Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

ZVEREJNENIE
údajov a informácií podľa ustanovenia § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o IPKZ“)

a
VÝ ZVA

 dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
 dotknutej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
 verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.
1.

Žiadosť o vydanie povolenia:
1.1.
Žiadosť zo dňa: 04. 01. 2019
1.2.
Doručená na správny orgán: SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava –
Stále pracovisko Nitra
1.3.
Doručená dňa: 07. 01. 2019
1.4.
Evidovaná pod číslom: 277/2019/Jur
1.5.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho
orgánu www.sizp.sk: 08. 07. 2020
1.6.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho
orgánu/obce:

...............................
Dátum zverejnenia
pečiatka a podpis

1.7.

Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli
správneho orgánu/obce:

...............................................
Dátum ukončenia zverejnenia
pečiatka a podpis
Inšpektorát životného prostredia Bratislava | Stále pracovisko Nitra | Mariánska dolina 7 | 949 01 Nitra | Slovenská republika
tel.: +421 37 6560633 | e-mail: martin.jursa@sizp.sk | www.sizp.sk | IČO: 00156906
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2.

Prevádzkovateľ:
2.1.
Názov: AGROSTAAR KB spol. s r.o.
2.2.
Adresa: Kráľov Brod 2, 925 41 Kráľov Brod
2.3.
IČO: 36 229 156

3.

Prevádzka:
3.1.
Názov: „Hydinárska farma Kráľov Brod”
3.2.
Adresa: Kráľov Brod
3.3.
Katastrálne územie: Kráľov Brod
3.4.
Parcelné čísla: 1200/4, 1200/198, 1200/14, 1200/44, 1200/102, 17, 84, 67, 86
registra „C“, 1206/103, 1206/104, 1205/1 registra „E“.
3.5.
Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:
6.6.a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks
hydiny.

4.

Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:
4.1.
Číslo: prevádzka nemá vydané IP
4.2.
Zo dňa: 4.3.
Právoplatné dňa: -

5.

Informácie pre verejnosť:
5.1.
Písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti za účastníka konania, podanie
prihlášky dotknutej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania
verejnosťou je potrebné zaslať na: adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa možností
na elektronickú adresu martin.jursa@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk
5.2.
Podľa ustanovenia § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné
prihlásenie sa dotknutej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania
prihlášky dotknutej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania
verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5.,
t. j. do 07. 08. 2020.

6.

Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy
a výpisy):
6.1.
Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného
prostredia Bratislava – Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania
a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch v čase
od 9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len „Inšpekcia“)
6.2.
Mesto/Obec: Obec Kráľov Brod v stanovených stránkových dňoch
6.3.
Webové sídlo: www.sizp.sk; www.kralovbrod.sk

7.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:
7.1.
Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.2.
Výsledok procesu: záverečné stanovisko
7.3.
Číslo: 1522/2020-1.7/vt
7.4.
Zo dňa: 28. 04. 2020
7.5.
Právoplatné dňa: 05. 06. 2020
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7.6.

Webové sídlo:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-ucelu-vyuzitia-objektov-navykrm-brojlerovych-kurciat-kralov-bro

8.

Súčasťou konania je:
8.1.
v oblasti: ochrany ovzdušia
8.1.1. podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – konanie o vydanie
súhlasu na Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technickoorganizačných opatrení pri prevádzke stacionárneho veľkého zdroja
znečisťovania ovzdušia, vypracovaného spoločnosťou ARpenviro s.r.o., Padáň,
dňa 28. 05. 2020

9.
1.

Zoznam dotknutých orgánov:
Okresný úrad Galanta, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31,
924 36 Galanta
– štátna správa v odpadovom hospodárstve
– štátna vodná správa
– štátna správa ochrany ovzdušia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta, Hodská 353, 924 01 Galanta

2.
3.
4.

5.

9.
Ústne pojednávanie:
Inšpekcia nariadi ústne pojednávanie v súlade s ustanovením § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením § 21 ods. 2 zákona o správnom konaní.
Stručné zhrnutie údajov
prevádzkovateľom:

a informácii

o obsahu

podanej

žiadosti

poskytnuté

Stručný opis prevádzky
Činnosť chovu brojlerových kurčiat je navrhovaná v existujúcich už rekonštruovaných
poľnohospodárskych objektoch na existujúcom hospodárskom dvore – poľnohospodárskom
dvore, súčasťou ktorej sú haly na poľnohospodárske využitie, administratívna budova
so šatňami, garáže, trafostanica, záložný zdroj. V bezprostrednej blízkosti riešených objektov je
prevádzkovaná bioplynová stanica. Prevádzka hospodárskeho dvora bola od roku 1972
využívaná, ako okresný veľkokapacitný teľatník Štátneho majetku Slovenské Pole. Terén
v mieste hospodárskeho dvora a v okolí je rovinatý. Hospodársky dvor je dopravne prístupný
vyhovujúcimi obslužnými komunikáciami. Vstupné suroviny a pomocné materiály používané
pri chove hydiny sú privážané cestnými dopravnými prostriedkami. Dopravné prostriedky
vstupujúce do areálu poľnohospodárskeho dvora prechádzajú cez dezinfekčnú vaňu napustenú
dezinfekčným prostriedkom. Dezinfekčné rohože sú tiež umiestnené pred vstupom
do ustajňovacích objektov. Hydina je chovaná v štyroch ustajňovacích objektoch (6 chovných
priestorov). Celková ustajňovacia plocha hál je cca 6 200 m2. Podlaha v halách je betónová,
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betón je uložený na zhutnenom štrkovom podklade a hydroizolačnej fólii. Pri každej hale je
vybudovaná betónová manipulačná plocha a na betónovom základe sú postavené vertikálne
zásobníky na skladovanie kŕmnych zmesí. Celkom je v prevádzke umiestnených 10 zásobných
sklolaminátových zásobníkov na krmivo s celkovou kapacitou 198 m3. Krmivo je dodávané
registrovaným výrobcom krmív. Krmivo sa do zásobníkov prečerpáva z cisterien pneumaticky
cez cyklónový uzáver, odkiaľ sa špirálovým dopravníkom dopravuje do kŕmidiel v chovných
halách. Na kŕmenie sa používajú automatické, výškovo nastaviteľné kŕmne a napájacie linky.
Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci integrovaného povolenia žiada konať:
§ 3 ods. 3 písm. a) – v oblasti ochrany ovzdušia konanie o:
- bod č. 4 zákona o IPKZ – súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových
parametrov a technicko-organizačných opatrení – žiadame o schválenie prvého vydania
STPPaTOO.
§ 3 ods. 3 písm. b) – v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd konanie:
§ 3 ods. 3 písm. c) – v oblasti odpadov konanie o:
§ 3 ods. 3 písm. f) – v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov na:
§ 3 ods. 3 písm. g) – v oblasti ochrany prírody a krajiny21) k vydaniu stavebného povolenia na
stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce
Východisková správa § 8
Schválenie Záznamu z procesu preukazovania skutočností uvedených v § 8 ods. 6 písmeno a)
a b) Zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. v znp.

