SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Číslo: 7676/57/2020-5937/2021/KR

Košice 01.03.2021

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 ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
podľa § 84 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa 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“)
povoľuje užívanie a zmenu stavby

„Hydinárska farma Róbert Gazdag“
umiestnenej na pozemkoch registra „C“ parcelné č. 1083/5, 1084/7, 1084/8, 1084/10, 1085/5
v katastrálnom území Vojka, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka a prípojky inžinierskych sietí
umiestnené na pozemkoch registra „C“ parcelné č. 1083/5, 1084/7, 1084/8, 1085/5
v katastrálnom území Vojka, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka, registra „C“ parcelné
č. 214/6, 214/7 v katastrálnom území Vojka, ktoré sú vo vlastníctve Ing. Jána Kajlu,
Vojka č. 97, 076 53 Vojka, registra „C“ parcelné č. 1083/13, 1083/14, 1083/15
a registra „E“ parc. č. 1083/1, 1084/2 v katastrálnom území Vojka, ktoré sú vo vlastníctve
obce Vojka, Hlavná 84/26, 076 53 Vojka a parcela registra „C“ KN č. 155/1 vo vlastníctve
Košického samosprávneho kraja, (geometrickým plánom zamerania stavby č. 47 458879111/20 zo dňa 30.07.2020 overeným Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom
dňa 10.08.2020 sú stavebné objekty stavby „Hydinárska farma Róbert Gazdag“
na pozemkoch registra „C“ parcelné č. 1084/7, 1084/11 až 1084/32 katastrálne územie Vojka
vo vlastníctve stavebníka), na účely prevádzkovania 10 nových hál na výkrm brojlerov
s prislúchajúcimi objektami
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stavebníkovi:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:

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

v prevádzke „Hydinárska farma Róbert Gazdag“, Vojka, okres: Trebišov.

