SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 6912/57/2019/6479/2020/ZK

Košice 02.03.2020

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, podľa § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
„č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní“)

zastavuje konanie
vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku:

Hydinárska farma Svätuše
okres: Trebišov
prevádzkovateľovi:
obchodné meno: Róbert Gazdag - SHR
sídlo:
Malý Horeš 366, 076 52 Malý Horeš
IČO:
30 689 228,
pretože účastník konania v určenej lehote t. j. do 31.12.2019 na výzvu správneho orgánu
neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený. Účastník
konania v rozsahu uvedenom v rozhodnutí IŽP Košice č. 6912-25187/2019/Hut,Mer/PK
zo dňa 15.07.2019 nepredložil na IŽP Košice:
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1. prepracovanú žiadosť o vydanie integrovaného povolenia v elektronickej a písomnej forme
podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ doplnenú o:
a) vlastnícke práva k pozemkom a práva prevádzkovateľa ku všetkým spoluvlastníckym
podielom pozemkov v kat. úz. Svätuše, ktoré sa budú využívať na vykonávanie činnosti
v prevádzke „Hydinárska farma Svätuše“, napr. pozemky parc. č. KNE 1574 (pozemok
KNC parc. č. 1555/149), KNE 1575 (pozemok KNC parc. č. 1555/149), KNE 1576
a KNE 1578 (pozemok parc. č. KNC 1555/150 a KNC 1555/153), KNE 1587 (pozemok
par. č. KNC 1555/148), KNE 1579, KNE 1580, KNE 1581, KNE 1582, KNE 1583
(pozemok parc. č. KNC 1555/151, KNC 1555/152 a KNC 1555/120),
b) zosúladené údaje o začatí prevádzkovania prevádzky „Hydinárska farma Svätuše“ uvedené
v žiadosti s údajmi uvedenými v predložených dokladoch napr. súbor technickoprevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len
súbor TPP a TOO),
2. nasledovné doklady:
a) originály resp. overené kópie dokladov, ktorými by bolo preukázané, že ako
prevádzkovateľ má ku všetkým spoluvlastníckym podielom pozemkov v kat. úz. Svätuše,
ktoré sa budú využívať na vykonávanie činnosti v prevádzke „Hydinárska farma Svätuše“,
parc. č. KNE 1574 (pozemok KNC parc. č. 1555/149), KNE 1576 a KNE 1578 (pozemok
KNC parc. č. 1555/150) a KNE parc. č. 1587 (pozemok KNC parc. č. 1555/148)
právo, ktoré ho oprávňuje prevádzkovať na pozemku stavby,
b) projektovú dokumentáciu stavby „Administratívna budova“ overenú obcou Svätuše
v stavebnom konaní pri vydaní stavebného povolenia pod. č. 2015/16 SÚ-7 zo dňa
02.02.2015,
c) doklad o vykonaní skúšok tesnosti kanalizačných potrubí vedúcich od administratívnej
budovy do žumpy č. 2 a č. 4,
d) doklad o zaplatení správneho poplatku,
e) východiskovú správu obsahujúcu údaje o stave kontaminácie pôdy nebezpečnými látkami
v prevádzke.

