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Číslo: OU-ZM-OSZP-2015/001648 -013 VA 
Zlaté Moravce 18.11.2015 

ROZHODNUTIE 
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán 
štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s 
§ 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 29 zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 
„Modernizácia ustajnenia HD", predloženého navrhovateľom, AGRO Hosť ovce, s.r.o„ 
Hosťovce 1, 951 91 Hosťovce, toto rozhodnutie: 

Zmena navrhovanej činnosti „Modernizácia ustajnenia HD" uvedená v predloženom 
oznámení o zmene navrhovanej činnosti 

sa nebude posudzovať 

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"). 

Vzhľadom na charakter činnosti, informácií uvedených v oznámení o zmene navrhovanej 
činnosti a doručených stanovísk sa neukladajú opatrenia. 
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, 
je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu 
s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení 
činnosti podľa osobitných predpisov. 

Odôvodnenie 

Navrhovateľ, AGRO Hosťovce, s.r.o„ Hosťovce 1, 951 91 Hosťovce, doručil dňa 

20.10.2015 na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa 
§ 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona oznámenie o zmene navrhovanej 
činnosti „Modernizácia ustajnenia HD" vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu. Konanie 
vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie sa začalo dňom 

doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom. 
Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať v Nitrianskom kraji v okrese Zlaté 

Moravce v meste Zlaté Moravce, v katastrálnom území Zlaté Moravce, v extraviláne obce, 
na pozemku s parcelným číslom 22013/2, 22013/10. 

Vlastníkom pozemku je navrhovateľ, AGRO Hosťovce, s.r.o., Hosťovce 1, 951 91 
Hosť ovce. 
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Podľa prílohy č. 8 zákona sa navrhovaná činnosť zaraďuje do kapitoly č. 11 
Poľnohospodárska a lesná výroba, položka č. 1 Zariadenie na intenzívnu živočíšnu výrobu 
vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat s prahovou 
hodnotou od 100 VDJ, kde zákon ustanovuje vykonať zisťovacie konanie bez limitu. 

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal podľa 
§ 29 ods. 6 zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia ustajnenia HD" 
povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom, dotknutej obci a súčasne bolo zverejnené na 
webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: 
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-ustajnenia-hd 

Popis zmeny navrhovanej činnosti 
Zámerom investora je modernizácia chovu hovädzieho dobytka, nachádzajúceho sa v areáli 
jestvujúcej farmy dojníc v Chyzerovciach, a to rekonštrukciou kravína č . 2, pare. č. 222013/2 
a teľatníka pare. č. 22013/1 O. 

Rekonštrukciou nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy. V zrekonštruovanom objekte 
bude po rekonštrukcii 228 ustajňovacích miest pre dojnice, v ležiskových boxoch, s 
kapacitou 216 ks (237,6 VDJ). Dojnice budú ustajnené v štyroch skupinách. Hlavným 
výrobným programom bude chov základného stáda dojníc pre produkciu mlieka. 
Veľkokapacitný teľatník pre 142 ks teliat a mladého dobytka je určený pre ustajnenie 
kategórie HD vo veku 3 - 10 mesiacov. Teľatá v množstve 60 ks (15 VDJ) a mladý dobytok 
v počte 82 ks (49,2 VDJ) budú ustajnené v skupinách kotercovo, podľa veku a váhovej 
kategórie. 

Modernizácia spočíva v zmene technológie kŕmenia, napájania, podsieľkovej prevádzky 
a odstraňovania hnoja a močovky za zachovania pôvodného stavu hovädzieho dobytka. 

Kŕmenie a napájanie dojníc 
Kŕmenie dojníc bude riešené v prejazdnom krlnisku, ktoré bude vedené stredom kravína, na 
prejazd pre mobilnú kŕmnu linku, tzv. veľkoobjemový kŕmny voz s dávkovačom jadrových 
krmív. Prejazdom cez kŕmny prejazd bude kŕmna dávka zakladaná dojniciam k požľabnici 2x 
denne. Objemové krmivá sa použijú z vlastnej produkcie investora, jadrové kŕmne zmesi 
budú nakupované. Napájanie dojníc sa zabezpečí tepelne vyhrievanými napájačkami 

odolávajúcimi teplotám do -25°C. Na jedno napájacie miesto pripadne max. 20 dojníc. 
Podstieľanie 
V objekte bude po rekonštrukcii podstieľková prevádzka. Ako podstieľací materiál sa použije 
rezaná stelivová slama, ktorá bude do kotercov nastielaná denne prejazdom veľkoobjemového 
prívesu s dávkovačom, v množstve 8kg/ks/deň t. j. 1,728 t/deň na 216 dojníc a 2kg/142 ks v 
teľatníku 0,284 t/deň potom spolu= 2,012t/deň = 734,38 t/rok. 
Odstraňovanie hnoja a močovky 
Vyprodukovaný maštaľný hnoj sa bude z krmiska a hnojných chodieb denne vyhrňovať 
mobilnou hnojnou linkou tzv. vyhrňovacím mechanizmom (traktor s radlicou, čelný nakladač) 
cez manipulačnú hnojnú plochu za objektom a odvozom na jestvujúce hnojisko investora. 
Močovka vyprodukovaná v kravíne je viazaná do maštaľného hnoja, s ktorým sa vyhmie na 
manipulačnú plochu. Odpadová voda z napájačiek bude odkanalizovaná do nádrže močovky 
za dojárňou a ďalej sa prečerpá do skladovacích kapacít. Vyprodukovaný maštaľný hnoj a 
močovka budú aplikované na pôdny fond poľnohospodárskeho podniku podľa schváleného 
harmonogramu organického hnojenia. 
Produkcia maštaľného hnoja na 6 mesiacov: 