Týmto rozhodnutím sa povoľuje:
- užívanie stavby „Hydinárska farma Róbert Gazdag“ v nasledovnom rozsahu stavebných
objektov:
Stavebné objekty:
SO 01 Hala na chov brojlerov – 10 ks
SO 02 Administratívna budova
SO 03 Kafilérny box
SO 04 Kanalizačná prípojka, žumpy č. 1-5
SO 05 Vodovodná prípojka
SO 06 Protipožiarna bezpečnosť stavby
SO 07 Elektrická prípojka
SO 08 Plynová prípojka
SO 09 Náhradný elektrický zdroj
SO 11 Zásobníky kŕmnych zmesí
SO 12 Dažďová kanalizácia
SO 13 Dezinfekčná jama
- zmena stavby „Hydinárska farma Róbert Gazdag“ v nasledovnom rozsahu stavebných
objektov:
Stavebné objekty:
SO 01 Hala na chov brojlerov – 10 ks
SO 02 Administratívna budova
SO 03 Kafilérny box
SO 04 Kanalizačná prípojka, žumpy č. 1-5
SO 05 Vodovodná prípojka
SO 06 Protipožiarna bezpečnosť stavby
SO 07 Elektrická prípojka
SO 08 Plynová prípojka
SO 09 Náhradný elektrický zdroj
SO 11 Zásobníky kŕmnych zmesí
SO 12 Dažďová kanalizácia
SO 13 Dezinfekčná jama
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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
vydalo Záverečné stanovisko č. 2318/2016-3.4/aš zo dňa 15.02.2016 pre navrhovanú činnosť
„Hydinárska farma Róbert Gazdag“ pre navrhovateľa Róbert Gazdag - SHR, Malý Horeš 366,
076 52 Malý Horeš, ktoré zahŕňa uskutočnenie stavby ,,Hydinárska farma Róbert Gazdag“,
ktoré dňa 22.03.2016 nadobudlo právoplatnosť.
Obec Vojka, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal pre stavbu „Hydinárska
farma Róbert Gazdag” nasledovné rozhodnutia a záväzné stanoviská pre uskutočnenie stavby:
- územné rozhodnutie č. 2016/320 SÚ-120 zo dňa 26.08.2016, ktoré dňa 19.09.2016
nadobudlo právoplatnosť,
- rozhodnutie č. 2016/434 zo dňa 13.01.2017, ktoré dňa 15.02.2017 nadobudlo
právoplatnosť, pre uskutočnenie týchto stavebných objektov:
SO 10 Spevnené plochy
SO 10.1 Spevnené plochy - vnútroareálové
SO 10.2 Príjazdová komunikácia - mimo areálová
- rozhodnutie č. 2016/619-02 zo dňa 20.02.2017 o povolení na zvláštne užívanie miestnej
komunikácie, ktoré dňa 28.02.2017 nadobudlo právoplatnosť,
- stanovisko č. 272/17 zo dňa 05.12.2017 podľa § 140b stavebného zákona pre uskutočnenie
stavby.
Košický samosprávny kraj ako výlučný vlastník nehnuteľnosti evidovanej na Okresnom
úrade Trebišov, katastrálny odbor zapísanej na LV č. 188, katastrálne územie Vojka,
ako parcela registra "C" KN č. 155/1, zastúpený Správou ciest Košického samosprávneho
kraja uzatvoril so stavebníkom Róbertom Gazdagom SHR, Hlavná 366, 076 52 Malý Horeš
Nájomnú zmluvu č. 117/06/2017/TV za účelom realizácie vodovodnej a plynovej prípojky
formou pretlaku popod existujúcu miestnu komunikáciu, ktoré tvoria súčasť stavby
„Hydinárska farma Róbert Gazdag“.
Uskutočnenie stavby „Hydinárska farma Róbert Gazdag“ bolo povolené integrovaným
povolením vydaným rozhodnutím IŽP Košice č. 5155-5248/2018/Bre,Hut/575070216-SP
zo dňa 20.02.2018, ktorej súčasťou bolo aj stavebné povolenie a zmenou integrovaného
povolenia rozhodnutím č. 7705-36209/2019/Bre/575070216/Z1-SP zo dňa 02.10.2019,
ktorej predmetom bolo vydanie zmeny stavebného povolenia na uskutočnenie stavby
v súvislosti so zmenou prevádzkovateľa prevádzky „Hydinárska farma Róbert Gazdag“
a zmene stavebníka stavby „Hydinárska farma Róbert Gazdag“.
Kolaudačné rozhodnutia stavebných objektov, ktoré súvisia s užívaním stavby
„Hydinárska farma Róbert Gazdag“ boli vydané týmito orgánmi štátnej správy:
- Obec Vojka, Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie kolaudačné
rozhodnutie č. 237-03/2020 vydané dňa 31.07.2020, nadobudlo právoplatnosť 31.07.2020
pre stavebný objekt: SO 10.2 Príjazdová komunikácia – mimo areálová,
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- Obec Vojka, Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie kolaudačné
rozhodnutie č. 315-03/2020 vydané dňa 23.10.2020, nadobudlo právoplatnosť 10.11.2020
pre stavebný objekt: SO 10.1 Spevnené plochy - vnútroareálové,
- Obec Vojka, príslušný orgán územného plánovania, vyjadrenie k zmene osadenia objektu
SO 02 Administratívna budova a upustenie od zmeny územného rozhodnutia, č. 9102/2020 SÚ-35 zo dňa 16.03.2020,
- Obec Vojka, stavebný úrad, stavebné povolenie pre stavbu: „Preložka VN 22kV vedenia“,
č. 2019/437-04 SÚ-165 zo dňa 13.12.2019, nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2019.
- Obec Vojka, stavebný úrad, kolaudačné rozhodnutie pre stavbu: „Preložka VN 22kV
vedenia“, č. 344-03/2020 U-166 zo dňa 26.11.2020, nadobudlo právoplatnosť dňa
27.11.2020.
Podmienky pre užívanie stavby „Hydinárska farma Róbert Gazdag“ podľa § 82
ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.:
1.

