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Mesto Michalovce
Mestský úrad, odbor V, ŽP a MR
Námestie osloboditeJ'ov 30
071 01 Michalovce

- na zverejnenie

IČO: 00325490
DIČ: 2020739039

Váš list / Zo dňa Naša značka
OU-MI-OSZP-2016/012581-230 V - 43539/2016/Fr
26.10.2016

Vybavuje / Kontakt
Ing. Francúzová/6864172

Michalovce
2. ll. 2016

VEC
Investícia do inovácie produktu v spoločnosti Mäso ZEMPLíN, a . s. {/
- zverejnenie Rozhodnutia zo zisťovacieho konania

Mesto Michalovce, ako dotknutá obec, v súlade s § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.
z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZákonU)

informuje verejnosť,

o Rozhodnutí č. OU-MI-OSZP-2016/012581-230, zo dňa 26. 10. 2016, ktorým Okresný úrad
Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodol že, návrh spoločnosti Mäso
ZEMPLÍN, a. s. Užhorodská 86, 07101 Michalovce, o zmene navrhovanej činnosti:

"Investícia do inovácie produktu v spoločnosti Mäso ZEMPLíN, a. su.

sa nebude ďalej posudzovať.

MESTO MICHALOVCE
MESTSJ{Ý ÚRAD
OOSOR VÝSTAVBY, CD

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
A MIESTNEHO ROZVOJA

Ing. Anna rázová
vedúca o boru V, ŽP a MR

Príloha:
- rozhodnutie č. OU-MI-OSZP-2016/012581-230, zo dňa 26. 10.2016

T: +421566864172
M: +421918876608
E: helena.francuzova@msumi.sk
W: www.michalovce.sk

Bankové spojenie: Prima banka a.s,
Č. ú.: 4204223001/5600
IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001
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- Nán)estie slobody 1, 071 01 Michalovce
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Michalovce, 26.10.2016
Číslo: OU-MI-OSZP-2016/012581-230

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný
orgán štátnej správy podľa § 5 zákona Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova
§ 56 zákona Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (ďalej len "zákon o posudzovaní")
posúdil podľa ustanovení § 3 písm. c) zákona o posudzovaní v spojení s ustanoveniami § 18
až 29 tohto zákona zámer navrhovateľa Mäso ZEMPLÍN, a.s., Užhorodská 86, 071 01
Michalovce, IČO: 36205 915 k zmene navrhovanej činnosti: "Investícia do inovácie
produktu s spoločnosti Mäso ZEMPLÍN, a.s." a takto

rozhodol:

Návrh navrhovateľa Mäso ZEMPLÍN, a.s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO:
36205 915k zmene navrhovanej činnosti: "Investícia do inovácie produktu s spoločnosti
Mäso ZEMPLÍN, a.s."

sa nebude ďalej posudzovať.

Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
Zo stanovísk doručených k zmene navrhovanej činnosti a z opatrení navrhnutých

v oznámení zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu
k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti
podľa osobitných predpisov:

a) Predkladateľ zámeru je povinný aktualizovať prevádzkový poriadok jestvujúcej
čistiarne odpadových vôd (ČOV) na podmienky inovácie výroby prevádzky.

b) Vzhľadom na zvýšené množstvo odpadových vôd a na ich kvalitu po inovácii
výroby požiada navrhovateľ orgán ŠVS o vydanie nového povolenia na osobitné užívanie vôd
- vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd podľa § 21 zákona Č. 364/2004 Z.z.
o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. K žiadosti o vydanie
povolenia na osobitné užívanie vôd priloží stanovisko Slovenského vodohospodárskeho
podniku, Š.p., Odštepný závod Košice k navrhovanej činnosti.

c) Dodržania zásad správnej výrobnej a hygienickej praxe a dodržania požiadaviek
potravinovej legislatívy.

d) Na umiestnenie, povolenie a uvedenie do prevádzky stredného zdroja
znečisťovania ovzdušia je potrebný súhlas tunajšieho orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17
ods. 1 písm. a) zákona Č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.
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ODÔVODNENIE

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný
orgán štátnej správy, na základe žiadosti navrhovateľa Mäso ZEMPLÍN, a.s., Užhorodská 86,
071 01 Michalovce, IČO: 36205915, doručenej úradu dňa 5.10.2016, začal správne konanie
podľa ustanovení § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vo veci posúdenia zmeny
navrhovanej činnosti "Investícia do inovácie produktu s spoločnosti Mäso ZEMPLÍN, a.s.".

