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ROZHODNUTIE 

 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov 

na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán 

štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) 

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 ako príslušný orgán podľa § 3 

písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

podľa § 22 ods. 6 tohto zákona  

 

upúšťa od požiadavky variantného riešenia 

 

navrhovanej činnosti „Chicken Meals s.r.o., Prevádzka Hydinárska farma Úbrež“ 

navrhovateľa Chicken Meals s.r.o., Štefánikova č. 76, 071 01 Michalovce, IČO 47 689 889, 

 

Odôvodnenie:  

 

Navrhovateľ Chicken Meals s.r.o., Štefánikova č. 76, 071 01 Michalovce, 

IČO 47 689 889 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 29. 06. 2022 na Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 22 ods. 6 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“) žiadosť o upustenie od požiadavky 

variantného riešenia navrhovanej činnosti „Chicken Meals s.r.o., Prevádzka Hydinárska 

farma Úbrež“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“). 

 

Predmetom navrhovanej činnosti je hospodárenie v živočíšnej výrobe, chov jatočnej 

hydiny – brojlerov, v počte 95 000 kusov v jednom turnuse. Navrhovaná činnosť bude 

situovaná v Košickom kraji, v okrese Sobrance, v katastrálnom území obce Úbrež, na pozemku 

s parcelnými č. 178/2, 178/3, 178/4, 178/5, 178/7, 180/2, 180/5, 672/3, ktoré sú v katastri 

nehnuteľností evidované ako „zastavaná plocha a nádvorie“.  
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Podľa prílohy č. 8 zákona je navrhovaná činnosť zaradená nasledovne:  

11. Poľnohospodárska a lesná výroba:  

 

Pol. 

číslo 

 

Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A 

(povinné 

hodnotenie) 

Časť B 

(zisťovacie 

konanie) 

1. Zariadenia na intenzívnu živočíšnu výrobu 

vrátane depónií vedľajších produktov 

s kapacitou 

c)  hydiny  

 

 

  

od 85 000 ks 

bojlerov alebo  

od 40 000 ks 

nosníc  

od 55 000 ks 

do 85 000 ks 

bojlerov  

alebo  

od 25 000 ks 

do 40 000  ks 

nosníc  

 

Navrhovateľ v žiadosti uvádza, že pre navrhovanú činnosť neexistuje platné integrované 

povolenie na základe čoho navrhovateľ podal žiadosť na Slovenskú inšpekciu životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice o vydanie  integrované povolenia, vrátane 

porovnania prevádzkových pomerov spoločnosti so závermi o najlepšie dostupných technikách 

(BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných, vypracovaných v zmysle Vykonávacieho 

rozhodnutia komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho 

parlamentu a rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre 

intenzívny chov hydiny alebo ošípaných. 

Navrhovaná činnosť sa bude vykonávať na území existujúcej prevádzky situovanej 

v obci Úbrež, ktorá slúžila na poľnohospodársku výrobu od 60-tych rokov 20. storočia. 

Prevádzka sa skladá z nasledujúcich existujúcich objektov: 

- 2x sociálna budova; 

- sklad; 

- znášková hala č. 1 (rozmery: 95 × 12,76 m, počet kŕmnych tanierov: 372 ks); 

- znášková hala č. 2 (rozmery: 95 × 11, 23 m, počet kŕmnych tanierov: 248 ks); 

- znášková hala č. 3 (rozmery: 95 × 12,25 m, počet kŕmnych tanierov: 372 ks); 

- znášková hala č. 4 (rozmery: 95 × 15,80 m, počet kŕmnych tanierov: 372 ks); 

- hydroglobus; 

- znášková hala č. 5 (rozmery: 98,80 × 15,80 m, počet kŕmnych tanierov: 372 ks). 

Hala č. 5 je po rekonštrukcii, a neprebehla u nej ešte kolaudácia podľa zákona 

č. 50/1976 Z. z o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Po prebehnutí 

tohto procesu ju navrhovateľ plánuje uviesť do prevádzky. 

Technológia kŕmenia je v prevádzke riešené kŕmnymi líniami, na ktorých sú kŕmne 

taniere, ktoré sú zabezpečené sústavou kapacitných snímačov a termorelé. Kŕmenie je doplnené 

zariadením na kontrolu kŕmnej dávky. Kŕmny systém celkovo zabezpečuje: 

- ľahký prístup jednodenných kurčiat ku krmivu;  

- minimálny technologický úhyn u jednodenných kurčiat; 

- zníženie prašnosti na hale;  

- ľahké zdvíhanie kŕmnej línie.  

Napájanie je zabezpečené napájacími líniami s niplovými napájačkami. Každá línia je 

vybavená tlakovým regulátorom. Na hlavný prívod vody je pripojený vodný filter a medikátor 

na presné dávkovanie liečiv. Systém napájania zabezpečuje: 
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- dostatočné množstvo vody pre každý kus hydiny; 

- vylučuje riziko kontaminácie vody; 

- pomocou zdvíhanie napájacej línie stimuluje rast hydiny; 

-  zabezpečuje minimálny odkvap vody do postieľky.  

 

V znáškových halách je zabezpečená ventilácia, a to v kombinácií priečnej ventilácie so 

stropnou podtlakovou ventiláciou. Haly sú napojené aj na prívod zemného plynu a v súčasnosti 

je vykurovanie chovných hál riešené propán-butánom. Krmivo je uskladnené 

v sklolaminátových silách v počte kusov 2 pri každej hale s objemom jedného sila 12 t krmiva. 

Do haly je prepravované špirálovými dopravníkmi. Spotreba krmiva je vo všetkých halách 

monitorovaná tenzometrami. 

 

Navrhovateľ svoju žiadosť odôvodňuje nasledujúcimi skutočnosťami: 

- navrhovaná činnosť je realizovaná v existujúcich objektoch, keďže ide o  fungujúcu 

prevádzku; 

- súčasné dispozičné riešenie vyhovuje chovu a výkrmu brojlerových kurčiat; 

- navrhovateľ má niekoľkoročné praktické skúsenosti s chovom a výkrmom 

brojlerov; 

- prevádzka je pravidelne kontrolovaná Štátnou veterinárnou a potravinárskou 

správou Slovenskej republiky 

 

Po zvážení argumentov uvedených v žiadosti navrhovateľa MŽP SR akceptovalo 

dôvody uvedené v žiadosti navrhovateľa a rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia.  

 

Zámer vypracovaný podľa § 22 a prílohy č.9 zákona bude obsahovať jeden variant 

činnosti, ako aj nulový variant, t. j. variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť 

neuskutočnila. 

 

Zámer je potrebné doručiť v dvoch listinných vyhotoveniach a jednom jeho 

vyhotovení na elektronickom nosiči dát. 

 

MŽP SR zároveň poukazuje na to, že ak z pripomienok predložených k zámeru podľa 

§ 23 ods. 4 zákona vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej 

činnosti, príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie ďalšieho variantu v konaní podľa 

tohto zákona. 

 

P o u č e n i e: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné 

súdom. 

 

 

 

Mgr. Michaela Seifertová 

generálna riaditeľka sekcie  

 

Doručuje sa:  

Chicken Meals s.r.o., Štefánikova č. 76, 071 01 Michalovce 