Stavebník je povinný pri užívaní stavby „Hydinárska farma Róbert Gazdag“
dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu
životného prostredia a podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 5155-5248/
2018/Bre,Hut/575070216-SP zo dňa 20.02.2018 v znení platných zmien (ďalej len
„integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke
„Hydinárska farma Róbert Gazdag“.

2. Stavebník je povinný v zmysle záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice
č. IPKE_BOZP-IKO/KON/2021/666 zo dňa 15.02.2021 odstrániť nasledovné zistené
nedostatky a ich odstránenie oznámiť na Inšpektorát práce Košice v termíne
do 15.03.2021:
V správe č. 394/2020 o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia zo dňa
09.09.2020 – kafilérny box, sú uvedené nedostatky, ktoré neboli preukázateľne
odstránené, ale nebránia bezpečnej prevádzke, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
3.

Stavebník je povinný v zmysle záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva, Trebišov č. A/2020/00810/PPLaT zo dňa 29.09.2020 dodržať nasledujúce
podmienky:
a) zabezpečenie všetkých povinností zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci
v súlade s požiadavkami § 30 ods. 1 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
b) zabezpečenie pracoviska z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia
zamestnancov pri práci v súlade s požiadavkami NV SR č. 391/2006 Z. z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
c) zabezpečenie plnenia povinností podľa § 27 ods. 1 zák. č. 355/2007 Z. z., podľa
ktorého je fyzická osoba – podnikateľ a právnicka osoba, ktorá používa alebo
prevádzkuje zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácii povinná zabezpečiť, aby expozícia
obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty
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pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacími predpismi podľa § 62 písm. m)
zák. č. 355/2007 Z. z. (mobilné zdroje hluku v blízkosti rodinných domov),
d) prevádzkovateľ sa upozorňuje, že podľa § 52 ods. 1 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z.
je povinný pred začatím činnosti v prevádzke predložiť orgánu verejného
zdravotníctva návrh na uvedenie priestorov do prevádzky v súlade s § 13 ods. 4
písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania
posudzovaných činností. V prípade, že priestory nebudú riešené v súlade s platnou
legislatívou, bude vydané negatívne rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky.
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného
konania bolo zistené, že stavba „Hydinárska farma Róbert Gazdag“ bola zrealizovaná
podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s nepodstatnými
zmenami zakreslenými v zmenovom projekte stavby „Hydinárska farma Róbert Gazdag“
autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Pavlom Tothom, č. osvedčenia 6317*I3,
Ing. Máté Simonom, č. osvedčenia 6400*I1, Ing. Jurajom Bačom, č. osvedčenia 1954*A*41,24, Helenou Štaudnerovou, č. osvedčenia T2-250/2002, Ing. Jurajom Čičatkom,
č. osvedčenia 2035*A*5-3, Ing. Ivanom Hudákom, č. osvedčenia 2197*Z*5-2,4,6,
Ing. Martinou Tešľovou, č. osvedčenia 6596*I2, Ing. Ivanom Sokologorským, č. osvedčenia
2066*I4, Doc. Ing. Danicou Košičanovou, PhD., č. osvedčenia 4751*I4, Jozefom Kubinom
č. osvedčenia T1-292/2002, Ing. Jánom Ganajom, č. osvedčenia 4184*A*3-1, Ing. Danielom
Urbanovičom, č. osvedčenia 5140*I4 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Erikou Jurkovou
overenom v tomto konaní, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade
s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené
IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje
od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní. V kolaudačnom
konaní stavby bolo zistené, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené
v rozhodnutí IŽP Košice č. 5155-5248/ 2018/Bre,Hut/575070216-SP zo dňa 20.02.2018.

