľa – stavebníka na doplnenie žiadosti v potrebnom rozsahu v lehote
60 dní. Prevádzkovateľ - stavebník doručil na IŽP Košice v dňoch od 18.10.2017 až
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11.04.2018 prepracovanú žiadosť vypracovanú v súlade s uvedeným rozhodnutím a predložil
doklady potrebné k vydaniu zmeny integrovaného povolenia predmetného rozhodnutia.
Predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia je žiadosť
prevádzkovateľa -stavebníka:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov
znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien uskutočnením stavby ,,Rozšírenie výrobných
kapacít areálu AGROCASS plus s.r.o. Zemplínska Teplica“ podľa § 3 ods. 3 písm. a)
bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko – prevádzkových parametrov
a technicko –
organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
- o vydanie povolenia na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie povolenia na uskutočnenie vodných stavieb SO 07 Vodný zdroj, čerpacia
stanica, vodojem 150,0 m3 a SO 12 Rozvod pitnej a požiarnej vody podľa § 3 ods. 3
písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo
na vykonávanie činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť
stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu ,,Rozšírenie výrobných kapacít
areálu AGROCASS plus s.r.o. Zemplínska Teplica“ podľa § 3 ods. 3 písm.
g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
d) o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby ,,Rozšírenie výrobných kapacít
areálu AGROCASS plus s.r.o. Zemplínska Teplica“ podľa § 3 ods. 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Obec Zemplínska Teplica vydala pod č. 329/078/2015 zo dňa 29.04.2015 rozhodnutie
o umiestnení stavby „Hydinárska farma Zemplínska Teplica – hala č. 7 a č. 8“, ktoré
nadobudlo právoplatnosť 29.05.2015.
Obec Zemplínska Teplica vydala pod č. 963/20155 zo dňa 11.11.2015 rozhodnutie
o umiestnení stavby „Hydinárska farma Zemplínska Teplica – výstavba hál č. 9 a č. 10“, ktoré
nadobudlo právoplatnosť 20.11.2015.
Obec Zemplínska Teplica, ako špeciálny stavebný úrad, rozhodnutím č. 1257/15/
010/2016 zo dňa 03.02.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2016, vydala stavebné
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povolenie na uskutočnenie stavebných objektov SO 15.1 Rozšírenie spevnených plôch
a SO 15.2 Prekládka vnútroareálovej komunikácie.
Obec Zemplínska Teplica, ako miestne príslušný stavebný úrad, vydala
pod č. 652/160/2018 zo dňa 28.05.2018 záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona,
z ktorého vyplýva, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom
na stavby „Hydinárska Zemplínska Teplica – Hala č. 7 a č. 8“ a „Hydinárska Zemplínska
Teplica –výstavba hál č. 9 a č. 10“. Podľa projektovej dokumentácii stavby, ktorá bola obci
Zemplínska Teplica doručená s upovedomením o začatí konania dňa 10.05.2018 sú tieto
stavby súčasťou stavby ,,Rozšírenie výrobných kapacít areálu AGROCASS plus s.r.o.
Zemplínska Teplica“.
Stavba je umiestnená na pozemkoch KN-C a KN-E parc. č. 717/4, 717/6, 2853/10,
2853/108, 730/6, 730/11, 730/47, 730/49, 730/51, 730/52, 730/53, 730/55, 730/56, 730/57,
730/58, 730/59, 730/60, 730/61, 730/72, 730/73, 730/75, 730/81, 730/83, 730/85, 730/94,
730/95, 730/98, 730/99, 730/100, 730/101, 730/102, 730/103, 730/104, 730/105, 730/107,
730/109, 730/110, 730/111, 730/112, 730/119, 730/120, 730/121, 2853/101, 1081/3, 1084/67
a jestvujúce stavby súpis. č. 449, 450, 508 a 448, kat. úz. Zemplínska Teplica sú podľa
čiastočných výpisov z listu vlastníctva č. 889 zo dňa 24.11.2017 vydaných Okresným
úradom Trebišov, katastrálnym odborom, vo vlastníctve prevádzkovateľa - stavebníka
AGROCASS plus s.r.o., Železničná 2, 044 14 Čaňa, IČO: 31 727 476. Pozemok KN-E parc.
