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Žilina
07. 03. 2023

Vec
„Mäsovýroba Oravská Polhora“– záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o
zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení

Spoločnosť INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379 požiadala dňa
22.02.2023 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
zložiek životného prostredia kraja, o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v
platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) k plánovanej stavbe „Mäsovýroba Oravská Polhora“.

Požadované záväzné stanovisko bude použité v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona
č. 24/2006 Z. z. v rámci zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Mäsovýroba Oravská Polhora“, ktorej
navrhovateľom je spol. Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o., 029 47 Oravská Polhora 1043, IČO: 52 124 860 v zastúpení
spol. INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379.
Súčasťou žiadosti bol Zámer činnosti vypracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. pre stavbu/činnosť „Mäsovýroba
Oravská Polhora“, ktorý vypracovala spoločnosť INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica,
IČO: 36 738 379 vo februári 2023.

Umiestnenie navrhovanej činnosti
Kraj: Žilinský
Okres: Námestovo
Obec: Oravská Polhora
Katastrálne územie: Oravská Polhora
Parcelné čísla (parcely KN-C): C-KN č. 21069/140, 21118/11, 21118/10, 21115/6, 21064/2, 21063/2

Účel navrhovanej činnosti

Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba objektu výrobnej haly mäsovýroby so zázemím administratívy.
Prevádzka bude zameraná na živočíšnu výrobu a spracovanie produktov živočíšneho pôvodu. Jej hlavným cieľom
je rozrábka, spracovanie a balenie mäsa z domácich kopytníkov a to bravčového, ovčieho a hovädzieho dobytka.
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Dotknuté pozemky, na ktorých sa plánuje navrhovaná činnosť umiestniť sú situované mimo zastavaného územia
obce. Lokalita je prístupná z cesty 1. triedy č. 78 (I/78), na ktorú sa napája miestna prístupová cestná komunikácia
smerujúca k záujmovému areálu pre umiestnenie navrhovanej činnosti. Ide o lokalitu, ktorá sa nachádza v územnom
pláne obce Oravská Polhora s označením regulovaného priestoru RP 27 - priemyselný areál, v ktorom platí záväzný
regulatív územného plánu - výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná.
Vzdialenosť najbližších obytných objektov je cca 500 m južným smerom od budúceho areálu prevádzky v katastri
Oravská Polhora.
Navrhovaná činnosť plánuje vybudovať objekt výrobnej haly mäsovýroby so zázemím administratívy. Na pozemku
bude k dispozícii vrátnica, priestor parkovania a tankovania pohonných hmôt pre obslužné vozidlá prevádzky.
Výrobná hala bude montovaná s predpokladanými rozmermi 40 × 40 m. Súčasťou haly budú nakladacie a
vykladacie rampy na severnej strane, podzemné skladové priestory a priestory pre technológie pod polovicou haly
a dvojpodlažná časť haly so zázemím pre zamestnancov a kanceláriami na 2 NP. V prílohe k tomuto zámeru je k
dispozícii architektonická štúdia tohto projektu.

Plocha pozemku: 7 404,7 m2
Zastavaná plocha: 1 659,5 m2
Spevnené plochy: 2 037,1 m2
Plochy zelene: 3 708,1 m2

Objekt prináša priestor pre technológiu, skladovanie, administratívnu časť a zázemie pre zamestnancov.
Súčasťou technologického procesu spracovania mäsa bude rozrábka, výroba a tepelná výroba, automatická udiareň,
zrecie komory, chladiace a mraziace boxy, baliareň a expedícia. Celá prevádzka by mala spĺňať náročné kritéria
a normy definované pre potravinárske výrobne Európskou úniou, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou a
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Odpadové dažďové vody zo spevnených plôch areálu budúcej prevádzky budú odvádzané do miestneho priľahlého
toku Polhoranka cez odlučovač ropných látok s objemom kalojemu 3 m3.

