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Vec
Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 9 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 zmien a doplnkov (ďalej
len „zákon o IPKZ“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa JK
Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 35 844 761 doručenej Inšpekcii dňa
25.07.2019, podľa § 11 ods. 1 zákona o IPKZ a § 11 ods. 5 a) zákona o IPKZ
upovedomuje,
že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci zmeny č. 3 integrovaného povolenia
pre prevádzku „Vrakúň – Malý Háj“, vydaného rozhodnutím č. 66361933/37/2012/Zál/372850311 zo dňa 11.02.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
06.03.2012, (ďalej len „integrované povolenie“).
Predmetom zmeny integrovaného povolenia je:
 Revízia integrovaného povolenia na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ
2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice EP a Rady 2010/75/EÚ
stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny
alebo ošípaných a s tým spojená zmena
 Aplikácia BAT so zameraním na preukázanie dodržania emisných limitov analýzou
hnojovice a/resp. krmiva na dusík a fosfor (ich pomer) podľa kategórií zvierat (ako sú
delené v integrovanom povolení)
 zmena (prehodnotenie) odberov podzemných vôd podľa rozhodnutia MŽP SR a podľa
Záverečnej správy výpočtu množstva podzemných vôd v kategórií B
Súčasťou konania je:
V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
podľa § 3 ods. 3 písmeno b) bod č. 1.1. zákona o IPKZ– udelenie súhlasu na odber
povrchových a podzemných vôd v nadväznosti na § 21 ods. 1 písmeno b), zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov
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V oblasti prehodnotenia a aktualizácie podmienok povolenia:
podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ v platnom znení – prehodnotenie a aktualizácia
podmienok povolenia podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie EÚ 2017/302 z 15.
februára 2017, ktorým sa podľa smernice EP a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery
o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných.
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.
Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ Vám oznamujeme, že do žiadosti spolu
s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na Inšpekcii v pracovných
dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod., po telefonickom alebo e-mailovom dohodnutí alebo
na Obecnom úrade vo Vrakúni. Žiadosť je zverejnená aj na webovom sídle
www.sizp.sk, www.vrakun.sk.
Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo
v predĺženej lehote.
Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia
podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak tento zákon
neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ.
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
neprihliada.
Vyjadrenie doručte na vyššie uvedenú adresu Inšpekcie a podľa možností na elektronickú
adresu ivana.zaleska@sizp.sk.

JUDr. Richard Molnár
riaditeľ

Príloha:
1. Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti o vydanie zmeny integrovaného
povolenia sa doručuje účastníkom konania (okrem prevádzkovateľa) a dotknutým
orgánom.

Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
2. Obec Vrakúň, Námestie sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň
Dotknutému orgánu:
3. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Alžbetínske
námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda

