
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

Stále pracovisko Nitra 

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

 

 Č: 791-8632/2021/Buč/371770207/Z6         v Nitre dňa 16. 03. 2021      

 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále 

pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako 

príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 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 (ďalej len „zákon o štátnej správe starostlivosti 

o ŽP“) a podľa ust. § 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 o IPKZ“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti 

prevádzkovateľa Liaharenský podnik Nitra, a.s., Párovské Háje,  949 01  Nitra, 

IČO: 00 199 010, doručenej Inšpekcii dňa 14. 10. 2020, naposledy doplnenej dňa 19. 01. 2021 

vo veci zmeny č. 6 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke „Liaharenský 

podnik Nitra a. s., Rozmnožovací chov hydiny – farma Močenok“ z dôvodu konaní 

vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 3; bod 4 zákona o IPKZ, a podľa ust. § 19 ods. 1 

zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),  

  

m e n í   a   d o p ĺ ň a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e 

 

vydané rozhodnutím číslo: 3051–27855/2008/Poj/371770207 zo dňa 18. 08. 2008, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 09. 2008 (ďalej len „povolenie“ resp.  rozhodnutie“) zmenené 

a doplnené rozhodnutiami: 

Č.: 1211-19978/2015/Kri/371770207/Z2 zo dňa 10. 07. 2015 

Č.: 182-25907/2019/Šin/371770207/Z3 zo dňa 12. 07. 2019 

Č.: 1335-21382/2020/Buč/371770207/Z4 zo dňa 08. 07. 2020 
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Č.: 4859-18037/2020/Šin/371770207/Z5 zo dňa 16. 06. 2020, ktorým bola povolená činnosť 

v prevádzke:  

 

„Liaharenský podnik Nitra a. s., Rozmnožovací chov hydiny – farma Močenok“  

(ďalej len „prevádzka“) 

 

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:  

6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako  

a) 40 000 ks hydiny 

 

pre prevádzkovateľa: Liaharenský podnik Nitra, a.s., 

sídlo:   Párovské Háje, 949 01 Nitra,  

IČO:   00 199 010  

 

nasledovne: 

 

1. V povolení v časti „Inšpekcia súčasne v integrovanom povolení:” sa za odsek I) končiaci 

textom „...podzemných vôd, súhlasí“ vkladá nový odsek J) v znení: 

„J) v oblasti ochrany ovzdušia: 

 podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 

písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o ovzduší“) – udeľuje súhlas na zmenu veľkého zdroja znečisťovania 

ovzdušia a zároveň udeľuje súhlas na prevádzku tohto zdroja po vykonanej 

zmene (z dôvodu zmeny technológie chovu v hale č. 3); 

 podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 

písm. d) bod 1. zákona o ovzduší – udeľuje súhlas na vydanie zmeny súboru 

technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej 

len „súbor TPP a TOO) – ev. č. 01/2021/Močenok. 

 

2. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania sa vkladá nový bod v znení: 

„2.3. Prevádzkovateľ nesmie prekročiť projektovanú kapacitu rozmnožovacieho chovu 

hydiny 68 000 ks.“ 

 

3. V povolení 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 

text „projektovaná kapacita: 72 400  ks hydiny (kohútov a sliepok - rozmnožovací chov)“ 

a nahrádza sa textom „projektovaná kapacita: 68 000  ks hydiny (kohútov a sliepok - 

rozmnožovací chov)“  

4. V povolení v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na   ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, Prevádzka je 

tvorená nasledovnými objektmi sa ruší text:  

„hala č. 3 – 14 040 ks hydiny (13 104 ks sliepok a 936 kohútov) naskladnenej v klietkovej 

technológií s inseminačnými batériami na pozemku par. č. 6915/2“ 
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a nahrádza sa textom 

„hala č. 3 – 10 000 ks hydiny (kohútov a sliepok v pomere približne 1:8), technológia chovu 

na roštoch, hala sa nachádza na pozemku par. č. 6915/2“ 

 

5. V povolení v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, Opis technológie 

chovu hydiny na reprodukčný chov sa ruší časť textu tohto odseku: 

 „V hale č. 3 je inštalovaná klietková technológia, v ostatných halách je inštalovaná 

technológia chovu hydiny na roštoch so znáškovými hniezdami.“ 

a nahrádza sa textom: 

„Vo všetkých halách je inštalovaná technológia chovu hydiny na roštoch so znáškovými 

hniezdami.“ 

 

