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Z V E R E J N E N I E 

 

údajov a informácií podľa § 11 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“) 

 

a 

 

V Ý Z V A  

 dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, 

 dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 

 

1. Žiadosť o zmenu povolenia: 

1.1. Žiadosť zo dňa: 16. 01. 2023 

1.2. Doručená na správny orgán: SIŽP, Inšpektorát ŽP Banská Bystrica 

1.3. Doručená dňa: 16. 01. 2023 

1.4. Evidovaná pod číslom: 1390/2023 

1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgánu 

www.sizp.sk: 13. 03. 2023 

1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli obce: 

 

 

 

............................................... 

Dátum zverejnenia 

pečiatka a podpis 

 

1.7. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli obce: 

 

 

 

............................................... 

Dátum ukončenia zverejnenia 

pečiatka a podpis 

http://www.sizp.sk/
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2. Prevádzkovateľ:                             

2.1. Názov:  AGRO CS Slovakia, a.s. 

2.2. Adresa: Nám. Republiky 5, Lučenec 984 01 

2.3. IČO: 36 042 161 

2.4. Variabilný symbol: 4772750123 

 

3. Prevádzka:  

3.1. Názov:  „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov AGRO CS“  

3.2. Adresa:   výrobný závod Veľké Dravce, 985 42 Veľké Dravce 

3.3. Katastrálne územie: Veľké Dravce a Nové Hony 

3.4. Parcelné číslo:  

Katastrálne územie: Nové Hony, parc. číslo: 160/2, 160/3, 160/10, 160/11, 

160/12, 160/13, 160/20, 163/1, 163/2, 163/3, 163/5, 163/6, 163/7, 160/9, 163/8, 

163/21, 163/23, 163/24, 163/25, 163/26, 163/27, 163/29, 163/34, 163/37, 

163/38, 163/39, 163/40, 163/41, 163/42, 163/51, 163/52, 163/53, 163/54, 

163/55, 163/57, 163/58, 163/59, 163/60, 163/61, 163/62, 163/64, 163/69, 

163/75, 163/76, 163/78,163/79, 163/80, 163/81, 163/82, 163/83, 170/2, 170/3, 

170/4, 170/5, (t.j. odberná stanica vody) - zastavaná plocha a nádvorie 309/1, 

309/3 – 160/5, 160/7 – orná pôda 

Katastrálne územie: Veľké Dravce, parc. číslo:193/8, 793/9, 793/10, 793/11, 

793/13, 794/4, 796/3, 805, (benkalor) 809, 2478/3, 2478/8, 2478/9, 2478/10 - 

zastavaná plocha a nádvorie, 2478/5, 2478/6 – ostatná plocha, 2478/2 – orná 

pôda 

3.5. Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:  

                       5. Nakladanie s odpadmi 

  5.3.  

b) zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, 

ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa jednu 

alebo viacero z nasledovných činností, ale nezahŕňa činnosti, na ktoré sa 

vzťahujú osobitné predpisy: 1. biologická úprava; 

 

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení: 

Jedná sa o vydanie nového integrovaného povolenia 

 

5. Informácie pre verejnosť:  

5.1. Písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti za účastníka konania a vyjadrenie sa 

k začatiu konania dotknutou verejnosťou a verejnosťou je potrebné zaslať na adresu 

správneho orgánu alebo na elektronickú adresu: michaela.bittnerova@sizp.sk alebo 

sizpipkbb@sizp.sk. 

5.2. Podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa 

dotknutej verejnosti za účastníka konania a vyjadrenie sa k začatiu konania 

mailto:michaela.bittnerova@sizp.sk
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verejnosťou a dotknutou verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., 

t. j. do 12. 04. 2023. 

 

6. Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy 

a výpisy):  

6.1. Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného 

prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len 

„inšpekcia“), Jegorovova 29B, Banská Bystrica, 2. poschodie, v pracovných dňoch 

po vzájomnej dohode e-mailom alebo telefonicky v čase od 9:00 hod. d  14:00 hod.  

6.2. Obec: Veľké Dravce, Obecný úrad, 985 42 Veľké Dravce, v stanovených 

stránkových dňoch obecným úradom. 

Obec: Obec Nové Hony, Nové Hony 13, 985 42 Veľké Dravce, v stanovených 

stránkových dňoch obecným úradom. 

6.3.  Webové sídlo: www.sizp.sk, www.velkedravce.sk, www.novehony.sk  

 

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: 

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov „kompostáreň“ bolo predmetom zisťovacieho konania 

pod názvom „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – kompostáreň Veľké Dravce“ 

7.1. Príslušný orgán: Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné 

prostredie 

7.2 Výsledok procesu: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že činnosť sa 

nebude posudzovať.   