Odôvodnenie
Dňa 04.06.2019 bola na IŽP Košice doručená žiadosť Róberta Gazdaga – SHR, Malý
Horeš 366, 076 52 Malý Horeš vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku
Hydinárska farma Svätuše.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne
konanie v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Predmetom žiadosti o vydanie integrovaného povolenia z júna 2019 bolo:
a) v oblasti ochrany ovzdušia
- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkého zdroja znečisťovania
ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

strana 3 k rozhodnutiu č. 6912/57/2019/6479/2020/ZK

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,
- určenie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a)
bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti povrchových a podzemných vôd,
- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových a podzemných vôd
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 riadok 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb a zariadení alebo
na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu
ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b)
bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
-

K žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzkovateľ doložil
nasledovné doklady:
- projekt stavby „Hydinárska farma Svätuše“, máj 2019,
- nájomnú zmluvu zo dňa 01.01.2017,
- východiskovú správu zo dňa 20.12.2017, súbor TPP a TOO, ev. č. 1/2018,
- kópiu žiadosti o schválenie havarijného plánu – sprievodný list zo dňa 24.04.2019,
- kópiu certifikátu č. 020/30/14/LTB zo dňa 11.09.2014,
- kópiu protokolu č. 196/RO/OP2016 zo dňa 02.03.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti
žumpy o objeme 29,64 m3 pri hale č. 1,
- kópiu protokolu č. 265/RO/16 zo dňa 24.02.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti žumpy
o objeme 32,56 m3 pri hale č. 2,
- kópiu protokolu č. 197/RO/OP2016 zo dňa 02.03.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti
žumpy o objeme 29,64 m3 pri hale č. 3,
- kópiu protokolu č. 266/RO/16 zo dňa 02.03.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti žumpy
o objeme 35 m3 pri hale č. 4,
- kópiu protokolu č. 198/RO/OP2016 zo dňa 02.03.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti
žumpy o objeme 29,64 m3 pri hale č. 5,
- kópiu protokolu č. 199/RO/OP2016 zo dňa 02.03.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti
žumpy o objeme 29,64 m3 pri hale č. 6,
- kópiu vyjadrenia z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-TV-OSZP2016/001393-002 zo dňa 18.01.2016,
- kópiu stanoviska SVP, š. p. ev. č. CS SVP PZ KE 6/2018 zo dňa 20.07.2018,
- kópiu potvrdenia obce Svätuše, stavebný úrad, ev. č. 5/2019 zo dňa 11.04.2019,
- stanovisko obce Svätuše ev. č. 50/2019 zo dňa 11.04.2019,
- kópiu oznámenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky
o pridelení úradného čísla zo dňa 17.01.2005,
- kópiu rozhodnutia ev. č. 0356-7/2004 zo dňa 03.02.2004 regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy Trebišov,
- kópiu záznamu č. 803/34/04 zo dňa 21.12.2004 Krajskej veterinárnej a potravinovej správy
Košice,
- kópiu autorizačného osvedčenia autorizovaného stavebného inžiniera,
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- kópiu kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Administratívna budova“, ev. č. 2018/37-02
SÚ-25 zo dňa 16.03.2018,
- kópiu protokolu č. 5010/2017 o vykonanej analýze z vody zo studne, dátum odberu
28.11.2017,
- kópiu živnostenského listu zo dňa 17.02.2008,
- kópiu protokolu o vykonaní kontroly prenosných hasiacich prístrojov, č. 2018/108
zo dňa 22.06.2018,
- čestné prehlásenie zo dňa 03.06.2019,
- kópiu vyjadrenia Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie,
ev. č. OU-TV-OSZP-2019/002890/2 zo dňa 24.01.2019,
- kópiu rozhodnutia vydaného okresným úradom Trebišov, odborom starostlivosti o životné
prostredie, č. OU-TV-OSZP-2019002923/2 zo dňa 29.01.2019,
- kópiu ročných údajov o súhrnných emisiách a poplatkoch za rok 2018,
- kópiu osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka zo dňa
23.11.2011,
- kópiu zmluvy o poskytovaní služieb, uzavretú v zmysle § 409 a násl. Obchodného
zákonníka zo dňa 01.01.2018,
- kópiu zmluvy o nájme poľného hnojiska zo dňa 20.10.2015,
- potvrdenie ASANÁCIE, s.r.o. zo dňa 26.02.2014,
- kópiu zmluvy č. 80-00006774PO2013 zo dňa 04.06.2013 o dodávke vody z verejného
vodovodu.
IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že uvedená žiadosť nie je
spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto
nebolo možné v konaní pokračovať a konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím
č. 6912-25187/2019/Hut,Mer/PK zo dňa 15.07.2019, doručeným dňa 24.07.2019 na dobu
90 dní, z dôvodu doplnenia nasledovných podkladov pre vydanie rozhodnutia v predmetnej
veci:
c) miesto a spôsob vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových a podzemných
vôd, množstvo vypúšťaných vôd podľa hydrotechnického výpočtu oprávnenej osoby,
nakoľko účastník konania žiada o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku
do povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 riadok 1.3 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ (v prípade ak účastník konania nevypúšťa vody z povrchového
odtoku do podzemných vôd ani do povrchových vôd je potrebné konanie vyňať
zo žiadosti),
d) opis skladovacieho miesta pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v prevádzke
(umiestnenie, rozloha, stavebná úprava plochy, havarijné zabezpečenie),
e) vyhodnotenie BAT1, BA13, dôsledné (zhodujúce sa s reálnym stavom existujúcej
prevádzky) vyhodnotenie súladu existujúcej prevádzky so závermi o najlepších dostupných
technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných zverejnených v úradnom
vestníku Európskej únie, Vykonávacím rozhodnutím komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára
2017 s návrhom technických opatrení na zosúladenie s BAT s uvedením termínov
realizácie, najneskôr však do štyroch rokov odo dňa zverejnenia BAT v úradnom vestníku
Európskej únie,
f) opis stavebnotechnického riešenia jednotlivých žúmp,
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g) objem záchytnej vane dieselagregátu a materiálu, z ktorého je záchytná vaňa zhotovená
a miesto umiestnenia dieselagregátu v prevádzke,
h) povolenie orgánu štátnej vodnej správy na užívanie vodnej stavby – studne a povolenie
na odber podzemných vôd, nakoľko vo východiskovej správe na strane 7 je uvedené, že
voda zo studne je využívaná len v prípade v mimoriadnej udalosti na verejnom vodovode,
(v prípade ak nie je povolenie vydané, je potrebné uvedené uviesť do žiadosti),
i) zjednotenie údajov o projektovanej kapacite prevádzky a o spôsobe odvádzania odpadovej
vody po čistení z chovných hál (počet hál, ktoré účastník konania žiada povoliť v žiadosti,
s východiskovou správou, projektom stavby a súborom technicko-prevádzkových
parametrov a technicko-organizačných opatrení),
j) zosúladenie údajov o začatí prevádzkovania prevádzky „Hydinárska farma Svätuše“
uvedené v žiadosti s údajmi vyplývajúcimi z predložených dokladov (napr. vyjadrenie
Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-TV-OSZP2016/001393-002 zo dňa 18.01.2016 a potvrdenie obce Svätuše č. 51/2019 zo dňa
11.04.2019,)
k) zosúladenie údajov o mieste uskladnenia uhynutých zvierat v predloženej žiadosti, projekte
stavby „Hydinárska farma Svätuše“ a vo východiskovej správe,
l) parcelné čísla pozemkov a súpisné čísla stavieb, ktoré sa budú využívať na vykonávanie
činnosti v prevádzke „Hydinárska farma Svätuše“ s uvedením vlastníckych práv a práv
prevádzkovateľa k týmto pozemkom a stavbám
a doložil nasledovné doklady:
a) originály resp. overené kópie dokladov, ktorými prevádzkovateľ preukáže, že má
k pozemkom a stavbám právo, ktoré ho oprávňuje prevádzkovať na pozemku stavby,
ktoré sú súčasťou prevádzky „Hydinárska farma Svätuše“ podľa prepracovanej žiadosti
o integrované povolenie na základe tohto rozhodnutia, ak nie je vlastníkom pozemkov
a stavieb podľa údajov uvedených v informačnom systéme katastra nehnuteľností,