č. 2853/11 v kat. úz. Zemplínska Teplica je podľa predloženého výpisu z listu vlastníctva
č. 1566 zo dňa 24.11.2017 vydaného Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom
vo vlastníctve Školského poľnohospodárskeho podniku, IČO: 31 256 481. Pozemok KN-E
parc. č. 2853/134 v kat. úz. Zemplínska Teplica, na ktorom je osadená jestvujúca stavba
súpis. č. 449 je podľa predloženého výpisu z listu vlastníctva č. 1289 zo dňa 07.09.2015
vydaného Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom vo vlastníctve RSDr. Jána
Artima. Pozemok KN-E parc. č. 2853/12 v kat. úz. Zemplínska Teplica je podľa predloženého
výpisu z listu vlastníctva č. 1554 zo dňa 31.08.2015 v spoluvlastníctve prevádzkovateľa stavebníka AGROCASS plus s.r.o., Železničná 2, 044 14 Čaňa, IČO: 31 727 476 a Pavla
Dikeja. K pozemku KN-E parc. č. 2853/11 v kat. úz. Zemplínska Teplica má stavebník
v súlade s ust. § 139 ods. 1 písm. a) stavebného zákona iné právo na základe Zmluvy o nájme
nehnuteľností č. ZT/2015/001 zo dňa 02.03.2015 a jej dodatku č. 1 zo dňa 23.10.2017.
K pozemku KN-E parc. č. 2853/12 v kat. úz. Zemplínska Teplica, ktorej je stavebník
spoluvlastníkom, doložil dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 28.05.2012 podpísaný dňa
12.03.2015. K pozemku KN-E parc. č. 2853/134 v kat. úz. Zemplínska Teplica stavebník
doložil súhlas vlastníka pozemku RSDr. Jána Artima zo dňa 22.12.2014 s vykonaním
rekonštrukcie hál č. 7 a č. 8.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho
posudzovania, vydalo rozhodnutie č. 5052/2015-3.4/mo zo dňa 21.5.2015, v ktorom uviedlo,
že navrhovaná činnosť „Rozšírenie chovateľskej plochy haly č. 7 a haly č. 8“ 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.
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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho
posudzovania, vydalo rozhodnutie č. 5052/2015-3.4/mo zo dňa 28.9.2015, v ktorom uviedlo,
že navrhovaná činnosť „Rozšírenie chovateľskej plochy haly č. 9 a haly č. 10“ 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.
V priebehu integrovaného povoľovania Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie v záväznom stanovisku č. 31453/2018/mo zo dňa
06.06.2018 uviedlo, že je možné konštatovať, že žiadosť o zmenu integrovaného povolenia
v rozsahu stavby ,,Rozšírenie výrobných kapacít areálu AGROCASS plus s.r.o. Zemplínska
Teplica“ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
IŽP Košice po posúdení doplnenej a prepracovanej žiadosti a doložení potrebných
dokladov, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61
stavebného zákona upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania
vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Hydinárska farma Zemplínska
Teplica“, vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 118/19-OIPK/2006-Mk/571220105 zo dňa
21.08.2006, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby ,,Rozšírenie výrobných
kapacít areálu AGROCASS plus s.r.o. Zemplínska Teplica“ listom č. 751-3311/57/2018/
Val,Mer/Z2-SP zo dňa 27.04.2018.
IŽP Košice zároveň požiadal dotknutú obec Zemplínska Teplica listom č. 7513312/57/2018/Val,Mer/Z2-SP zo dňa 27.04.2018, aby v súlade s ustanovením § 11 ods. 4
písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnila žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka
na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnila výzvu osobám, ktoré majú právo byť
zainteresovanou verejnosťou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa
môžu vyjadriť. Obec Zemplínska Teplica
zverejnila na úradnej tabuli v termíne
od 02.05.2018 do 18.05.2018 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú
právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde
možno nazrieť do žiadosti.
IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil
dňa 02.05.2018 na svojom webovom sídle (www.sizp.sk), v informačnom systéme
integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od 02.05.2018 do 01.06.2018 na svojej
úradnej tabuli výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka
konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu
verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia
výzvy na webovom sídle a na úradnej tabuli IŽP Košice.
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IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61
ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona určil účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú
lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania.
Po uplynutí lehoty na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a lehoty na podanie
vyjadrenia IŽP Košice listom č. 751-24342/57/2018/Val,Mer/Z1-SP zo dňa 18.07.2018 podľa
§ 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 16.08.2018 a súčasne prizvané osoby
upozornil, že môžu svoje pripomienky a námety uplatniť písomne najneskôr na ústnom
pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním.
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním boli prerokované:
- žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka (prílohy a projektová dokumentácia),
- písomné pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené
k žiadosti ku dňu konania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, ktoré
boli odôvodnené a dôvody smerovali k obsahu žiadosti pre prevádzku a povoleniu stavby.
V priebehu integrovaného povoľovania boli IŽP Košice predložené a doručené nasledovné
vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:
- Okresný úrad Trebišov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vyjadrenie č. OUTV-OSZP-2017/006162-2 zo dňa 21.05.2018 a č. OU-TV-OSZP-2015/003818-002 zo dňa
24.02.2015,
- Okresný úrad Trebišov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vyjadrenie č. OUTV-OSZP-2018/005921/4 zo dňa 17.05.2018,
- Okresný úrad Trebišov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OUTV-OSZP-2015/003822-002 zo dňa 25.02.2015 a č. OU-TV-OSZP-2015/010128/002
zo dňa 22.09.2015,
- Okresný úrad Trebišov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, vyjadrenie
č. OU-TV-OSZP-2015/005242-2 zo dňa 20.04.2015 a č. OU-TV-OSZP-2015/010081-2
zo dňa 21.09.2015,
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia
poľnohospodárstva, stanovisko č. 12069/2017 zo dňa 17.05.2018,
- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné
prostredie, záväzné stanovisko č. 31453/2018/mo zo dňa 06.06.2018, rozhodnutie
č. 5052/2015 – 3.4/mo zo dňa 21.05.2015 a rozhodnutie č. 5052/2015 – 3.4/mo zo dňa
28.09.2015,
- Obec Zemplínska Teplica vyjadrenie č. 1173/432/2015 zo dňa 10.12.2015, záväzné
stanovisko č. 1131/423/2015 zo dňa 10.12.2015, vyjadrenie č. 716/200/2017 zo dňa
26.06.2017, vyjadrenie č. 301/2018 zo dňa 01.03.2018 a záväzné stanovisko
č. 652/160/2018 zo dňa 28.05.2018,
- Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby
č. 5088/3/2015 zo dňa 14.12.2015,
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- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, stanovisko č. ORHZTV1- 87-0006/2016 zo dňa 26.01.2016,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, záväzné stanovisko
č. A/2015/00192/HŽP zo dňa 06.03.2015 a záväzné stanovisko č. A/2015/01104/HŽP
zo dňa 29.09.2015,
- Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov, záväzný posudok č. 242/2015/1
zo dňa 02.03.2015 a záväzný posudok č. 964/2015/1 zo dňa 22.09.2015,
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., vyjadrenie č. 17498/2018 zo dňa
01.03.2018,
- SPP - distribúcia, a.s., vyjadrenie č. DPPRKe/3461/Vi zo dňa 29.09.2015, zo dňa
21.12.2017 a TD/KS/873/2018/Uh zo dňa 08.03.2018,
- VSD, a.s., vyjadrenie č. 25976/2017 zo dňa 30.11.2017,
- Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6611731471 zo dňa 16.11.2017,
- SPP – distribúcia č. TD/KS/873/2018/Uh zo dňa 08.03.2018,
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť vyjadrenie č. 17498/2018 zo dňa 01.03.2018,
- Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie zo dňa 13.08.2018
a vyjadrenie č. OÚ-TV-PLO 2015/011400 zo dňa 03.11.2015,
- Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia, vyjadrenie č. OU-TV-OKR-2018/
006688 -002 zo dňa 04.06.2018,
- Krajský pamiatkový úrad Košice, záväzné stanovisko územnému a stavebnému konaniu
č. KPUKE-20105/18579-2/67068/PS zo dňa 06.10.2015,
- AGROCASS plus, spol. s r.o. vyjadrenie zo dňa 17.01.2018.