6. V povolení v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, Opis technológie 

chovu hydiny na reprodukčný chov, v časti Ustajnenie hydiny sa ruší časť textu tohto 

odseku: 

„V hale č. 3 je inštalovaná klietková technológia zložená z batérií, pričom jednu batériu 

tvoria 2 vedľa seba uložené klietky v 3 podlažiach nad sebou. Batérie sa spájajú do dlhých 

chovných liniek. Batérie sú vybavené samozbermi vajec, ktoré dopravujú vajcia 

do prípravovne. V ostatných halách je inštalovaná technológia chovu hydiny na roštoch 

so znáškovými hniezdami.“ 

a nahrádza sa textom: 

„Vo všetkých 7 chovných halách je inštalovaná technológia chovu hydiny na roštoch 

so znáškovými hniezdami.“ 

 

7. V povolení v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, Opis technológie 

chovu hydiny na reprodukčný chov, v časti Kŕmenie hydiny sa ruší časť textu tohto 

odseku: 

„V hale č. 3 je kŕmenie zabezpečené kŕmnymi žľabmi, do ktorých sa krmivo sype 

z automatizovaných kŕmnych vozíkov s nastaviteľnou kŕmnou dávkou. Šrot je do kŕmnych 

vozíkov privádzaný pomocou špirálového dopravníka z vonkajších zásobníkov.“ 

 

8. V povolení v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na   

ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, Opis technológie 

chovu hydiny na reprodukčný chov, v časti Vetranie sa ruší časť textu tohto odseku: 

„V halách č. 1 a č. 2 je inštalovaných v každej hale 6 malých stropných ventilátorov typu 

Multifan 4D45 , 4 ventilátory typu 4E50, 2 tunelové ventilátory EOS 30 a dva EOS 50. 

V hale č. 3 je inštalovaných 6 malých stropných ventilátorov typu Multifan 4D45, 4 

ventilátory typu Multifan 4E50, 2 tunelové ventilátory EOS 30, 2 tunelové ventilátory EOS 

50. V každej z hál č. 4 a 5 je inštalovaných 6 malých stropných ventilátorov typu Multifan 

4D45 , 4 ventilátory typu 4E50,  2 tunelové ventilátory EOS 30 a 2 tunelové ventilátory EOS 

50. V každej z hál č. 6 a 7 je inštalovaných 6 ventilátorov typu Multifan 6E63, 4 tunelové 

ventilátory EOS 30 a 2 tunelové ventilátory EOS 50.“ 
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a nahrádza sa nasledovnou tabuľkou: 

 

1. 

 

 

 

 6x ventilator typu Multifan 4D45 

 4x ventilator typu Multifan 4E50 

 2x tunelový ventilator EOS 30 

 2x tunelový ventilator EOS 50 

2. 

 6x ventilator typu Multifan 4D45 

 4x ventilator typu Multifan 4E50 

 2x tunelový ventilator EOS 30 

 2x tunelový ventilator EOS 50 

3. 

 6x ventilator typu Multifan 4D45 

 5x ventilator typu Multifan 4E50 

 8x ventilator typu Pericoli  60 KW 

4. 

 6x ventilator typu Multifan 4D45 

 4x ventilator typu Multifan 4E50 

 2x tunelový ventilator EOS 30 

 2x tunelový ventilator EOS 50 

5. 

 6x ventilator typu Multifan 4D45 

 4x ventilator typu Multifan 4E50 

 2x tunelový ventilator EOS 30 

 2x tunelový ventilator EOS 50 

6. 

 6x ventilator typu Multifan 6E63 

 2x tunelový ventilator EOS 50 

 4x tunelový ventilator EOS 30 

7. 

 6x ventilator typu Multifan 6E63 

 2x tunelový ventilator EOS 50 

 4x tunelový ventilator EOS 30 

 

 

9. V povolení v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na   

ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, Opis technológie 

chovu hydiny na reprodukčný chov, v časti Odstraňovanie trusu sa ruší text tohto odseku 

a nahrádza sa textom v znení: 

„Odstraňovanie trusu sa bude vykonávať vždy po každom vyskladnení haly, t. z. 1 krát 

do roka. Trus sa po odklopení roštov vyhrnie na kraj haly pomocou mobilného nakladača, tu 

sa naloží na pripravený kontajner a hneď po jeho naplnení ho odvezie firma oprávnená 

na likvidáciu uvedeného druhu odpadu, s ktorou má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu, 

prípadne ho odvezie na zhodnotenie na bioplynovú stanicu vo Veľkom Ďure. Zásadne sa trus 

nesmie skladovať na farme.“ 

 

10. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 

5. Technicko-prevádzkové podmienky sa v bode 5.3. ruší časť textu „ev. č. 01/10/2019“ 

a nahrádza sa textom „ev. č. 01/2021/Močenok.“ 
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11. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich 

látok do ovzdušia sa v bode 1.2. ruší časť textu „GP 70“. 

12. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať 

do informačného systému, 9. Podávanie správ sa vkladá nový bod 9.5. v znení: 

„9.5. Údaje o odoberaných množstvách podzemnej vody zo studne S1 v členení 

na kalendárne mesiace je prevádzkovateľ povinný oznamovať raz ročne 

do 31. januára nasledujúceho roka na predpísanom tlačive Slovenskému 

hydrometeorologickému ústavu.“ 

 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného 

rozhodnutím č. 3051–27855/2008/Poj/371770207 zo dňa 18. 08. 2008, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 09. 09. 2008, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke, ostatné jeho 

podmienky  z o s t á v a j ú    v    p l a t n o s t i.  

 

O d ô v o d n e n i e 
 

 

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 10 

zákona o štátnej správe starostlivosti o ŽP a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ 

na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Liaharenský podnik Nitra, a.s., 

Párovské Háje, 949 01 Nitra, IČO: 00 199 010 doručenej Inšpekcii dňa 14. 10. 2020, 

naposledy doplnenej dňa 19. 01. 2021, vo veci zmeny č. 6 integrovaného povolenia v súvislosti 

so zmenou v prevádzke z dôvodu konania vykonaného podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, bod 4 

zákona o IPKZ a podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona správnom konaní mení 

a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Liaharenský podnik Nitra, a.s., 

Rozmnožovací chov hydiny – farma Močenok“. 

 Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje 

podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a 

Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha 

spoplatneniu podľa tohto zákona. 

 

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil 

Inšpekcii: stručné zhrnutie údajov a informácií; 1 výtlačok súboru technicko-prevádzkových 

parametrov a technicko-organizačných opatrení; popis technologického riešenia chovu hydiny 

od spoločnosti Vibox a.s. 

 

Správne konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii. Inšpekcia 

po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistila, že v konaní nebolo možné 

pokračovať, nakoľko podanie neobsahovalo všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie 

veci podľa ust. § 7 zákona o IPKZ. Inšpekcia preto podľa ust. § 19 ods. 3 zákona o správnom 

konaní vyzvala prevádzkovateľa listom č. 8864-35421/2020/Buč/371770207/Z6 zo dňa 

23. 10. 2020, aby v určenej lehote (t. z. 3 mesiace od dňa doručenia výzvy) odstránil nedostatky 
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podania a zároveň podľa ust. § 29  ods. 1 zákona o správnom konaní, konanie prerušila 

rozhodnutím č. 8864-35431/2020/Buč/371770207/Z6 zo dňa 23. 10. 2020. 

 

Prevádzkovateľ doplnil podanie dňa 19. 01. 2021 – predložená bola doplnená žiadosť 

o vydanie integrovaného povolenia spolu s požadovanými prílohami. 

Inšpekcia následne podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom 

č. 791-2398/2021/Buč/371770207/Z6 zo dňa 29. 01. 2021 účastníkov konania a dotknuté orgány 

o začatí správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia a zároveň určila 30 dňovú 

lehotu na vyjadrenie sa, čím dala účastníkom konania a dotknutým orgánom možnosť, aby sa 

pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne 

navrhnúť jeho doplnenie v 30 dňovej lehote v súlade s ust. § 33 ods. 2 v nadväznosti na ust. § 27 

správneho zákona odo dňa doručenia tohto upovedomenia. Inšpekcia zároveň týmto listom 

upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne.  

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako 

príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o posudzovaní“) vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa ust. § 29 zákona 

o posudzovaní č. 9938/2020-1.7/dh 44049/2020 zo dňa 17. 09. 2020, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 01. 01. 2021, uvádza že zmena navrhovanej činnosti „Modernizácia 

znáškovej haly č. 3 – farma Močenok“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.  

 

Inšpekcia listom č. 791-2406/2021/Buč/371770207/Z6 zo dňa 29. 01. 2021 požiadala 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako príslušný orgán podľa zákona 

o posudzovaní, o vydanie záväzného stanoviska. 

