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Príloha č. 2 Stanovisko mesta k správe o hodnotení činnosti " Chov ošípaných -
zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy"

I.

D ô v o d o v á   s p r á v a

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:
Z Ministerstva životného prostredia dňa 12.3.2018 ako dotknutej obci nám bol doručený
ZÁMER, týkajúci sa zefektívnenie prevádzky farmy ošípaných Spišské Vlachy. Oznámenie
o zámere bolo zverejnené na stránke mesta dňa 15.3.2018, k čomu są mohli po dobu 21 dní
vyjadriť aj obyvatelia mesta Spišské Vlachy.
Keďže, ide o výraznú zmenu čo do technológie ale aj do zvýšenia počtu kapacity daného
zariadenia Mesto zvolalo pracovné stretnutie 28.3.2018, ktorého sa zúčastnili : primátor mesta
Ľubomír Fifik, prednosta MsÚ JUDr. Ing. Stanislav Kandrik LL.M., zástupca firmy Agrovýkrm
Spiš, s.r.o Marek Tóth, poslanci MsZ : Ing. Juraj Jánošík, Ing. Peter Klocek, PaedDr. Marcela
Satmáryová, Pavol Kičin, starosta obce Bystrany František Žiga a Ing. Michal Kišák.
Po prerokovaní Mesto pripravilo Stanovisko k zámeru následovne : Mesto Spišské Vlachy

1. nesúhlasí s z navýšením počtu chovných ošípaných nad 30 kg zo súčasných
8285 ks na 19076 ks, z dôvodu, že už v súčasnosti je neúmerné zaťaženie ovzdušia
a pôdy pri likvidácii močovky, v celom meste je neznesiteľný zápach, na čo sa vo
veľkej miere sťažujú občania mesta
2. nesúhlasí so zriadením objektu SO 61 – Asanačné veterinárne zariadenie
s kapacitou 1,2 t/deň, kde je plánované spaľovanie uhynutých zvierat. Prevládajúce
vetry na území mesta sú smerom na obytné časti, v súčasnosti je v meste neznesiteľný
zápach a pri zrealizovaní spaľovne by ovzdušie bolo zaťažené aj emisiami zo
spaľovne
3. zabezpečenie odberu hnojovice z prevádzky na ďalšie uskladnenie
a spracovanie odberateľom spol. Agro Spišské Vlachy, s.r.o. je v súčasnosti
nevyhovujúce a nedostatočné ( sťažnosti aj susedných obcí, kde sa hnojovica vyváža –
dotknuté obce – Bystrany a Olcnava ), z toho dôvodu žiadame o doplnenie
dokumentácie a následne aj realizáciu čističky odpadových vôd.

Dňa 9.5.2018 Mestu bol doručený ROZSAH HODNOTENIA ( v prílohe ), ku ktorému
Mesto po prerokovaní s účastníkmi konania, v zmysle uznesenia MsZ č. 369/VII/2018,
zaslalo pripomienky :
žiadame, aby príslušný orgán zaviazal navrhovateľa v správe o hodnotení spracovať doplnené
pripomienky :

- bod 2.2.1. – predložiť imisno prenosové posúdenie vplyvu látok spôsobujúcich zápach
(NH3) z navrhovanej činnosti a súvisiacej činnosti vypracované oprávnenou osobou; pri
spracovaní imisno-prenosového posúdenia zvoliť vhodnú metodiku v súlade s existujúcimi
technickými normami a s ohľadom na povahu navrhovanej a súvisiacej činnosti (napríklad
hodnotenie počas rôznych ročných období, hodnotenie pomocou použitia respondentov
a podobne); vhodnosť zvoleného spôsobu primerane odôvodniť

- bod 2.2.4. – uviesť výpočet množstva vzniknutej hnojovice, spôsob jej skladovania
a aplikácie a preukázať, že odberateľ, ktorý bude zabezpečovať jej ďalšie uskladnenie
a spracovanie, je schopný odobrať také množstvo hnojovice; predložiť konkrétnu účinnú
právnu dokumentáciu, na základe ktorej
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a) bude preukázaný právny záväzok odberateľov odoberaťhnojovicu od navrhovateľa
b) bude možné identifikovať konkrétne miesta aplikácie hnojovice
c) bude možné overiť splnenie limitných hodnôt pre aplikáciu dusíka do pôdy

a to všetko takým spôsobom, aby bolo možné v budúcnosti určiť, či došlo k zmene
navrhovanej činnosti, ktorá by mohla vyvolávať potrebu nového posúdenia.