b) projekt stavby „Hydinárska farma Svätuše“ (pasport stavby podľa § 104 ods. 2 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov) overený miestne príslušným stavebným úradom - obcou Svätuše,
v rozsahu jestvujúcich stavebných objektov stavby „Hydinárska farma Svätuše“, ak sa
z týchto nezachovala projektová dokumentácia pri ich povolení resp. uvedení do užívania
(napr. SO 02 Administratívna budova – stavebné povolenie vydané obcou Svätuše
pod. č. 2015/16 SÚ-7 zo dňa 02.02.2015 a SO 03 – Kafilérny box je popísaný
v predloženom projekte stavby, ako objekt budúci),
c) projektovú dokumentáciu stavby „Administratívna budova“ overenú obcou Svätuše
v stavebnom konaní pri vydaní stavebného povolenia pod. č. 2015/16 SÚ-7 zo dňa
02.02.2015, ktorá je popísaná v predloženom projekte stavby „Hydinárska farma
Svätuše“ ako stavebný objekt SO 02 Administratívna budova,
f) doklad o zaplatení správneho poplatku podľa platobného predpisu doručeného
IŽP Košice,
g) doklad o vykonaní skúšok tesnosti kanalizačných potrubí,
h) vo východiskovej správe doplniť údaje o stave kontaminácie pôdy nebezpečnými látkami
v prevádzke na základe podkladov odborne spôsobilej osoby podľa osobitného predpisu,
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g) prevádzkový predpis výrobcu zariadenia k dieselagregátu a k teplovzdušným agregátom
(v prípade aj prevádzkovateľ uvedenými dokladmi nedisponuje, je potrebné uvedenú
skutočnosť uviesť do žiadosti),
m) východiskovú správu podpísanú oprávnenou osobou,
n) súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení
zosúladený so žiadosťou o integrované povolenie.
IŽP Košice bol dňa 07.10.2019 doručený list, v ktorom samostatne hospodáriaci
roľník Róbert Gazdag, Hlavná 366/22, 076 52 Malý Horeš, požiadal o predĺženie lehoty
na doplnenie dokladov v zmysle rozhodnutia č. 6912-25187/2019/Hut,Mer/PK zo dňa
15.07.2019, ktorým IŽP Košice prerušil konanie v predmetnej veci pre prevádzku
„Hydinárska farma Svätuše“ z dôvodu spracovania dokumentácie odborného charakteru
(Podrobný hydrogeologický prieskum – vodný zdroj) a následne vykonanie laboratórneho
rozboru vody.
IŽP Košice predĺžil lehotu na doplnenie dokladov v zmysle rozhodnutia č. 691225187/2019/Hut,Mer/PK zo dňa 15.07.2019 podľa § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) do 31.12.2019.
IŽP Košice súčasne účastníka konania poučil o tom, že bude v konaní pokračovať,
len čo pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené a v prípade neodstránenia
nedostatkov žiadosti v určenej lehote, konanie podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastaví.
Žiadateľ na IŽP Košice predložil doplnené podanie vo veci vydania integrovaného
povolenia dňa 23.12.2019.
Predmetom doplnenej žiadosti o vydanie integrovaného povolenia doručenej
na IŽP Košice dňa 23.12.2019 je:
a) v oblasti ochrany ovzdušia
- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkého zdroja znečisťovania
ovzdušia 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,
- určenie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a)
bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti povrchových a podzemných vôd,
- udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb a zariadení alebo
na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu
ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b)
bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
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Žiadateľ na IŽP Košice doplnil podanie o nasledovné doklady:
- prepracovanú žiadosť o vydanie integrovaného povolenia v písomnej forme (2 ks),
- pasport stavby „Hydinárska farma Svätuše“, schválený obcou Svätuše 19.12.2019