Dojnice 216 ks x 8,7 m3/6 mesiacov 
Mladý dobytok 82 ks x 4,08m316 mesiacov 
Teľatá 60 ks x l ,62m3 /6 mesiacov 
Spolu 

1879,20 m3 

334,56 m3 

97,20 m3 

2311 m3 za 6 mesiacov 

Z dôvodu, že sa kapacita nezvyšuje, nevznikajú nároky na nové skladovacie priestory pre 
maštaľný hnoj. 
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Stanoviská k navrhovanej zmene 
V zákonom stanovenej lehote doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská 

k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti tieto subjekty (stanoviská sú 
uvedené v skrátenom znení): 
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 
a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-NR-OSZP2-2015/041151, 
0115443/2015 zo dňa 26.10.2015, doručený 29.10.2015) k predloženému oznámeniu o zmene 
navrhovanej činnosti navrhovateľa nemá pripomienky a navrhuje vydať rozhodnutie, že sa 
navrhovaná činnosti nebude posudzovať podľa zákona. 
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivôsti o životné prostredie (list č. OU-ZM-OSZP-
2015/001687-06 zo dňa 03.11.2015, doručený 11.11.2015) v ktorom uvádza, že úseky 
ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva a ochrany 
ovzdušia netrvajú na posudzovaní činnosti v zmysle zákona. 
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia (list č. OU-ZM-OKR-2015/001651-2 
zo dňa 26.10.2015, doručený 26.10.2015) oznamuje, že k predloženému dokumentu 
z hľadiska potrieb civilnej ochrany neuplatňuje žiadne pripomienky podľa zákona o 
posudzovaní. 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (list č. PPL/ A/2015/03261 zo dňa 
27.10.2015, doručený 04.11.2015) súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti. 
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra (list č. 1993/2015 zo dňa 28.10.2015, 
doručený 28.10.2015) nemá k predloženému oznámeniu pripomienky a doplnenia a 
nepožaduje zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona. 
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (list č. ČZ-31351/2015, ČS-6847/2015 zo dňa 
27.l 0.2015, doručený 02.11.2015) súhlasí s navrhovanou zmenou v predloženom oznámení 
o zmene bez pripomienok. 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach (list č. ORHZ
ZMl/382/2015 zo dňa 23.10.2015, doručený 28.10.2015) uvádza, že z hľadiska ochrany pred 
požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie. 
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry (list č. 
286281157/2015 zo dňa 03.11.2015, doručený 04.11.2015) z hľadiska záujmov správy 
povodia uvádza, že k modernizácii ustajnenia hovädzieho dobytka nemá pripomienky. 
Mesto Zlaté Moravce (list č. 24189/4160/2015-výst. zo dňa 10.11.2015, doručený 

11.11.2015) k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti uvádza, že zverejnilo informáciu 
o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle mesta a na úradnej tabuli dňa 26.10.2015 aj 
s informáciou, kde je možné do oznámenia nahliadnuť, v akom čase a po dobu 1 O pracovných 
dní od zverejnenia informácie. 
Verejnosť nedoručila v zákonnej lehote stanovisko príslušnému orgánu. 

Vyhodnotenie 
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci 

zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v predloženom oznámení 
o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania 
navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie vrátane 
zdravia obyvateľstva a súčasného stavu životného prostredia v dotknutom území. 

Pri posudzovaní použil aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 1 O k zákonu 
o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011192/EÚ o posudzovaní vplyvov 
určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie). 

Navrhovaná zmena činnosti je realizovaná v území, ktoré nebolo posúdené podľa 
zákona. Zmena navrhovanej činnosti nevyvolá nové vplyvy. Uvedená skutočnosť sa prejavila 
aj v stanoviskách od dotknutých subjektov, ktoré dali kladné stanoviská a nepožadovali ďalšie 
posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich 
nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9 zákona, sa považujú za súhlasné. Opatrenia pre túto 
zmenu navrhovanej činnosti sa neukladajú. 
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Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú vacs1e ako sa uvádza v 
zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie 
skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v 
rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. 

Pri normálnej prevádzke nemá zmena navrhovanej činnosti žiadne výstupy, ktoré by 
mohli mať vplyv na životné prostredie. Predložená zmena nemá významný negatívny vplyv 
na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný 
o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil zisťovacieho procesu. 

Záver 
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci 

zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti na základe predloženého 
oznámenia o zmene, doručených stanovísk k zmene navrhovanej činnosti a zhodnotenia stavu 
životného prostredia v záujmovom území konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti 
nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné 
prostredie a zdravie obyvateľstva, nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov, nebol zistený 
nesúlad s platnými územnoplánovacími podkladmi v záujmovom území, a preto rozhodol tak, 
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Upozornenie: Podľa§ 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom 
v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má 
zriadené a na úradnej tabuli obce. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Zlaté 
Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce 
v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia, doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia 
účastníkovi konania. 

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia 
považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 
ods. 15 zákona. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň 
pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení Piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. 
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov . 
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Ing. Mária ýkorová 

vedúca odboru 

Doručuje sa: 
1. AGRO Hosťovce, s.r.o„ Hosťovce 1, 951 91 Hosťovce 

2. Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti): 
3. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia 

poľnohospodárstva, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
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4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

5. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 
953 01 Zlaté Moravce 

6. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia, Sládkovičova 3, 
953 O 1 Zlaté Moravce 

7. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova ul. 58, 

949 63 Nitra 
9. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Akademická IA, 949 01 Nitra 
1 O. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., ÔZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Za 

hydrocentrálou 8, 949 O 1 Nitra 
11. OR Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach, 1. mája 2A, 953 01 Zlaté 

Moravce 