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 ods. 1 stavebného zákona,
podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného
zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva rozhodnutie, ktorým povoľuje
užívanie stavby „Hydinárska farma Róbert Gazdag“ v prevádzke Hydinárska farma Róbert
Gazdag, na základe návrhu stavebníka Vojka Farm s.r.o., Hlavná 366/22, 076 52 Malý Horeš,
IČO: 51 805 952 doručeného dňa 04.08.2020 a doplneného dňa 11.08.2020.
Dňom doručenia návrhu stavebníka na IŽP Košice bolo v súlade s ust. § 79
stavebného zákona začaté kolaudačné konanie.
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Správny poplatok vo výške 530 eur bol uhradený podľa položky č. 62a písm. g)
Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov prevodom na účet Slovenskej inšpekcie životného prostredia
dňa 20.09.2020.
Uskutočnenie stavby „Hydinárska farma Róbert Gazdag“ bolo povolené integrovaným
povolením vydaným rozhodnutím IŽP Košice č. 5155-5248/2018/Bre,Hut/575070216-SP
zo dňa 20.02.2018, ktorej súčasťou bolo aj stavebné povolenie a zmenou integrovaného
povolenia rozhodnutím č. 7705-36209/2019/Bre/575070216/Z1-SP zo dňa 02.10.2019,
ktorej predmetom bolo vydanie zmeny stavebného povolenia na uskutočnenie stavby
v súvislosti so zmenou prevádzkovateľa prevádzky „Hydinárska farma Róbert Gazdag“
a zmene stavebníka stavby „Hydinárska farma Róbert Gazdag“.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
vydalo Záverečné stanovisko č. 2318/2016-3.4/aš zo dňa 15.02.2016 pre navrhovanú činnosť
„Hydinárska farma Róbert Gazdag“ pre navrhovateľa Róbert Gazdag - SHR, Malý Horeš 366,
076 52 Malý Horeš, ktoré zahŕňa uskutočnenie stavby ,,Hydinárska farma Róbert Gazdag“,
ktoré dňa 22.03.2016 nadobudlo právoplatnosť.
IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad po preskúmaní predloženého návrhu
a priložených dokladov v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona a § 18 a 21 ods. 1
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní listom č. 7676/57/2020-27492/2020/KR
zo dňa 04.09.2020 oznámil začatie kolaudačného konania stavby „Hydinárska farma Róbert
Gazdag“ účastníkom konania, obci, dotknutým orgánom a ostatným osobám a súčasne
k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň 29.09.2020, na ktorom bola podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona a podľa
§ 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prítomným možnosť vyjadriť sa
k prerokovávanej veci.
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebník nepredložil
doklady v zmysle § 17 ods. 2 a § 18 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. potrebné
k vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Z vyššie uvedených dôvodov IŽP Košice rozhodnutím
č. 7676/57/2020-32637/2020/KR/PK zo dňa 02.10.2020 prerušil konanie v predmetnej veci
a súčasne vyzval stavebníka k doplneniu podkladov predloženého návrhu v lehote
do 60 dní a listom č. 7676/57/2020-41668/2020 zo dňa 07.12.2020 predĺžil lehotu
do 15.02.2021. IŽP Košice súčasne upozornil stavebníka, že v kolaudačnom konaní stavby
„Hydinárska farma Róbert Gazdag“ musí byť preukázané bezpečné a nerušené užívanie
stavby z hľadiska zabezpečenia ochrany životného prostredia, ochrany života a zdravia osôb,
požiarnej ochrany a bezpečnosti práce súhlasnými stanoviskami resp. rozhodnutiami
príslušných správnych orgánov. Stavebník predložený návrh na kolaudáciu predmetnej stavby
doplnil dňa 15.02.2021.
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K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a v priebehu kolaudačného konania
boli k predloženému návrhu doložené a doručené nasledovné doklady a stanoviská
dotknutých orgánov:
- vyhodnotenie splnenia podmienok záverečného stanoviska MŽP SR č. 2318/2016-3.4/aš
zo dňa 15.02.2016,
- rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou,
- splnomocnenia projektantov a autorizačné osvedčenia projektantov,
- projektová dokumentácia zmeny stavby,
- statické posúdenie zvislých stĺpov halových objektov – Projekt pre zmenu stavby pred
dokončením,
- obec Vojka, stavebný úrad, vyjadrenie č. 91-02/2020 SÚ-35 zo dňa 16.03.2020,
- odborné stanovisko E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. zo dňa 27.10.2020,
k projektovej dokumetácii zmeny stavby,
- stanovisko - Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, č. ORHZTV2-2020/000014 zo dňa 10.01.2020, k PD zmene stavby,
- záväzné stanovisko RÚVZ so sídlom v Košiciach č. A/2020/00273//PPLaT zo dňa
14.04.2020, k PD zmene stavby,
- geometrický plán č. 47 458879-111/20 zo dňa 30.07.2020,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok tesností žúmp a kanalizačných potrubí,
- certifikát o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie skúšok tesnosti,
- tlakové skúšky prípojky vody a rozvodov vody,
- montážny lístok od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. zo dňa 04.08.2020,
- výsledky rozboru vzorky pitnej vody č. 1442/2020 zo dňa 05.08.2020,
- protokol o vykonaní kontroly prenosných hasiacich prístrojov,
- správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a bleskozvodu regulačnej
stanice plynu,
- správy o odbornej prehliadke a skúške plynových zariadení,
- správy o východiskovej revízii elektrického zariadenia,
- správy o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodov,
- revízna správa elektrickej inštalácie,
- odborné stanoviská E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. zo dňa 27.11.2020,
o posúdení bezpečnosti a inštalácie pracovného prostriedku v hale č. 1 až č. 10 a náhradného
elektrického zdroja (záložného generátora),
- vyhlásenia o zhode, vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov
a zabudovaných stavebných výrobkov,
- zápisy o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 21.09.2020 a zo dňa 04.09.2020,
- kópia stavebného denníka,
- prevádzkový predpis na výkrm brojlerov,
- energetický certifikát k objektu SO 02 Administratívna budova,
- zmluvu o vývoze odpadových vôd s oprávnenou osobou,
- zmluvu o vývoze nebezpečného odpadu s oprávnenou osobou,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. IPKE_BOZP-IKO/KON/2021/666 zo dňa
15.02.2021,
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- vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trebišove č. ORHZTV2-2020/000014 zo dňa 27.10.2020,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Trebišov
č. A/2020/00810/PPLaT zo dňa 29.09.2020,
- rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trebišov č. 143-0006/2020-510
zo dňa 27.08.2020,
- vyjadrenie Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH,
č. OU-TV-OSZP-2 020/011359-002 zo dňa 18.09.2020,
- súhlas Okresného úradu Trebišov, ŠSOO k užívaniu stavby veľkého zdroja znečisťovania,
č. OU-TV-OSZP-2, 020-009211-002 zo dňa 18.08.2020;
- rozhodnutie Okresného úradu Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, o schválení
postupu výpočtu, č. OU-TV-OSZP-2020/011458-003 zo dňa 26.10.2020,
- záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
č. 11332/2020-1.7/pb 50513/2020 zo dňa 06.10.2020,
- kolaudačné rozhodnutie Obce Vojka, Špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové
komunikácie č. 237-03/2020, vydané dňa 31.07.2020, nadobudlo právoplatnosť 31.07.2020
pre stavebný objekt: SO 10.2 Príjazdová komunikácia – mimo areálová,
- kolaudačné rozhodnutie Obce Vojka, Špeciálneho stavebneho úradu pre miestne a účelové
komunikácie č. 315-03/2020 vydané dňa 23.10.2020, nadobudlo právoplatnosť 10.11.2020
pre stavebný objekt: SO 10.1 Spevnené plochy - vnútroareálové,
- vyjadrenie Obce Vojka, príslušného orgánu územného plánovania, k zmene osadenia
objektu SO 02 Administratívna budova a upustenie od zmeny územného rozhodnutia,
č. 91-02/2020 SÚ-35 zo dňa 16.03.2020,
- stavebné povolenie Obce Vojka, stavebného úradu, pre stavbu: „Preložka VN 22kV
vedenia“, č. 2019/437-04 SÚ-165 zo dňa 13.12.2019, nadobudlo právoplatnosť dňa
18.12.2019,
- kolaudačné rozhodnutie Obce Vojka, stavebného úradu, pre stavbu: „Preložka VN 22kV
vedenia“, č. 344-03/2020 U-166 zo dňa 26.11.2020, nadobudlo právoplatnosť dňa
27.11.2020,
- Ing. Mikuláš Bačík, súhlas so zmenou stavby, zo dňa 27.09.2020,
- Ing. Radoslav Cigan, súhlas so zmenou stavby, zo dňa 25.09.2020.