 

Vzhľadom k tomu, že sa nejednalo o konanie uvedené v ust. § 11 ods. 9 zákona o IPKZ: 

– vydanie povolenia pre nové prevádzky,  

– vydanie povolenia na akúkoľvek  podstatnú zmenu,  

– vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať 

ust. § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,  

– zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ust. § 33 ods. 1 

písm. a) až e) zákona o IPKZ, 

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ust. § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:    

– náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa  ust. § 7 zákona o IPKZ,  

– zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej 

prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného 

zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom 

o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ust. § 11 ods. 5  

písm. c) zákona o IPKZ, 

 zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie 

a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy 

dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej 

verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 

najmenej 30 dní  podľa ust. § 11 ods. 5  písm. d) zákona o IPKZ, 
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 požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom 

webovom sídle  a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom 

podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ, 

 ústneho pojednávania podľa ust. § 15 zákona o IPKZ. 

 

Inšpekcia ďalej v upovedomení upozornila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo 

dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 6 

zákona o IPKZ na jeho žiadosť  určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. V stanovenej lehote 

žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal o predĺženie lehoty 

na vyjadrenie sa k žiadosti.  

 

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii po predchádzajúcom dohodnutí si 

termínu na mailovej adrese kristina.buckova@sizp.sk, alebo na telefónnom čísle 0904 464 758 

v zmysle rozhodnutia č. 123/102/2021-510/2021 zo dňa 11. 01. 2021, ktorým sa vydáva Príkaz 

generálneho riaditeľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. 1/2021 zo dňa 11. 01. 2021 

o preventívnych opatreniach na zamedzenie šírenia pandémie ochorenia COVID-19. 

 

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ 

boli Inšpekcii doručené nasledovné stanoviská a vyjadrenia  k zmene integrovaného povolenia 

od účastníkov konania a od dotknutých orgánov a organizácií: 

- záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie listom č. 3835/2021-1.7./dh 6035/2021 zo dňa 

02. 02. 2021, v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh spoločnosti Liaharenský podnik 

Nitra a. s., Párovské Háje, 949 01 Nitra vo veci zmeny č. 6 integrovaného povolenia 

pre prevádzku „Liaharenský podnik Nitra a. s., Rozmnožovací chov hydiny – farma Močenok“, 

je 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, a s rozhodnutím Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového 

hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie zo zisťovacieho konania 

č. 9938/2020-1.7/dh 44049/2020 zo dňa 17. 09. 2020; 

- záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, 

štátnej správy ochrany ovzdušia, listom č. OU-SA-OZSP-2021/001458-002 zo dňa 11. 02. 2021, 

ktorým súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia bez pripomienok; 

 

Po stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona 

o IPKZ neboli Inšpekcii doručené žiadne stanoviská ani vyjadrenia k zmene integrovaného 

povolenia. 

 

Inšpekcia touto zmenou integrovaného povolenia z dôvodu zmeny právnych predpisov 

aktualizovala podmienky povolenia, ktoré sa týkajú oznamovacích povinností prevádzkovateľa, 

ďalej upravila a aktualizovala opis prevádzky podľa súčasných pomerov v súvislosti so zmenou 

technológie v hale č. 3 a vykonanými konaniami.  

 

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa ust. § 3 zákona o IPKZ konanie: 

v oblasti ochrany ovzdušia: 

 podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. c) 

zákona o ovzduší – konanie o vydanie súhlasu na zmenu veľkého zdroja znečisťovania 
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ovzdušia a súhlasu na prevádzku tohto zdroja po vykonanej zmene (z dôvodu zmeny 

technológie chovu v hale č. 3). 

 podľa ust. § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 17 ods. 1 písm. d) 

bod 1. zákona o ovzduší – konanie o vydanie súhlasu na zmenu súboru TPP a TOO  

 

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný 

negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol 

požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila 

opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.  

 

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela 

k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky 

a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného 

povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov 

a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky 

z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ 

a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania 

a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 
 
 

P o u č e n i e 
 

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra: 

a) účastník konania podľa ust. § 53 a § 54 zákona o správnom konaní 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 

ust. § 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bc. Ing. Vladimír Poliak 

         riaditeľ 
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Rozdeľovník - doručuje sa: 

Účastníkom konania:  

1. Liaharenský podnik Nitra, a.s., Párovské Háje, 949 01 Nitra 

2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok  

3. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 02 Bratislava  

 

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia): 

4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1, 927 01 Šaľa  

- štátna správa ochrany ovzdušia  

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra 

6. Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Školská 5, 927 00 Šaľa 

7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné 

prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

 

  

 