7.3 Číslo:  ŽP-2013/01080 – 7 

7.4 Zo dňa:  26. 06. 2013 

7.5 Webové sídlo:   https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-

zhodnocovanie-odpadov-kompostaren-velke-dravce  

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov „linka na sušenie fermentovaného hnoja a iných 

biologicky rozložiteľných zložiek a peletáreň“ bolo predmetom zisťovacieho konania ako 

zmena činnosti pod názvom „Rozšírenie činnosti – hnojisko a univerzálny zhutňovací 

komplex na výrobu peliet AGRO CS SLOVAKIA, Veľké Dravce“ 

7.1. Príslušný orgán: Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné 

prostredie 

7.2 Výsledok procesu: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že táto zmena 

činnosť sa nebude posudzovať.  

7.3 Číslo:  OU- LC- OSZP – 2016/011350-7 

7.4 Zo dňa:  07. 12. 2016, právoplatné dňa: 13. 01. 2017  

7.5 Webové sídlo:   https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-cinnosti-

hnojisko-univerzalny-zhutnovaci-komplex-na-vyrobu-  

  

http://www.sizp.sk/
http://www.velkedravce.sk/
http://www.novehony.sk/
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zhodnocovanie-odpadov-kompostaren-velke-dravce
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zhodnocovanie-odpadov-kompostaren-velke-dravce
http://www.enviroportal.sk/sk/eia
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Zariadenie na zhodnocovanie odpadov „linka na výrobu drevného vlákna“ bolo predmetom 

zisťovacieho konania ako zmena činnosti pod názvom „Rozšírenie činnosti – Zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) s cieľom náhrady rašeliny drevným vláknom 

pri výrobe substrátov v spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.“ 

7.1. Príslušný orgán: Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné 

prostredie 

7.2 Výsledok procesu: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že táto zmena 

činnosť sa nebude posudzovať.  

7.3 Číslo:  OU-LC-OSZP-2022/006166-015 

7.4 Zo dňa:  07. 07. 2022, právoplatné dňa: 28. 12. 2022 

7.5 Webové sídlo:  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-cinnosti-

zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelneho-odpadu-bro  

 

8. Predmet konania:  

V zmysle zákona o IKPZ je súčasťou integrovaného povoľovania: 

v oblasti ochrany ovzdušia: 

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

o povolení stavieb stredných zdrojov znečisťovania (kotolňa na biomasu, „linka 

na sušenie fermentovaného hnoja a iných biologicky rozložiteľných zložiek 

a peletáreň“, „kompostáreň“) a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ČOV 100 

EO, skladovanie motorovej nafty s výdajným stojanom), 

 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 stredných zdrojov a malých zdrojov znečisťovania 

ovzdušia, 

 

v oblasti ochrany vôd: 

 podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1. zákona o IPKZ – povolenie na:  

1.1. odber povrchových vôd z vodného toku Šťavica v r. km 0,7 a podzemných vôd 

z kopanej studne z vodného útvaru SK200310OP  

1.2. vypúšťanie odpadových vôd prečistených v biologickej čistiarni odpadových vôd 

do povrchových vôd t.j. do vodného toku Šťavica v r. km 0,66,  

1.3. vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd t.j. do vodného toku 

Šťavica v r. km 0,66 a 0,662, 

 

 v oblasti odpadov:   

 podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ – súhlas na prevádzkovanie zariadení 

na zhodnocovanie ostatných odpadov: 

 „linka na výrobu drevného vlákna“, 

 „kompostáreň“, 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-cinnosti-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelneho-odpadu-bro
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-cinnosti-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelneho-odpadu-bro
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 „linka na sušenie fermentovaného hnoja a iných biologicky rozložiteľných zložiek 

a peletáreň“, 

 podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ – súhlas na vydanie prevádzkových 

poriadkov zariadení na zhodnocovanie odpadov, 

 podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ – súhlas na to, že látka alebo vec sa 

považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad. 

  

 Podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ – schválenie východiskovej správy. 

 

9. Zoznam dotknutých orgánov: 

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej 

správy, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec 

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom 

hospodárstve, Námestie Republiky 26, 984 01 Lučenec 

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, 

Námestie Republiky 26, 984 01 Lučenec 

Slovenský hydrometeorologický ústav, Zelená 5, 974 04 Banská Bystrica 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so  sídlom v Lučenci, ul. Petőfiho č. 1, 

984 38 Lučenec 

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Ulica mieru 2, 984 01 Lučenec 

 

10. Ústne pojednávanie:  

Podľa § 15 ods. 2 zákona o IPKZ účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho 

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

v predĺženej lehote určenej podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ. 

 

11. Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté 

prevádzkovateľom: 

(pozn.: je uvedené v samostatnej prílohe) 