Dotknuté orgány
zmeny integrovaného
ktorej súčasťou je aj
areálu AGROCASS
a námietky:

v predložených a doručených vyjadreniach a stanoviskách k vydaniu
povolenia pre prevádzku „Hydinárska farma Zemplínske Teplice“,
stavebné konanie o povolení stavby ,,Rozšírenie výrobných kapacít
plus s.r.o. Zemplínska Teplica“ vzniesli nasledovné pripomienky

1) Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice, v odbornom stanovisku k projektovej
dokumentácii stavby č. 5088/3/2015 zo dňa 14.12.2015 uviedla nasledovné zistenia, ktoré
nebránia vydaniu stavebného povolenia a ktoré je potrebné doriešiť v procese výstavby:
a) projektová dokumentácia nerieši elektrické rozvody (zásuvková a svetelná inštalácia),
ktoré je potrebné navrhnúť v súlade s požiadavkami v časti Protipožiarna bezpečnosť
stavby, viď vyhláška č. 94/2004 Z. z. a STN 92 0201 a následne prehodnotiť protokol
o určení vonkajších vplyvov,
b) v projektovej dokumentácii sú uvádzané neplatné právne predpisy z oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci - vyhláška č. 718/2002 Z. z. (platí vyhláška
č. 508/2009 Z. z. ),
c) realizačnú projektovú dokumentáciu plynofikácie je potrebné doplniť popisom
a výkresmi regulačného a odberného zariadenia, plynovodu od zdroja plynu po vstup
do plynofikovaného objektu a plynofikácie objektu s inštalovanými plynovodnými
žiaričmi,
d) technickú správu plynofikácia je potrebné doplniť o údaje podľa požiadaviek prílohy
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č. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
e) v prípade, že z prehodnoteného protokolu o určení vonkajších vplyvov vyplynie
zaradenie elektroinštalácie medzi vyhradené technické zariadenia skupiny A podľa
vyhlášky č. 508/2009 Z. z. je potrebné postupovať podľa § 5 a § 12 tejto vyhlášky
(posúdenie konštrukčnej dokumentácie, vykonanie úradnej skúšky),
f) konštrukčná dokumentácia vyhradeného technického zariadenia plynového je potrebné
posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1
písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou
osobou,
g) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení
tlakovom (expanzná nádoba) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky
č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov oprávnenou právnickou osobou,
h) technické zariadenie tlakové (expanzná nádoba, bezpečnostné a tlakové príslušenstvo)
je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov a pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto
predpisu,
i) počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z. z.
v znení neskorších predpisov,
j) na žumpách, kafilerických boxoch je prevádzkovateľ povinný podľa § 39 zákona
č. 364/2004 Z. z. a § 3 vyhlášky č. 100/2005 Z. z. vykonať skúšky tesnosti.
IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 26 časť I. tohto
rozhodnutia so zohľadnením skutočnosti, že vyhláška č. 100/2005 Z. z. bola zrušená.
2) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, v stanovisku č. ORHZTV1- 87-0006/2016 zo dňa 26.01.2016 uviedlo, s riešením protipožiarnej bezpečnosti
stavby ,,Rozšírenie výrobných kapacít areálu AGROCASS plus s.r.o. Zemplínska Teplica“
súhlasí bez pripomienok a pri kolaudačnom konaní požaduje spolu s projektovou
dokumentáciou stavby predložiť toto stanovisko.
IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 34 písm. l) časť I.
tohto rozhodnutia.
3) SPP - distribúcia, a.s. vo vyjadrení č. TD/KS/873/2018/Uh zo dňa 08.03.2018 uviedol,
že súhlasí s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania podmienok určených
v predmetnom vyjadrení:
a) dodržať ochranné a bezpečnostné pásma a exitujúcich plynárenských zariadení
v zmysle § 79 a § 80 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike,
b) dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými
zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi
sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,
c) pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností požiadať
SPP – distribúcia o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe
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písomnej objednávky doručenej na adresu SPP – distribúcia, Sekcia údržby, Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky prostredníctvom formuláru
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
d) dodržať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z.z o energetike, vyhlášku č. 508/2009 Z. z.
stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich
technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 702 01
a TPP 702 02,
e) pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrenie
SPP-D k Žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom odbernom mieste číslo
9007161217,
f) zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu
potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky,
údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok a opráv, rekonštrukcie
(obnovy) plynárenských zariadení,
g) umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností
v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
h) realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu
existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových
mechanizmov,
i) prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený
a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané
povolenie SPP-D,
j) odkryté plynovody, káble a ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu,
k) stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu je potrebné
všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
l) každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť
ihneď ohlásené SPP-D,
m) zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu,
n) umiestniť hlavný uzáver plynu, regulátor tlaku plynu a meradlo do skrinky DRZ
na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné
z verejného priestranstva,
o) po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko
Košice všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,
p) po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi
vydané potvrdenie, na základe, ktorého bude možné požiadať o montáž meradla
a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky,
r) pred začatím prác podať žiadosť o demontáž meradla v zmysle vydaných technických
podmienok.
IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 28 časť I. tohto
rozhodnutia.
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4) Okresný
úrad
Trebišov, pozemkový a lesný odbor dňa 13.08.2018 doručil
na IŽP Košice oznámenie, že sa ústneho pojednávania spojeného s miestnym
zisťovaním v prerokovávanej veci nezúčastní a žiada, aby investor stavby dodržal
postup v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
v znení neskorších predpisov.
IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 29 časť I. tohto
rozhodnutia.
5) Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia vo vyjadrení č. OU-TV-OKR-2018/
006688-002 zo dňa 04.06.2018 uviedol, že k stavbe nemá pripomienky za dodržania
ustanovení zákona č. 42/1994 Z. z., vyhlášky č. 532/2006 Z. z. a obsahu navrhovanej
stavby.
IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 30 časť I. tohto
rozhodnutia.
6) Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH vo vyjadreniach
k projektovej dokumentácii stavby č. OU-TV-OSZP-2015/003822-002 zo dňa 25.02.2015
a č. OU-TV-OSZP-2015/010128/002 zo dňa 22.09.2015 uviedol, že s navrhovaným
riešením stavby z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasí za podmienok dodržania
ustanovení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (napr. § 40 ods. 5, § 40c a § 19) a pri kolaudácii stavby žiada
predložiť doklady o zákonnom zhodnotení, zneškodnení celkového množstva odpadov,
ktoré vznikli počas realizácie stavby.
IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 16 časť I. tohto
rozhodnutia s prihliadnutím na skutočnosť, že zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch bol
k 01.01.2016 zrušený zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
7) Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO č. OU-TV-OSZP2018/005921/4 zo dňa 17.05.2018 uviedol, že súhlasí s udelením súhlasu na vydanie
zmeny súboru technicko - prevádzových parametrov a technicko - organizačných opatrení
po odstránení
pripomienok, ktoré sú uvedené v rozhodnutí č. OU-TV-OSZP2018/005921/4, ktoré súvisia s prepracovaním súboru technicko - prevádzových
parametrov a technicko – organizačných opatrení pre chovné haly č.1 až č.8.
Na IŽP Košice dňa 24.09.2018 bol predložený prepracovaný súbor technicko prevádzových parametrov a technicko – organizačných opatrení pre chovné haly č. 1 až č. 8
podľa pripomienok Okresného úradu Trebišov.
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8) Krajský pamiatkový úrad Košice v záväznom stanovisku k územnému a stavebnému
konaniu č. KPUKE-20105/18579-2/67068/PS zo dňa 06.10.2015 uviedol, že nemá
námietky k umiestneniu stavby „Rozšírenie výrobných kapacít areálu AGROCASS plus
s.r.o. Zemplínska Teplica“ a ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický
nález je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď
ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný
úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo
Archeologickým ústavom SAV.
IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 25 časť I. tohto
rozhodnutia.
9) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove v záväzných stanoviskách
č. A/2015/00192/HŽP zo dňa 06.03.2015 č. A/2015/01104/HŽP zo dňa 29.09.2015
uviedol, že pred uvedením stavby do užívania je potrebné predložiť doklad o kvalite pitnej
vody z vlastného zdroja a jej vhodnosti využitia na ľudskú spotrebu a súčasne upozornil,
že podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. je stavebník povinný pred začatím
činnosti v prevádzke v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh na uvedenie
priestorov do prevádzky.
IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 31 časť I. tohto
rozhodnutia.
K vydaniu zmeny integrovaného povolenia bola predložená Záverečná správa z geologickej
úlohy, 23.09.2016, vypracovaná RNDr. Annou Petercovou, ktorej predmetom bol podrobný
hydrogeologický prieskum. Cieľom geologickej úlohy bolo overiť výdatnosť vrtu ZTH-1 a výpočet
množstva podzemnej vody.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo rozhodnutie
o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody ev. č. 5604/2017
zo dňa 27.02.2017 v ktorom uviedlo, že schvaľuje záverečnú správu ,,Zemplínska Teplicavodný zdroj“ a ďalej schvaľuje využiteľné množstvo podzemnej vody 0,70 l.s-1 a minimálnu
hladinu podzemnej vody 171,55 m n.m. v kategórii B pre vrt ZTH-1 na lokalite Zemplínska
Teplica.
IŽP Košice pri porovnaní prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT)
a stanovení podmienok v časti „C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím
najlepších dostupných techník“ vychádzal z Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ)
2017/302 z 15.02.2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov
hydiny alebo ošípaných.
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Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov
znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien uskutočnením stavby ,,Rozšírenie výrobných
kapacít areálu AGROCASS plus s.r.o. Zemplínska Teplica“ podľa § 3 ods. 3 písm. a)
bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko – prevádzkových parametrov
a technicko – organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
- o vydanie povolenia na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie povolenia na uskutočnenie vodných stavieb SO 07 Vodný zdroj, čerpacia
stanica, vodojem 150,0 m3 a SO 12 Rozvod pitnej a požiarnej vody podľa § 3 ods. 3
písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo
na vykonávanie činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť
stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu ,,Rozšírenie výrobných kapacít
areálu AGROCASS plus s.r.o. Zemplínska Teplica“ podľa § 3 ods. 3 písm. g)
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
d) stavebné o povolení stavby ,,Rozšírenie výrobných kapacít areálu AGROCASS
plus s.r.o. Zemplínska Teplica“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení
účastníkov konania a dotknutých orgánov a projektovej dokumentácie stavby v súlade
s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej
budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené
či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby
bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi v súlade s podmienkami určenými
v rozhodnutí o umiestnení stavby „Hydinárska farma Zemplínska Teplica – hala č. 7 a č. 8“
a rozhodnutí umiestnení stavby „Hydinárska farma Zemplínska Teplica – výstavba hál č. 9
a č. 10“. IŽP Košice podmienky vyplývajúce z rozhodnutí o umiestnení stavieb týkajúce sa
uskutočnenia stavby ,,Rozšírenie výrobných kapacít areálu AGROCASS plus s.r.o.