K vydaniu povolenia na užívanie stavby „Hydinárska farma Róbert Gazdag“, boli
vznesené nasledovné pripomienky a námety:
1. Inšpektorát práce Košice v záväznom stanovisku č. IPKE_BOZP-IKO/KON/2021/666
zo dňa 15.02.2021 požaduje odstrániť nasledovné zistené nedostatky a ich odstránenie
oznámiť na Inšpektorát práce Košice v termíne do 15.03.2021:
V správe č. 394/2020 o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia zo dňa
09.09.2020 – kafilérny box, sú uvedené nedostatky, ktoré neboli preukázateľne
odstránené, ale nebránia bezpečnej prevádzke, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
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IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 2 tohto
rozhodnutia.
2.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trebišov vo svojom záväznom stanovisku
č. A/2020/00810/PPLaT zo dňa 29.09.2020 požaduje dodržať nasledujúce podmienky:
a) zabezpečenie všetkých povinností zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci
v súlade s požiadavkami § 30 ods. 1 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
b) zabezpečenie pracoviska z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia
zamestnancov pri práci v súlade s požiadavkami NV SR č. 391/2006 Z. z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
c) zabezpečenie plnenia povinností podľa § 27 ods. 1 zák. č. 355/2007 Z. z., podľa
ktorého je fyzická osoba – podnikateľ a právnicka osoba, ktorá používa alebo
prevádzkuje zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácii povinná zabezpečiť, aby expozícia
obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty
pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacími predpismi podľa § 62 písm. m)
zák. č. 355/2007 Z. z. (mobilné zdroje hluku v blízkosti rodinných domov),
d) prevádzkovateľ sa upozorňuje, že podľa § 52 ods. 1 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z.
je povinný pred začatím činnosti v prevádzke predložiť orgánu verejného
zdravotníctva návrh na uvedenie priestorov do prevádzky v súlade s § 13 ods. 4
písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z. a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania
posudzovaných činností. V prípade, že priestory nebudú riešené v súlade s platnou
legislatívou, bude vydané negatívne rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 3 tohto
rozhodnutia.
3.

Okresný úrad Trebišov, ŠSOO vo svojom súhlase k užívaniu stavby veľkého zdroja
znečisťovania, č. OU-TV-OSZP-2, 020-009211-002 zo dňa 18.08.2020 požaduje dodržať
nasledujúce podmienky:
a) prevádzkovateľ zdroja v termíne do 30.10.2020 predloží na Okresný úrad Trebišov,
odbor starostlivosti o životné prostredie, návrh postupu výpočtu množstva emisií
z posudzovanej technológie zdroja znečisťovania ovzdušia, podľa Vyhlášky MŽP SR
č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania
ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí, v znení neskorších predpisov,
b) prevádzkovateľ zdroja v termíne do 30.10.2020 predloží na Okresný úrad Trebišov,
odbor starostlivosti o životné prostredie, vypracovaný prevádzkový poriadok,
c) prevádzkovateľ zdroja v termíne do 30.10.2020 predloží na Okresný úrad Trebišov,
odbor starostlivosti o životné prostredie, návrh prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky
MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii,
o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných
do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových
parametrov a technicko-organizačných opatrení.
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Prevádzkovateľ splnil vyššie uvedené podmienky. Dňa 17.09.2020 predložil
na Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, návrh postupu výpočtu
množstva emisií z posudzovanej technológie zdroja znečisťovania ovzdušia, prevádzkový
poriadok pre technológiu a návrh prevádzkovej evidencie pre NEIS. Okresný úrad Trebišov,
odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-TV-OSZP-2020/011458-003
zo dňa 26.10.2020 schválil navrhovaný postup výpočtu.
Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu kolaudačného konania stavby
„Hydinárska farma Róbert Gazdag“ nevzniesli žiadne pripomienky a námety.
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného
konania bolo zistené, že stavba „Hydinárska farma Róbert Gazdag“ bola zrealizovaná podľa
projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s nepodstatnými
zmenami zakreslenými v zmenovom projekte stavby „Hydinárska farma Róbert Gazdag“
autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Pavlom Tothom, č. osvedčenia 6317*I3,
Ing. Máté Simonom, č. osvedčenia 6400*I1, Ing. Jurajom Bačom, č. osvedčenia 1954*A*41,24, Helenou Štaudnerovou, č. osvedčenia T2-250/2002, Ing. Jurajom Čičatkom,
č. osvedčenia 2035*A*5-3, Ing. Ivanom Hudákom, č. osvedčenia 2197*Z*5-2,4,6,
Ing. Martinou Tešľovou, č. osvedčenia 6596*I2, Ing. Ivanom Sokologorským, č. osvedčenia
2066*I4, Doc. Ing. Danicou Košičanovou, PhD., č. osvedčenia 4751*I4, Jozefom Kubinom
č. osvedčenia T1-292/2002, Ing. Jánom Ganajom, č. osvedčenia 4184*A*3-1, Ing. Danielom
Urbanovičom, č. osvedčenia 5140*I4 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Erikou Jurkovou
overenom v tomto konaní, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka.
IŽP Košice rozhodnutím č. 8637/57/2020-38712/57/2020/575070216/Z2 zo dňa
13.01.2021 udelil súhlas na vydanie Súboru technicko-prevádzkových parametrov
a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja
znečisťovania ovzdušia prevádzky „Hydinárska farma Róbert Gazdag“.
Po preskúmaní doložených dokladov a vykonaní kolaudačného konania stavby,
IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba „Hydinárska farma Róbert Gazdag“
je stavebno-technicky ukončená a schopná bezpečného a nerušeného užívania, preto rozhodol
tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

