SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7705-36209/2019/Bre/575070216/Z1-SP

Košice 02.10.2019

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
a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ”) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ a podľa § 68 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
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní“)
mení
integrované povolenie
vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 5155-5248/2018/Bre,Hut/575070216-SP zo dňa
20.02.2018 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené
a) uskutočnenie stavby „Hydinárska farma Róbert Gazdag“, umiestnenej na pozemkoch
registra „C“ parcelné č. 1083/5, 1084/7, 214/6, 214/7 a registra „E“ parc. č. 1083/1
v katastrálnom území Vojka,
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b) vykonávanie činností v prevádzke:

Hydinárska farma Róbert Gazdag
Vojka
okres: Trebišov

prevádzkovateľovi:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:

Róbert Gazdag - SHR
Malý Horeš 366, 076 52 Malý Horeš
30 689 228

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ je:
a) o povolenie zmeny prevádzkovateľa prevádzky „Hydinárska farma Róbert Gazdag“:
-

pôvodný prevádzkovateľ: obchodné meno: Róbert Gazdag - SHR
sídlo:
Malý Horeš 366, 076 52 Malý Horeš
IČO:
30 689 228

-

nový prevádzkovateľ:

obchodné meno: Vojka Farm s.r.o.
sídlo:
Hlavná 366/22, 076 52 Malý Horeš
IČO:
51 805 952

b) o povolenie zmeny stavby „Hydinárska farma Róbert Gazdag“ pred jej dokončením
v rozsahu zmeny stavebníka:
-

pôvodný stavebník: obchodné meno: Róbert Gazdag - SHR
sídlo: Malý Horeš 366, 076 52 Malý Horeš
IČO: 30 689 228

-

nový stavebník:

obchodné meno: Vojka Farm s.r.o.
sídlo: Hlavná 366/22, 076 52 Malý Horeš
IČO: 51 805 952

Integrované povolenie sa mení nasledovne:
Na str. 1 integrovaného povolenia sa text odstavca „Povolenie sa vydáva
pre prevádzkovateľa“ nahrádza týmito údajmi:
Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:
obchodné meno:
Vojka Farm s.r.o.
sídlo:
Hlavná 366/22, 076 52 Malý Horeš
IČO:
51 805 952
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Na str. 3 integrovaného povolenia v časti „I. Povoľuje uskutočnenie stavby“ sa
obchodné meno, sídlo stavebníka a IČO nahrádza týmito údajmi:
stavebníkovi:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:

Vojka Farm s.r.o.
Hlavná 366/22, 076 52 Malý Horeš
51 805 952

Účastníci stavebného konania v určenej lehote nevzniesli žiadne námietky ani
pripomienky k zmene prevádzkovateľa prevádzky „Hydinárska farma Róbert Gazdag“
a zmene stavebníka stavby „Hydinárska farma Róbert Gazdag“.
Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva
v platnosti v plnom rozsahu.

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, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 4
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 68 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 na základe
žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Vojka Farm s.r.o., Hlavná 366/22, 076 52 Malý Horeš,
IČO: 51 805 952, doručenej na IŽP Košice dňa 05.08.2019.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanovením § 11 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného
povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka
správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie poplatok nevybral.
Predmetom
požadovanej
zmeny integrovaného
povolenia
je
žiadosť
prevádzkovateľa – stavebníka o povolenie zmeny prevádzkovateľa prevádzky „Hydinárska
farma Róbert Gazdag“ a o povolenie zmeny stavby „Hydinárska farma Róbert Gazdag“ pred jej
dokončením v rozsahu zmeny stavebníka.
IŽP Košice po posúdení doplnenej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.
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o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec
a dotknutý orgán o začatí konania listom č. 7705-31934/57/2019/Bre/Z1-SP zo dňa
02.09.2019.
IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 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.
Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná
zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 9 a 10 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného
s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Účastníci konania a dotknutý orgán nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania
žiadne pripomienky a námietky k prerokovávanej veci.
Predmetom vydania tohto rozhodnutia bolo konanie o povolenie zmeny
prevádzkovateľa prevádzky „Hydinárska farma Róbert Gazdag“ a o povolenie zmeny stavby
„Hydinárska farma Róbert Gazdag“ pred jej dokončením v rozsahu zmeny stavebníka.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti 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 nezistil dôvody, ktoré by bránili zmene
prevádzkovateľa prevádzky „Hydinárska farma Róbert Gazdag“ a stavebníka stavby
„Hydinárska farma Róbert Gazdag“.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú
inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice
odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia
účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych
opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť
preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka
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Doručuje sa:
1. Róbert Gazdag, Hlavná 366/22, 076 52 Malý Horeš
2. Vojka Farm s.r.o., Hlavná 366/22, 076 52 Malý Horeš
3. Obec Vojka, Hlavná 84/26, 076 32 Vojka
Na vedomie:
Obec Vojka, stavebný úrad, Hlavná 84/26, 076 32 Vojka