Zemplínska Teplica“ zapracoval do časti I. „Podmienky na uskutočnenie stavby“ tohto
rozhodnutia.
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IŽP Košice na základe vykonaného konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky
z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
IŽP Košice toto rozhodnutie doručuje aj Gabriele Sakal – Šegovej, rod. Havrillovej,
bytom Hlavná 32/32, 076 17 Čeľovce, právnemu nástupcovi zomrelého účastníka konania
Michala Havrilu, 076 17 Nižný Žipov č. 56.
Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:
a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa
doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta
nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných
dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:
1. AGROCASS plus, spol. s r.o., Železničná 2, 044 14 Čaňa
2. Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
3. Školský poľnohospodársky podnik, n.o., Hlavná 339/94, 076 64 Zemplínska Teplica
4. Pavol Dikej, Obchodná 392/16, 076 64 Zemplínska Teplica
6. RSDr. Ján Artim, Okružná 36/65, 076 64 Zemplínska Teplica
7. Ing. Juraj Džugan, Proresing s.r.o.,Dénešova 29, 040 23 Košice
8. Ing. Berinšter Pavol, IDS Košice s.r.o., Pri hati 1, 040 13 Košice
9. Artur Šebek, Aquatech s.r.o., Dunajská 12, 040 11 Košice
10. Ing. Milan Gavalec, Aquatech s.r.o., Dunajská 12, 040 11 Košice
11. Ing. Vladimír Klešč, PEVLUMA s.r.o., kpt. Nálepku 1/U, 040 01 Košice
12. Imrich Juhász, Projekta Košice, Zajačia 17, 040 01 Košice
13. Petr Čížek, SPK Košice s.r.o., Masarykova 2, 040 01 Košice
14. Ing. Alexander Szekely, Buzulucká 11, 040 22 Košice
15. Tajba, a.s., Železničná 2, 044 14 Čaňa
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Dušan Čirip, 076 64 Zemplínska Teplica č. 305
Miroslav Kučma, Slovenského národného povstania 819/15, 078 01 Sečovce
Viera Gmitrová, r. Kučmová, 076 64 Zemplínska Široká č. 116
Mária Balintová r. Raková, Amurská 8, 040 12 Košice
RNDr. Vladimír Rak, Hlaváčikova 22, 841 05 Bratislava
Ing. Peter Rak, Bukurešťská 2555/25, 040 13 Košice - Ťahanovce
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
PhDr. Marcela Pitrovská, rod. Kaňuchová, Vysoká 716/1, 078 01 Sečovce
Mgr. Jaromír Monok, 093 03 Kamenná Poruba č. 135
Jozef Miňo, Obchodná 12/23, 078 01 Sečovce
Helena Hricová, rod. Jacková, 076 64 Zemplínska Teplica č. 317
Martina Balogová rod. Štefanková, Košická 996/46, 075 01 Trebišov
Terézia Čekanova, rod. Chlebaškova, 076 64 Zemplínska Teplica, č. 349
Mária Chlebašková , rod. Petzvalová 20/45, 040 11 Košice
Kristína Heverová, rod. Chlebašková, Ždiarska 1448/23, 040 12 Košice
Ján Chlebaško, 076 01 Kožuchov č. 7
Jaroslav Tima, Sečovská 402/6, 076 64 Zemplínska Teplica
AGROPODNIK SLAMOZ, s.r.o., Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica
Vladimír Domoracký r. Domoracký, Buzulucká 685/10, 076 64 Zemplínska Teplica
Gabriela Sakal – Šegová, rod. Havrillová, Hlavná 32/32, 076 17 Čeľovce

Na vedomie:
1. Obec Zemplínska Teplica, stavebný úrad, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
2. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, M. R. Štefánika 32,
075 01 Trebišov
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2,
075 01 Trebišov
4. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov, Bottova 2, 075 01 Trebišov
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, T. G. Masaryka 13,
075 01 Trebišov
6. Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika 1161/184, 075 01
Trebišov
7. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, M. R.