Zámerom zmeny navrhovanej činnosti je realizácia projektu zameraná na inovácie
produktov výroby mäsových biovýrobkov (SK NACE 10.11 Spracovanie a konzervovanie
mäsa).

Realizáciou projektu bude zriadená nová prevádzkareň zameraná na výrobu nových
výrobkov s označením BIO. Priestory pre umiestnenie novej prevádzkarne sa nachádzajú v
existujúcom objekte spoločnosti Mäso ZEMPLIN a.s. na Užhorodskej ulici č.86, v
Michalovciach. V súčasnej prevádzke spracovania masa prebieha výroba nepretržite od
septembra 1994.

Cieľom projektu je vyrábať mäsové výrobky so zníženým obsahom tuku pri zachovaní
obsahu ČSBa podľa starých Talianskych receptúr. Zníženie obsahu tuku sa môže zabezpečiť
jeho určitou percentuálnou náhradou - vlákninou. Na základe vykonaných chemických a
senzorických analýz sa vytvorí optimálny model výroby mäsových výrobkov so zníženým
obsahom tuku pre aplikáciu riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou
a obezitou v súvislosti s konzumáciou tejto komodity.

Plánovanou investíciou do nových technológii bude výrobná kapacita v prvom roku
fungovania novej prevádzkarne 1 t/deň, 250 t/ročne BIO paštét a 0,5 t/deň 125 t/ročne
ostaných BIO produktov. Každým rokom sa plánuje výrobnú kapacitu zvyšovať, maximálne
do 50 t/deň živej váhy. Surovina na výrobu mäsových výrobkov bude zabezpečovaná
dodávateľsky.

Budova a pozemky sú vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a sú uvedené na LV Č. 3609
na parcele Č. 1548. Priestory na realizáciu zmeny navrhovanej činnosti sa v súčasnosti
nevyužívajú pre potreby existujúcej prevádzkarne.

Podľa ustanovení § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní príslušný orgán oznámenie
o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s ods. 1, písm. b) zákona, do troch
pracovných dní po doručení
a) zašle povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci,
b) zverejní na svojom webovom sídle.

Podľa ustanovení § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch
pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na
svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o
tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote
môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom
zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej
desať pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.

Podľa ustanovení § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán,
dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k
oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho doručenia; ak sa
nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.
Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene
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navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa
odseku 8; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené
dotknutej obci.

Okresný úrad v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní listom č. OU-MI-OSZP-
2016/012581-2 zo dňa 5.10.2016 zaslal predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti,
ktoré je v súlade s odsekom 1, písm. b) do troch pracovných dní po jeho obdŕžaní dotknutým
orgánom, povoľujúcemu orgánu a rezortnému orgánu (Ministerstvu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) a listom č.OU-MI-OSZP-2016/012581-3 zo dňa
5.10.2016 dotknutej obci. Okresný úrad zverejnil uvedené oznámenie o zmene navrhovanej
činnosti na webovom sídle ministerstva:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-investicia-do-inovacie-produktu-s-spolocnosti-maso-
zemplin-

Okresný úrad posúdil vyššie uvedené oznámenie o zm~Je navrhovanej činnosti
"Investícia do inovácie produktu s spoločnosti Mäso ZEMPLÍN, a.s." z hľadiska povahy
a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti
a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do
úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a doručené stanoviská
k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.

Pri posudzovaní sa použili aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. lOk zákonu
o posudzovaní (transpozícia prílohy Č. III Smernice 2011/921EÚ o posudzovaní vplyvov
určitých verejných a súkromných projektov na' životné prostredie).

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ-OSŽP svoje písomné stanoviská tieto
subjekty:

1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie
Číslo listu: OU-MI-OSZP-2016/012581-17
Zo dňa: 12.10.2016

K predmetnej zmene navrhovanej činnosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti
o životné prostredie, ako dotknutý orgán, v zmysle § 29, ods. 9 zákona Č. zákona Č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších noviel dáva toto

stanovisko

Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy :

Z hľadiska ochrany akosti povrchových a podzemných vôd je realizácia predmetného
zámeru možná bez posudzovania podľa zákona za týchto podmienok:

- predkladateľ zámeru je povinný aktualizovať prevádzkový poriadok jestvujúcej
čistiarne odpadových vôd (ČOV) na podmienky inovácie výroby prevádzky;

- vzhľadom na zvýšené množstvo odpadových vôd a na ich kvalitu po inovácii výroby
požiada navrhovateľ orgán ŠVS o vydanie nového povolenia na osobitné užívanie vôd -
vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd podľa § 21 zákona Č. 364/2004 Z.z.
o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. K žiadosti o vydanie



strana 4 rozhodnutia č.OU-MI-OSZP-2016/012581120

povolenia na osobitné uživanie vôd priloží stanovisko Slovenského vodohospodárskeho
podniku, Š.p., Odštepný závod Košice k navrhovanej činnosti.

Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa
osobitných predpisov. Nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov
o správnom konaní.

Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia:

Tunajší orgán štátnej správy ochrany ovzdušia konštatuje, že zmenou navrhovanej
činnosti obsahuje formálne nedostatky - v dokumente je uvádzaný neaktuálny právny predpis
vyhláška Č. 70512002 Z.z. (str. 34). Aktuálny právny predpis je vyhláška MŽP SR Č. 360/2010
Z.z.

Štátna správa ochrany ovzdušia nemá iné pripomienky k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti a odporúča konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ukončiť v štádiu
zisťovania.
Pozn:

Štátna správa ochrany ovzdušia konštatuje, že predmetná činnosť bude kategorizovaná
ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhlášky MŽP SR Č. 41012012 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení vyhlášok Č. 270/2014
Z.z., 252/2016 Z.z. nasledovne:

6. OSTATNY PRIEMYSEL A ZARIADENIA
6.15.2. Konzervárne a iné potravinárske prevádzky s projektovanou výrobnou kapacitou
v t/deň

a) Mäsových výrobkov
( prahová kapacita pre stredný zdroj 2: 2,5 t /deň )

Súčasťou predmetne zdroja budú zariadenia technologické celky ako vyvíjač pary,
udiareň, sušiareň aj ..

Tunajší úrad - štátna správa ochrany ovzdušia upozorňuje, že na umiestnenie, povolenie a
uvedenie do prevádzky stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebný súhlas tunajšieho
orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona Č. 13712010 Z.z. o ovzduší.
Žiadosť okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať údaje v zmysle § 17 ods.2 citovaného
zákona.

Z hľadiska záujmov štátnej správy v odpadovom hospodárstve:

Predmetnú zmenu navrhovanej činnosti nepožadujeme posudzovať podľa zákona Č.

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších noviel, a k činnosti uvedenej v oznámení o zmene navrhovanej
činnosti nemáme podmienky.

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny

Po preštudovaní predložených podkladov a porovnaní zámeru predkladateľa so
záujmami štátnej ochrany prírody možno konštatovať, že záujmová lokalita sa nachádza v
území s prvým stupňom ochrany podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, a
zároveň nie je súčasťou území Natura 2000.
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S predloženým Oznámením o zmene navrhovanej činnosti "Investícia do inovácie
produktu s spoločnosti Mäso ZEMPLÍN, a.s." z hl'adiska štátnej správy ochrany prírody
a krajiny súhlasíme.

Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podl'a
osobitných predpisov. Nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných orgánov.

V zmysle § 81 ods. 2 písm. a) zákona o OPaK sa na predmetné stanovisko nevzťahujú
predpisy o správnom konaní.

Záver:
Zmenu navrhovanej činnosti svojimi parametrami je možné zaradiť podl'a prílohy č. 8

do:
kapitoly 12 "Potravinársky priemysel"

položka č. 2 Bitúnky a mäsokombináty, hydinárskezávody s kapacitou časti
"B" bez limitu a z toho dôvodu podlieha zisťovaciemu konaniu.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie súhlasí
s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti za predpokladu minimalizácie zásahov do
prírodného prostredia, dodržania opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej
činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia uvedené v zámere.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
Číslo listu: 2016/010634
Zo dňa: 20.10.2016

Nie sú výhrady voči realizácii prác podl'a predloženého zámeru "Investícia do
inovácie produktu s spoločnosti Mäso ZEMPLÍN, a.s.", parc. číslo CKN 1548, katastrálne
územie Michalovce.