- bod 2.2.5 – uviesť dopravné trasy spojené s prevádzkou navrhovanej činnosti (dovoz krmív,
ošípaných, vývoz hnojovice a pod.) s uvedením predpokladaného zaťaženia územia
spôsobeným navýšením dopravy, aj v prípade, že nebude možné vývoz hnojovice využiť
pozemky, na ktorých sa hnojovica nebude aplikovať; preukázať oprávnenie prejazdu
v prípade, že hnojovica má byť prevážaná po neverejných komunikáciách vo vlastníctve
tretích osôb.

- bod 2.2.7. – predložiť štúdiu aktuálnej situácie vodných zdrojov a súvisiacich vodárenských
zariadení vrátane ich ochranných pásiem v záujmovom území (vrátane grafického
znázornenia), aj vrátane uvedenia plánovanej kanalizácie a plánovaných vodárenských
zdrojov okolitých obcí (v spolupráci so zástupcami obcí)

- bod 2.2.8. – na základe štúdie aktuálneho stavu podzemných vôd podrobne vyhodnotiť
možný vplyv na podzemné vody, najmä v súvislosti so studňami obyvateľov obcí Bystrany
a Olcnavy a vodárenským zdrojom Prameň Sv. Jána, ako aj podrobne vyhodnotiť možný
vplyv na povrchové vody

- bod 2.2.9. – podrobne vyhodnotiť vplyv na územie európskeho významu SKUEV0928
Horný tok Hornádu, SKUEV0291 Svätojánsky potok, SKUEV0287 Galmus, SKUEV0224
Jereňaš, SKUEV0286 Hornádske vápence a chránené vtáčie územie SKCHVU036 Volovské
vrchy; a to v súlade s Usmerneniami Komisie Európskej únie k posudzovaniu vplyvov na
územia Natura 2000.

- bod 2.2.11. – graficky znázorniť navrhovanú činnosť v nadväznosti na platný Územný plán
mesta Spišské Vlachy a predložiť územnoplánovaciu dokumentáciu, z ktorej odvodzuje
právo realizovať navrhovanú činnosť.

- doplniť nový bod – vypočítať celkové navýšenie produkcie amoniaku v dôsledku
navrhovanej činnosti a súvisiacich činností.

- doplniť nový bod. – predložiť štúdiu únosnosti zaťaženia záujmového územia a vyhodnotiť
súlad navrhovanej činnosti a súvisiacich činností so zistenou únosnosťou zaťaženia
záujmového územia.

Mesto zároveň  žiada príslušný orgán o doručenie jedného vyhotovenia vyhodnotenia
pripomienok podľa ustanovenia § 30 ods. 8 zákona („Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý
samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny do desiatich pracovných dní od jeho
zverejnenia podľa odseku 7 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí
navrhovateľovi.“).

B) Zdôvodnenie novej úpravy:
Dňa 6.12.2018 Ministerstvo životného prostredia doručilo Mestu SPRÁVU
O HODNOTENÍ NAVRHOVANEJ ČINNOSTI " Chov ošípaných - zefektívnenie
prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy", ku ktorej Mesto má do 30 dní zaslať písomné
stanovisko. V správe by mali byť zapracované pripomienky Mesta v plnom rozsahu.
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Správa o hodnotení je zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/chov-osipanych-
zefektivnenie- prevadzky-farma-osipanych-spisske-vlachy.
Na webovom sídle mesta Spišské Vlachy: https://www.spisskevlachy.sk/index.php
a na úradnej tabuli mesta je zverejnené „Všeobecné zrozumiteľné záverečné zhrnutie“.
Verejné prerokovanie Správy o hodnotení navrhovanej činnosti sa uskutoční 04.01.2019
v sále kultúrneho domu v Spšských Vlachoch, záznam z verejného prerokovania bude zaslaný
na ministerstvo do 10 pracovných dní.

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

D) Dopad na personálne náklady:

E) Potreba úpravy predpisovej základne:

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)

H) Riešenie odporúčané spracovateľom.
Prijať Uznesenie, ...................................................
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II.

N á v r h   u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

Stanovisko mesta Spišské Vlachy k Správe o hodnotení činnosti „Chov ošípaných –
zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy“ v znení :
Mesto Spišské Vlachy, zastúpené primátorom Ľubomírom Fifikom, ako dotknutý orgán podľa
§ 35 ods.1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov  na životné prostredie v znení
neskorších predpisov a § 126 ods.4 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov dáva stanovisko :














