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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo       Vybavuje    B. Bystrica 

-/- 9204-13617/47/2019/Mkš Ing. Mikloš,                            10. 04. 2019 

  Ing. Križmová                          

    

  

Vec 

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania integrovaného povolenia 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, 

odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán 

štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) 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 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 o IPKZ“), na základe písomného 

vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Babičkin dvor, a. s. J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký 

Krtíš, IČO: 45 538 557, v zastúpení spoločnosťou Envirosan spol. s r.o., Slovenská Ľupča 

doručenej inšpekcii dňa 19. 12. 2018 a doplnenej dňa 29. 03. 2019, podľa § 11 ods. 5 písm. a) 

zákona o IPKZ Vás   

 

u p o v e d o m u j e ,  

 

že dňom doručenia žiadosti sa začalo správne konanie vo veci vydania integrovaného 

povolenia pre prevádzku „Farma Príbelce - chov hydiny“ Príbelce 322, 991 25 Príbelce. 

Predmetom integrovaného povolenia je určenie podmienok na vykonávanie činnosti 

v prevádzke, s cieľom zaručiť účinnú integrovanú ochranu a udržanie noriem kvality 

životného prostredia. 

 

Súčasťou  konania vo veci vydania integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona 

o IPKZ konanie o udelení súhlasov a povolení, ktoré nahrádzajú doteraz vydané súhlasy 

podľa osobitných predpisov: 

 

1) v oblasti ochrany ovzdušia 

 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na vydanie 

rozhodnutia o povolení stavby časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, 
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 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ súhlas na vydanie a zmeny súboru 

technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, 

 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 10 zákona o IPKZ určenie technických požiadaviek 

a podmienok prevádzkovania, 

 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 12 zákona o IPKZ určenie rozsahu a požiadaviek 

vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, 

 

2) v oblasti povrchových a podzemných vôd 

 podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ súhlas na uskutočnenie stavieb 

a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa príslušných 

právnych predpisov ochrany vôd, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd 

a podzemných vôd, 

 

3) v oblasti odpadov 

 podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 9 zákona o IPKZ vyjadrenie k výstavbe týkajúcej 

sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, 

 

4) podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie 

k vydaniu stavebného povolenia na stavbu a na zmenu stavby, 

 

5) v oblasti stavebného poriadku podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 68 stavebného 

zákona povolenie zmeny stavby (pozn.: „Hala č. 5“, na pozemku parc. č. 209/3, 210/11, 

v katastrálnom území Horné Príbelce) pred dokončením. 

 

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určuje 30 dňovú lehotu 

na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia. Inšpekcia na základe odôvodnenej 

žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu predĺži podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ 

lehotu na vyjadrenie k žiadosti. 

 

Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ zverejnila žiadosť na svojom webovom 

sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. 

Inšpekcia zverejnila podľa § 11 ods. 5 písm. d)  na svojom webovom sídle, v informačnom 

systéme integrovanej prevencie a na úradnej tabuli výzvu dotknutej verejnosti na písomné 

prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti 

s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 

 

Podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ Vám oznamujeme, že do žiadosti spolu s prílohami 

je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor 

IPK, Jegorovova 29B, Banská Bystrica v pracovných dňoch čase od 9.00 hod. do 14.00 hod., 

alebo na Obecnom úrade Príbelce v stránkových dňoch stanovených obecným úradom.  

 

Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ obsahovať návrh 

podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní. Podľa 

§ 12 ods. 5 zákona o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote inšpekcia  neprihliadne.   
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Podľa § 15 ods. 2 zákona o IPKZ účastník konania môže požiadať o vykonanie ústneho 

pojednávania v lehote určenej na zaslanie vyjadrenia podľa § 11 ods. 5 písm. a) alebo 

v predĺženej lehote určenej podľa § 11 ods. 6. 

 

Vyjadrenie doručte na vyššie uvedenú adresu Inšpektorátu životného prostredia Banská 

Bystrica a podľa možností na elektronické adresy ivan.miklos@sizp.sk alebo 

zuzana.krizmova@sizp.sk 

 

 

 

 

                                                                                                                    Ing. Zdeněk Gregor 

                                                                                                                    riaditeľ inšpektorátu 

1 Príloha 

Stručné zhrnutie žiadosti sa doručí účastníkovi konania (okrem prevádzkovateľa 

a projektantov) a dotknutým orgánom 

 

Doručuje sa: 

 

Účastníkom konania: 

1. Envirosan spol. s r.o., Školská 2, 976 13 Slovenská Ľupča 

2. Obec Príbelce, starosta obce Príbelce, Príbelce 234, 991 25 

3. Ing. Štefan ADAM, AM design s.r.o., Jarmočná 59, 992 01 Modrý Kameň 

4. Ladislav Balga, Ladislav Balga BS - PO, Lučenská 400/61, 990 01 Veľký Krtíš 

5. Ing. Pavel Ruman, Ing. Pavel Ruman PaRum, Venevská 771/37, 99001 Veľký Krtíš  

 

Dotknutým orgánom: 

1. Mesto Modrý Kameň, stavebný úrad, Mariánske nám. 1, 992 01 Modrý Kameň 

2. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa 

ochrany ovzdušia, Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš 

3. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna  správa   

odpadového hospodárstva, Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš 

4. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa, 

Madácha 2, Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš 

5. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa 

ochrany prírody a krajiny, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš 

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš 

7. Regionálna veterinárna a potravinárska správa, Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký  Krtíš 

8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Veľký Krtíš, Prše 723, 

992 01 Modrý Kameň 
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