Súčasne navrhujeme, aby predložený zámer nebol posudzovaný podľa zákona č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších noviel

3.Košický samosprávny kraj - Úrad KSK
Číslo listu: 4317/2016/0RRÚPŽP/29418
ZO dňa: 17.10.2016

Pri minimálnom zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej
navrhovanej činnosti na ovzdušie, povrchové vody, podzemné vody, pôdu, za dodržania
všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd, ochrane ovzdušia ako aj
zosúladenie s legislatívou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na
zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie súhlasíme s predloženým
variantom zámeru zmeny činnosti a ukončením posudzovania činnosti v zisťovacom konaní.

4. Okresný úrad Michalovce odbor krízového riadenia
Číslo listu: OU-MI-OKR-2016/012673
Zo dňa: 7.10.2016

Okresný úrad Michalovce - odbor krízového riadenia k zmene navrhovanej činnosti nemá
pripomienky.
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Na základe vašej žiadosti Vám oznamujeme, že predloženú zmenu navrhovanej činnosti
"Investícia do inovácie produktu s spoločnosti Mäso ZEMPLÍN, a.s." nežiadame posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel.

5. Okresné riaditeľstvo HaZZ Michalovce
Číslo listu: ORHZ-MIl-899-001l2016
Zo dňa: 12.10.2016

Podľa § 29, ods. 9 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel k uvedenému oznámeniu
o zmene navrhovanej činnosti nemáme pripomienky.

6. Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce
Číslo listu: 2016/00151-2
Zo dňa: 13.10.2016

RVPS Michalovce posúdila predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
"Investícia do inovácie produktu s spoločnosti Mäso ZEMPLÍN, a.s." a súhlasí s jej
realizáciou za dodržania zásad správnej výrobnej a hygienickej praxe a dodržania požiadaviek
potravinovej legislatívy a zastáva názor, že predloženú zmenu navrhovanej činnosti nie je
potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

7. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Číslo listu: 26794/2016
Zo dňa: 18.10.2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia
potravinárstva a obchodu, ako rezortný orgán pre potravinársky priemysel nemá žiadne
zásadné pripomienky k predloženiu oznámenia o zmene navrhovanej činnosti "Investícia do
inovácie produktu s spoločnosti Mäso ZEMPLÍN, a.s." navrhovateľa Mäso ZEMPLÍN, a.s.,
Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205 915.

Zároveň odporúčame, aby predložená zmena navrhovanej činnosti nebola
posudzovaná podľa zákona, nakoľko navrhovateľ - Mäso ZEMPLÍN, a.s., Užhorodská 86,
071 01 Michalovce, IČO: 36205915, vo svojom návrhu konštatuje, že navrhovaná činnosť
nebude mať zásadný vplyv na životné prostredie.

8. Mesto Michalovce
Číslo listu: V - 43539/2016/Fr
Zo dňa: 17.10.2016

Predkladaný zámer bude realizovaný v lokalite, ktorá má v zmysle Územného plánu
mesta Michalovce funkčné využitie - plochy priemyselnej výroby, stavebníctva a skladov.
Z hľadiska územnoplánovacieho nemáme pripomienky k predloženému návrhu.

Upozorňujeme, že na str. 33 v kapitole Kvalita ovzdušia, je nesprávne uvedené: "Na
znečisťovaní ovzdušia priamo v meste sa podieľajú: - KERKO, a.s. Košice závod Dlaždice
Michalovce - prevádzkuje 11 SZZO". Uvedené stredné zdroje už nie sú v prevádzke.
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Predmetná zmena navrhovanej činnosti nemusí byť ďalej posudzovaná podľa zákona
Č. 24/2006 Z.z. v platnom znení.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto
rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie na

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom tunajšieho
úradu (§ 53 a nasl. zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel).

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia
považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29
ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Ing. Marián ZOL ČÍK
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. Košický samosprávny kraj, Úrad KSK, Námestie Maratónu mieru l, 04266 Košice
2. Okresný úrad Michalovce, OSŽP, Námestie slobody l, 071 Ol Michalovce
3. Okresné riaditeľstvo HaZZ Michalovce, Fraňa Kráľa 21, 071 Ol Michalovce
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama Cha/upku 5, 071 Ol Michalovce
5. Regionálna veterinárna a potravinová správa Micha/ovce, Sama Chalupku 22, 071 Ol Michalovce
6. Okresný úrad Michalovce, OKR, Námestie slobody l, 071 Ol Michalovce
7. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - rezortný orgán
8. Mesto Michalovce, primátor mesta, 07101 Michalovce
9. Mäso ZEMPLÍN, a.s., Užhorodská 86, 071 Ol Michalovce


