OKRESNÝ ÚRAD POPRAD
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
________________________________________________________________
č.j. OU-PP-OSZP-2016/005611-010/PM

v Poprade 11.04.2016

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Poprad“), ako
príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 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 v spojení s § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) 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 EIA“) posúdil podľa § 3 písm. c)
v spojení s § 18 až 29 zákona EIA oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
„OBSTARANIE TECHNIKY DO MÄSOVÝROBY – MÄSOKOMBINÁT NORD
SVIT, S.R.O.“ ktorý predložil navrhovateľ Mäsokombinát NORD Svit s.r.o., Hlavná 5, 059
21 Svit, IČO 36171093 a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (správny poriadok) takto
rozhodol:
Predložený zámer – zmena činnosti „OBSTARANIE TECHNIKY DO MÄSOVÝROBY –
MÄSOKOMBINÁT NORD SVIT, S.R.O.“ sa nebude posudzovať podľa zákona EIA.
Odôvodnenie
OÚ Poprad ako príslušný orgán štátnej správy, na základe predloženého oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti „OBSTARANIE TECHNIKY DO MÄSOVÝROBY –
MÄSOKOMBINÁT NORD SVIT, S.R.O.“, ktorý bol doručený dňa 10.03.2016 začal
správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona EIA.
Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať :
Kraj
Okres
k.ú.
Číslo
parcely
(KN-C)
440/18
440/19
440/20
440/21
440/22
440/23

Prešovský
Poprad
Svit
Druh pozemku
LV

Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria

1822
1822
1822
1822
1822
1822
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Výmera
v m2
207
125
325
487
396
389

Poznámka

Zastavané územie
Zastavané územie
Zastavané územie
Zastavané územie
Zastavané územie
Zastavané územie

440/24
440/25
440/26
440/27

Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria

1822
1822
1822
1822

512
330
907
997

Zastavané územie
Zastavané územie
Zastavané územie
Zastavané územie

Zmena navrhovanej činnosti spočíva:
Navrhovaná zmena spočíva v modernizácii prevádzky mäsokombinátu inštaláciou nových
technologických zariadení, ktoré doplnia resp. nahradia doteraz používané zariadenia.
V rámci navrhovanej zmeny budú realizované tieto technologické zmeny:
1. Výmena zapustenej plošinovej váhy / 2 kusy
2. Výmena zariadenia na brúsenie kutrových nožov / 1 kus
3. Výmena nárezového stroja k baliacemu automatu / 1 kus
4. Výmena rozrábkového pásu / 1 kus
5. Výmena rezačky mrazeného mäsa 1/ kus
6. Rekonštrukcia výťahu pre výrobu 1 / kus
7. Výmena žiarivkových svietidiel za LED svietidlá / 272 kusov svietidiel
8. Nákup novej varnej veže na výrobu šuniek s uzatváraním / 2 kusy veží + príslušenstvo k
vežiam
9. Nákup novej manipulačnej a paletizačnej techniky s príslušenstvom / 2 kusy vozíkov +
príslušenstvo k vozíkom
10. Inštalácia nového detektoru kovov za baliaci automat / 1 kus
11. Inštalácia novej viazačky očiek pre výrobu údených mias / 1 kus
12. Inštalácia novej vákuovej plniacej, porcovacej, pretáčacej a navešiavacej linky / 1 kus
13. Inštalácia novej udiarne mäsových výrobkov / 2 kusy
14. Inštalácia technologického zariadenia na zníženie emisií z udiarní
15. Nákup chladiacich áut na prevoz mäsa a mäsových výrobkov / 6 kusov
Dôvody zmeny:
Navrhovanými zmenami dôjde k modernizácii prevádzky mäsokombinátu s čím súvisia
očakávané úspory elektrickej energie a zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok a
pachových látok do ovzdušia.
Stručný opis technického a technologického riešenia:
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. bol založený v roku 1954. Spoločnosť sa úspešne
rozvíjala a stala sa jedným z významných výrobných podnikov v okrese Poprad. V súčasnosti
poskytuje pracovnú príležitosť cca 140-tim zamestnancom. Spoločnosť Mäsokombinát
NORD SVIT, s.r.o. sa zaoberá výrobou a predajom výsekového mäsa a mäsových výrobkov.
Z mäsových výrobkov sa v prevádzke vyrábajú:
- drobné mäsové výrobky (párky, špekačky, klobásy)
- špeciálne mäsové výrobky (oravská údená slanina, debrecínska pečienka, plnené kare,
moravské údené, plnený bôčik )
- šunkové výrobky (dusená šunka, zlatá šunka, šunková saláma, Svitovská hrudka)
- suché salámy (Prešovská, Vysočina, Čingovská, Strážovská, Tatranská)
- varené mäsové výrobky (tlačenky, pečeňovky, jaternice)
- údené mäsá
Technológia výroby:
Mäsová výroba je rozdelená do nasledovných technologických častí :
Skladovanie a úprava mäsa
- chladenie, rozrábka mäsa, kockovanie mäsa
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Solenie a rezanie mäsa

-

Výroba mäsových výrobkov
Chladenie mäsových výrobkov Balenie mäsových
výrobkov a expedícia
Balenie a expedícia mäsa
Skladovanie korenín a obalov -

solenie, injektovanie, masírovanie, rezanie
sekanie mrazeného mäsa,
miešanie, kutrovanie, plnenie, varenie, údenie
sprchovanie, chladenie

mäsa,

vákuové balenie, balenie do ochrannej atmosféry,
príprava na expedíciu, navažovanie, expedovanie
sklad chladený a sklad suchý