pod č. 2019/167-02 SÚ - 185,
- sprievodnú správu, Hydinárska farma Svätuše, máj 2019,
- súhrnnú technickú správu, Hydinárska farma Svätuše, máj 2019,
- dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 01.01.2017,
- kópiu protokolu k elektrickému zdrojovému agregátu zo dňa 17.09.2013,
- kópiu návodu na obsluhu a údržbu elektrického zdrojového agregátu,
- východiskovú správu zo dňa 06.12.2018,
- východiskovú správu – vyhodnotenie § 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- bezpečnostnú správu – vyhodnotenie zo dňa 09.08.2019,
- súbor TPP a TOO zo dňa 19.12.2019,
- kópiu certifikátu č. 020/30/14/LTB zo dňa 11.09.2014,
- kópiu protokolu č. 196/RO/OP2016 zo dňa 02.03.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti
žumpy o objeme 29,64 m3 pri hale č. 1,
- kópiu protokolu č. 265/RO/16 zo dňa 24.02.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti žumpy
o objeme 32,56 m3 pri hale č. 2,
- kópiu protokolu č. 197/RO/OP2016 zo dňa 02.03.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti
žumpy o objeme 29,64 m3 pri hale č. 3,
- kópiu protokolu č. 266/RO/16 zo dňa 02.03.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti žumpy
o objeme 35 m3 pri hale č. 4,
- kópiu protokolu č. 198/RO/OP2016 zo dňa 02.03.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti
žumpy o objeme 29,64 m3 pri hale č. 5,
- kópiu protokolu č. 199/RO/OP2016 zo dňa 02.03.2016 o vykonanej skúške vodotesnosti
žumpy o objeme 29,64 m3 pri hale č. 6,
- kópiu protokolu č. 196-2/RO/OP2016 zo dňa 02.03.2016 zo skúšky kanalizačného potrubia
medzi halou č. 1 a žumpou,
- kópiu protokolu č. 265-2/RO/16 zo dňa 24.02.2016 zo skúšky kanalizačného potrubia
medzi halou č. 2 a žumpou,
- kópiu protokolu č. 197-2/RO/2016 zo dňa 02.03.2016 zo skúšky kanalizačného potrubia
medzi halou č. 3 a žumpou,
- kópiu protokolu č. 266-2/RO/2016 zo dňa 02.03.2016 zo skúšky kanalizačného
potrubia medzi halou č. 4 a žumpou,
- kópiu protokolu č. 197-2/RO/2016 zo dňa 02.03.2016 zo skúšky kanalizačného potrubia
medzi halou č. 5 a žumpou,
- kópiu protokolu č. 197-2/RO/2016 zo dňa 02.03.2016 zo skúšky kanalizačného potrubia
medzi halou č. 6 a žumpou.
Žiadateľ na IŽP Košice nedoplnil v zmysle rozhodnutia IŽP Košice č. 691225187/2019/Hut,Mer/PK zo dňa 15.07.2019:
1. prepracovanú žiadosť o vydanie integrovaného povolenia v elektronickej a písomnej forme
podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ doplnenú o:
o) vlastnícke práva k pozemkom a práva prevádzkovateľa ku všetkým spoluvlastníckym
podielom pozemkov v kat. úz. Svätuše, ktoré sa budú využívať na vykonávanie činnosti
v prevádzke „Hydinárska farma Svätuše“, napr. pozemky parc. č. KNE 1574 (pozemok
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KNC parc. č. 1555/149), KNE 1575 (pozemok KNC parc. č. 1555/149), KNE 1576
a KNE 1578 (pozemok parc. č. KNC 1555/150 a KNC 1555/153), KNE 1587 (pozemok
par. č. KNC 1555/148), KNE 1579, KNE 1580, KNE 1581, KNE 1582, KNE 1583
(pozemok parc. č. KNC 1555/151, KNC 1555/152 a KNC 1555/120),
a) zosúladené údaje o začatí prevádzkovania prevádzky „Hydinárska farma Svätuše“
uvedené v žiadosti s údajmi uvedenými v predložených dokladoch napr. súbore
TPP a TOO, nakoľko v súbore TPP a TOO uvádza, že prevádzka hál na chov hydiny
bola povolená v rámci Poľnohospodárskeho družstva Svätuše v roku 1975 a kolaudačné
rozhodnutie sa nezachovalo (strana 12, bod 2.1.8) a zároveň v žiadosti uviedol v bode
C) „Údaje o prevádzke a jej umiestnení, že prevádzka hál na chov hydiny bola povolená
v rámci Poľnohospodárskeho družstva Svätuše v roku 1995 a kolaudačné rozhodnutie sa
nezachovalo. Uvedené údaje nie sú podložené dokladmi a sú zmätočné.
2. nasledovné doklady:
a) originály resp. overené kópie dokladov, ktorými by bolo preukázané, že ako
prevádzkovateľ má ku všetkým spoluvlastníckym podielom pozemkov v kat. úz. Svätuše,
ktoré sa budú využívať na vykonávanie činnosti v prevádzke „Hydinárska farma Svätuše“,
parc. č. KNE 1574 (pozemok KNC parc. č. 1555/149), KNE 1576 a KNE 1578 (pozemok
KNC parc. č. 1555/150) a KNE parc. č. 1587 (pozemok KNC parc. č. 1555/148) právo,
ktoré ho oprávňuje prevádzkovať na pozemku stavby,
b) projektovú dokumentáciu stavby „Administratívna budova“ overenú obcou Svätuše
v stavebnom konaní pri vydaní stavebného povolenia pod. č. 2015/16 SÚ-7 zo dňa
02.02.2015,
c) doklad o vykonaní skúšok tesnosti kanalizačných potrubí vedúcich od administratívnej
budovy do žumpy č. 2 a č. 4,
d) doklad o zaplatení správneho poplatku,
e) východiskovú správu obsahujúcu údaje o stave kontaminácie pôdy nebezpečnými látkami
v prevádzke, na základe podkladov odborne spôsobilej osoby podľa osobitného predpisu
t. j. podľa § 9 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon),
IŽP Košice bolo predložené vyhodnotenie k východiskovej správe zo dňa 09.08.2019,
v ktorej je uvedené, že prevádzkovateľ nezaobchádza s nebezpečnými látkami podľa
čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16.12.2008
o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS
a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení. IŽP Košice uvádza,
že žiadateľ o vydanie integrovaného povolenia požiadal o schválenie východiskovej správy
podľa § 8 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a predloženým dokladom o tom,
že nezaobchádza s nebezpečnými látkami si v žiadosti odporuje a žiadosť je v predmetnej
časti zmätočná.
Žiadateľ o vydanie integrovaného povolenia nepredložil povolenie orgánu štátnej
vodnej správy na užívanie vodnej stavby – studne a povolenie na odber podzemných vôd,
pričom dôvod ich nepredloženia nie je v žiadosti uvedený. V žiadosti je uvedené, že studňa
nebude využívaná, nakoľko v októbri 2019 bola vypracovaná spoločnosťou
ENVIRON CENTRUM s.r.o. pod evidenčným číslom ŠGUDŠ: 755/2019 záverečná správa
„Hydrogeologický prieskum – Vodný zdroj pre hydinovú farmu v obci Svätuše“, v ktorej
závere je uvedené , že podzemná voda vodného zdroja VZ-1 v zmysle vyhlášky č. 247/2017
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Z. z. v znení neskorších predpisov na základe výsledkov vykonaných analýz nespĺňa
požiadavky limitných hodnôt ukazovateľov kvality podzemnej vody pre jej nevyhovujúcu
biologickú kvalitu a zvýšené obsahy parametrov TOC, CHSKMn, NH4, mangán, železo zákal.
Na základe výsledkov hydrodynamickej skúšky bol vykonaný výpočet využiteľného
množstva pre vrt HSV – 1 a množstvo bolo určené ako reálne čerpané množstvo počas
hydrodynamickej skúšky a to 1,81 l/s.
IŽP Košice uvádza, že v žiadosti a v súbore TPP a TOO sú rozdielne uvádzané
parcelné čísla pozemkov, na ktorých je prevádzka umiestnená, rozdiel je v tom, že v žiadosti
je uvedený aj pozemok registra C parc. č. 1555/149 a v súbore TPP a TOO nie je uvedené
predmetné parcelné číslo pozemku (strana č. 10 a 11 súboru TPP a TOO).
Žiadateľ nepredložil na IŽP Košice doklady potrebné k vydaniu integrovaného
povolenia pre prevádzku „Hydinárska farma Svätuše“ uvedené v tomto rozhodnutí v rozsahu
určenom rozhodnutím IŽP Košice č. 6912-25187/2019/Hut,Mer/PK zo dňa 15.07.2019
o prerušení konania v predmetnej veci, preto IŽP Košice rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti rozhodnutia.
Poučenie:

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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