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.
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Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Radovan Veselý
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

Doručuje sa:
1. Vojka Farm s.r.o., Hlavná 366/22, 076 52 Malý Horeš
2. Obec Vojka, Hlavná 84/26, 076 32 Vojka
3. Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
4. Ing. Ján Kajla, Vojka č. 97, 076 53 Vojka
5. Ing. Mária Janoková, Nová 366/22, 076 12 Kuzmice
6. Ing. Roman Spodniak, Masarykova 1975/36, 071 01 Michalovce
7. Ing. Juraj Kollár, Tulská 31, 974 04 Banská Bystrica
8. Ing. Mikuláš Bačík, Davidov 263, 093 03 Davidov
9. Ing. Radoslav Cigan, Benadova 913/7, 040 22 Košice

Na vedomie:
1. Obec Vojka, stavebný úrad, Hlavná 84/26, 076 32 Vojka
2. Obec Vojka, správny cestný orgán, Hlavná 84/26, 076 32 Vojka
3. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, M. R. Štefánika
32, 075 01 Trebišov
4. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, M. R. Štefánika
32, 075 01 Trebišov
5. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, M. R.
Štefánika 32, 075 01 Trebišov
6. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, M. R. Štefánika
32, 075 01 Trebišov
7. Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika 1161/184,
075 01 Trebišov
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove, T. G. Masaryka
13, 075 01 Trebišov
9. SVP, š. p., Odštepný závod Košice, Správa povodia Bodrogu, M. R. Štefánika 25, 075 01
Trebišov
10. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
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11. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia
a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
12. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2,
075 01 Trebišov
14. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Bottova 2, 075 01 Trebišov
15. Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniová 17, 833 15 Bratislava
16. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
17. VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
18. SPP, a.s. - distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
19. VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
20. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