Čistiareň odpadových vôd
V rámci budúcej prevádzky bude zabezpečené chemické a biologické čistenie odpadových vôd pre splaškové a
technologické odpadové vody. Presne technické riešenie čistiarne bude predmetom ďalšieho stupňa projektovej
prípravy, kedy budú známe podrobnejšie informácie pre projektovanie takéhoto zariadenia. Pôjde však o kompletnú
dodávku špecializovanej firmy, ktorá sa orientuje na oblasť čistenia splaškových a priemyselných odpadových vôd
a takéto riešenia sa projektujú tzv. na mieru podľa miestnych podmienok a parametrov projektu resp. požiadaviek
na kvalitu vyčistenej vody pred jej vypustením do recipienta.
Charakteru odpadových vôd musí adekvátnym spôsobom zodpovedať spôsob ich čistenia, zahrňujúci v prípade
riešenej prevádzky chemické a biologické procesy.
Technologická zostava bude navrhovaná podľa bilančných údajov, stupňa znečistenia odpadových vôd, prípadne
podľa laboratórnej simulácie navrhovaného spôsobu čistenia.
Obdobné riešenie čistenia odpadových vôd takouto vlastnou čistiarňou odpadových vôd využívajú štandardne
viaceré priemyselné a potravinárske prevádzky.
Riešenie čistenia odpadových vôd pre vypúšťanie do povrchového toku musí vyhovovať požiadavkám Nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z. z 25.mája 2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vôd, resp. podľa požiadaviek príslušného Správcu vodného toku.

V danej etape projektu je k dispozícii predbežný návrh projektanta čistiarne odpadových vôd, ktorá bude podľa
súčasných predpokladov 2. stupňová:
• 1. stupeň: chemické čistenie
• 2. stupeň biologické čistenie

Čistiareň odpadových vôd bude schopná v tomto systéme spracovávať splaškové, ako aj technologické odpadové
vody. Predbežne sa kapacita čistiarne dimenzuje na objemový prietok 56 m3/deň. Na základe hodnoty CHSK a
BSK a maximálneho objemu odpadovej vody vztiahnutý na celodenný objem projektant predbežne stanovil počet
ekvivalentných obyvateľov (EO) ako kľúčový parameter takéhoto zariadenia na hodnotu 840 EO.
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Na posudzovanom území neleží žiadna oblasť s výskytom podzemných geotermálnych vôd. Na území okresu nie
sú vyhlásené chránené vodohospodárske oblasti.

Lokalita navrhovanej činnosti/stavby „Mäsovýroba Oravská Polhora“ je situovaná v čiastkovom povodí Váhu.
Dotýka sa troch vodných útvarov, a to dvoch útvarov povrchovej vody SKV0014 Polhoranka a SKV0015 Polhoranka
s celkovou dĺžkou 20,0 km a jedného útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín SK2001800F Puklinové
podzemné vody západnej časti flyšového pásma a Podtatranskej skupiny. Útvary podzemnej vody kvartérnych
sedimentov sa v predmetnej lokalite nenachádzajú.

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti jej vplyv na hydrologický režim (veľkosť a dynamiku prietoku a z toho
vyplývajúcu súvislosť s podzemným vodami) a kontinuitu toku v útvare povrchovej vody SKV0014 Polhoranka,
počas realizácie prác a po ich ukončení sa nepredpokladá.

Rovnako sa nepredpokladá ani vplyv realizácie navrhovanej činnosti/stavby „Mäsovýroba Oravská Polhora“ na
zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody SK2001800F Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového
pásma a Podtatranskej skupiny.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 1 písm. e)
zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, a podľa ustanovení § 58 písm. b) a § 60 ods. 1 písmeno i) vodného zákona, k navrhovanej
stavbe, pre navrhovanú činnosť podľa § 16a ods. 1 a § 16a ods. 4 vodného zákona vydáva nasledovné
záväzné stanovisko :

Na základe posúdenia žiadosti žiadateľa, predloženého Zámeru činnosti vypracovaného podľa zákonu č. 24/2006 Z.
z. pre stavbu „Mäsovýroba Oravská Polhora“ a vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti, predmetnú navrhovanú
činnosť nie je potrebné posúdiť podľa článku 4.7 RSV.
Pre predmetnú činnosť/stavbu sa pred jej povolením nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov uvedených
v § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Povaha činnosti si nevyžaduje jej posúdenie odborným stanoviskom poverenej osoby – Výskumným ústavom
vodného hospodárstva, Bratislava (ďalej len „VÚVH“) a pred povolením činnosti na nevyžaduje výnimka z
environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení
činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Podľa § 73 ods. 21 vodného zákona je záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 podkladom k vydaniu vyjadrenia
orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní k činnosti; ak sa územné konanie pre činnosť nevyžaduje, záväzné
stanovisko je podkladom ku konaniu o povolení činnosti a je podkladom v konaní o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie.

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16 ods. 5 vodného zákona zverejní na webovom sídle okresného úradu v
sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR po dobu 30 dní.

Na vedomie
Okresný úrad Námestovo, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo 1
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Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


