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Vec 

„Kravín a budova mäsokombinátu a mliekarne“ 

 – zaslanie zámeru rezortnému, povoľujúcemu, dotknutému orgánu a účastníkovi konania 
 

 

Navrhovateľ, ZETEZ s.r.o. Poľná 1, 811 01 Bratislava, IČO 46 100 245, doručil dňa 

14.01.2019 Okresnému úradu Stará Ľubovňa, odboru starostlivosti o životné prostredie  podľa 

§ 22 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 č. 24/2006 Z. z.“) zámer 

navrhovanej činnosti „Kravín a budova mäsokombinátu a mliekarne“. 

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), ako príslušný orgán 

štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 3 

ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z., 

upovedomuje podľa § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov, že sa začalo správne konanie vo veci posudzovania 

predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru navrhovateľom. 

Zámer Vám zasielame podľa § 23 ods. 1 zákona ako rezortnému, resp. ako 

povoľujúcemu resp. ako dotknutému orgánu, resp. ako účastníkovi konania v písomnom 

vyhotovení. Zámer je zverejnený i na elektronickej adrese:  

Na internete: www.enviroportal.sk – Informačné a monitorovacie systémy ŽP – 

Informačné systémy – IS Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – Názov akcie: napísať 

presný názov zámeru. 

Navrhovaná činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 pís. b) zákona EIA, 

uvedená činnosť je podľa prílohy č. 8 k zákonu EIA zaradená pod: 

 Časť 12 – Potravinársky priemysel – pod pol. č. 2 – Bitúnky a mäsokombináty, 

hydinárske závody- kde zákon v časti B – predpisuje zisťovacie konanie bez limitu. 
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Vaše písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona prosíme 

doručiť na adresu:  

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie gen. 

Štefánika č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa, najneskôr do 21 dní od jeho doručenia. 

Nakoľko pri rozhodovaní sa prihliada aj na predložené písomné stanoviská, dovoľujeme si 

Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili i názor, či predložený zámer má 

alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

Zároveň si dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe na e-mail: 

viera.hrebikova@minv.sk . 

Ak v uvedenej lehote nebude Vaše písomné stanovisko doručené, podľa § 23 ods. 4 zákona 

č. 24/2006 Z. z. bude stanovisko považované za súhlasné. 

 

                   PaedDr. Ladislav Polák 

                         vedúci odboru 

 

Príloha:  

1. zámer „Kravín a budova mäsokombinátu a mliekarne“ písomne iba obci Kolačkov 

Rozdeľovník: 

Doručí sa: 

Rezortný orgán:  

      1. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava  

Povoľujúci orgán (je i dotknutý orgán): 

1. Obec Kolačkov, Kolačkov 30, 065 11 Nová Ľubovňa 

Dotknuté orgány: 

1. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie gen. 

Štefánika č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

- štátna správa ochrany prírody a krajiny 

- štátna správa ochrany ovzdušia 

- štátna správa odpadového hospodárstva 

- štátna vodná správa 

2. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor krízového riadenia, Námestie gen. Štefánika 1, 064 

01 Stará Ľubovňa 

3. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor  cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Námestie gen. Štefánika č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

4. Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor, Námestie gen. Štefánika 1, 064 

01 Stará Ľubovňa 

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1, 

064 01 Stará Ľubovňa 

6. Regionálna potravinová a veterinárna správa Stará Ľubovňa, Levočská 4/338, 064 01 

Stará Ľubovňa 

7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni, Mýtna 5, 064 01 

Stará Ľubovňa 

8. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 

9. Prešovský samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, Námestie mieru 2, 081 92 

Prešov 

Účastníci konania: 

1. ZETEZ s.r.o.,  Poľná 1, 811 08 Bratislava     
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