Štefánika 32, 075 01 Trebišov
8. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, M. R. Štefánika
32, 075 01 Trebišov
9. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, M. R.
Štefánika 32, 075 01 Trebišov
10. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., závod Trebišov, Komenského 1872,
075 01 Trebišov
11. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
12. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, 040 01 Košice
13. Okresný úrad Trebišov, odbor pozemkový a lesný, Námestie Mieru 804/1, 075 01 Trebišov
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14. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia riadenia,
Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
15. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcia poľnohospodárstva, Odbor
živočíšnej výroby, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
16. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava

Príloha č.1
Zoznam ostatných účastníkov konania
1. Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
2. Školský poľnohospodársky podnik, n.o., Hlavná 339/94, 076 64 Zemplínska Teplica
3. Pavol Dikej, Obchodná 392/16, 076 64 Zemplínska Teplica
4 RSDr. Ján Artim, Okružná 36/65, 076 64 Zemplínska Teplica
5 Ing. Juraj Džugan, Proresing s.r.o.,Dénešova 29, 040 23 Košice
6 Ing. Berinšter Pavol, IDS Košice s.r.o., Pri hati 1, 040 13 Košice
7 Artur Šebek, Aquatech s.r.o., Dunajská 12, 040 11 Košice
8. Ing. Milan Gavalec, Aquatech s.r.o., Dunajská 12, 040 11 Košice
9. Ing. Vladimír Klešč, PEVLUMA s.r.o., kpt. Nálepku 1/U, 040 01 Košice
10. Imrich Juhász, Projekta Košice, Zajačia 17, 040 01 Košice
11. Petr Čížek, SPK Košice s.r.o., Masarykova 2, 040 01 Košice
12 Ing. Alexander Szekely, Buzulucká 11, 040 22 Košice
13. Tajba, a.s., Železničná 2, 044 14 Čaňa
14. Dušan Čirip, 076 64 Zemplínska Teplica č. 305
15. Miroslav Kučma, Slovenského národného povstania 819/15, 078 01 Sečovce
16. Viera Gmitrová, r. Kučmová, 076 64 Zemplínska Široká č. 116
17. Mária Balintová r. Raková, Amurská 8, 040 12 Košice
18. RNDr. Vladimír Rak, Hlaváčikova 22, 841 05 Bratislava
19. Ing. Peter Rak, Bukurešťská 2555/25, 040 13 Košice - Ťahanovce
20. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
21. PhDr. Marcela Pitrovská, rod. Kaňuchová, Vysoká 716/1, 078 01 Sečovce
22. Mgr. Jaromír Monok, 093 03 Kamenná Poruba č. 135
23. Jozef Miňo, Obchodná 12/23, 078 01 Sečovce
24. Helena Hricová, rod. Jacková, 076 64 Zemplínska Teplica č. 317
25. Martina Balogová rod. Štefanková, Košická 996/46, 075 01 Trebišov
26. Terézia Čekanova, rod. Chlebaškova, 076 64 Zemplínska Teplica, č. 349
27. Mária Chlebašková , rod. Petzvalová 20/45, 040 11 Košice
28. Kristína Heverová, rod. Chlebašková, Ždiarska 1448/23, 040 12 Košice
29. Ján Chlebaško, 076 01 Kožuchov č. 7
30. Jaroslav Tima, Sečovská 402/6, 076 64 Zemplínska Teplica
31. AGROPODNIK SLAMOZ, s.r.o., Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica
32. Vladimír Domoracký r. Domoracký, Buzulucká 685/10, 076 64 Zemplínska Teplica
33. Gabriela Sakal – Šegová, rod. Havrillová, Hlavná 32/32, 076 17 Čeľovce