V miestnosti pre príjem suroviny sa mäso kvalitatívne skontroluje a presunie sa do
chladeného skladu. Chladený sklad je vybavený visutou dráhou, kde je možné uskladniť
hovädzie štvrte a bravčové polovičky vo vise. V sklade je umiestnený registračný teplomer
na zaznamenávanie teploty chladeného priestoru.
Zo skladu sa surovina, podľa potreby, presúva do rozrábkárne a výrobne.
Rozrabkáreň je miestnosť na delenie mäsa. Mäso sa delí na menšie celky, upraví sa podľa
veľkosti a tvaru. Z rozrábkárne sa mäso presúva do expedície mäsa a na spracovanie do
výroby. Výrobňa slúži na spracovanie mäsa z rozrábky na požadované druhy výrobkov.
Tvorí od ostatných miestností jeden uzavretý priestor, v ktorom sa pripravujú výrobky.
Výrobňa je vybavená strojovým zariadením v nerezovom prevedení od stolov a nádob až po
zariadenia ktoré upravujú mäso do požadovanej formy - rezačka, miešačka, injektor, masírka,
kúter, plnička, varné kotly, udiarne a k ním prislúchajúce pomocné zariadenia a prepravné
nádoby. Na výrobu nadväzujú pomocné miestnosti - sklad pomocného materiálu, obalov,
korenín. Vyrobené výrobky sa vychladia v chladiarňach a presunú na balenie. Baliareň slúži
na balenie hotových výrobkov. Výrobky sa balia na baličkách do vákua alebo do ochrannej
atmosféry a po zabalení sa presunú do expedície. Expedičný sklad slúži na uskladnenie
výrobkov pred expedíciou konečnému odberateľovi. Sklad je chladený na teplotu 0 až 4 °C.
Z expedičnej chladiarne sa a výrobky presúvajú pri vyskladňovaní do priestoru expedície a
nakladajú do distribučných klimatizovaných áut.
Hlavné stroje a zariadenia výroby:
- stoly nerezové, kláty plastové, pásové a kotúčové píly, rezačka mrazeného mäsa,
rozrábkový pás, nastrekovačka mäsa, masírovačka mäsa, kockovačka, miešačka
mäsa,
kuter, brúska, plniaca, porcovacia, pretáčacia a navešávacia linka, vákuová plnička,
klipsovačka, výrobník šupinového ľadu, udiarne, varné kotly, nárezový stôl, váhy,
vákuové baličky a baliace automaty, umývačka prepraviek.
Súčasná kapacita mäsokombinátu:
Množstvo spracovaného mäsa za rok
Množstvo mäsových výrobkov za rok

cca 1 500 t
cca 2 500 t

Zmena navrhovanej činnosti je zaradená v prílohe č. 8 zákona EIA:
Kapitola 14 : Potravinársky priemysel
Položka 2 : Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody
Časť B :
Zisťovacie konanie bez limitu

Uvedená činnosť nebola doteraz posúdená.
Podľa § 18, ods. 2 písm. d) zákona EIA predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní
vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti musí byť každá zmena
navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe 8 časti B, ktorá môže mať významný nepriaznivý
vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú, alebo
v štádiu realizácie.
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Podľa § 29 ods. 6 zákona EIA príslušný orgán oznámenie o zmene navrhovanej činnosti,
ktoré je v súlade s odsekom 1 písm. b), do troch pracovných dní po doručení
a) zašle povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci,
b) zverejní na svojom webovom sídle.
Podľa § 29 ods. 7 zákona EIA 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 § 29 ods. 9 zákona EIA rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá
obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti do desiatich 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 navrhovanej činnosti do
desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8; písomné
stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
OÚ Poprad v súlade s § 29 ods. 6 zákona EIA zaslal predložený zámer rezortnému orgánu,
povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci.
Zámer bol zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/obstaranie-techniky-do-masovyroby-masokombinat-nordsvit-s-r-oVerejnosť bola informovaná cestou Mesta Svit vyvesením na úradnej tabuli obce od
22.03.2016 do 02.04.2016 a na webovom sídle Mesta Svit 22.03.2016 do 02.04.2016.
OÚ Poprad podľa § 29 ods. 2 zákona EIA vykonal zisťovacie konanie k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti a v súlade s § 29 ods. 3 primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie
uvedené v prílohe č. 10 zákona EIA, pričom prihliadal aj na stanoviská príslušných orgánov
podľa § 29, ods. 6 zákona EIA.
OÚ Poprad boli doručené tieto písomné stanoviská dotknutých orgánov:
1. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva č.j. OU-PP-OSZP-2016/005875/02-KJ zo dňa 22.03.2016:
– Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva k predloženej zmene navrhovanej činnosti
nemá námietky. Zároveň uvádza, že nepožaduje posudzovanie predmetnej zmeny podľa
zákona.
2. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa,
č.j. OU-PP-OSZP-2016/007006-002-BA zo dňa 24.03.2016
– Z hľadiska ochrany vodných pomerov k predloženej zmene navrhovanej činnosti
nemáme pripomienky. Orgán štátnej vodnej správy nepožaduje ďalšie posudzovanie
k zmene navrhovanej činnosti podľa zákona.
3. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
ochrany ovzdušia, č.j. OU-PP-OSZP-2016/006208-002-CA zo dňa 30.03.2016:
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–

Tunajší správny orgán štátnej správy ochrany ovzdušia nepredkladá žiadne pripomienky,
pretože zámer je spracovaný na vysokej úrovni z hľadiska vypúšťania znečisťujúcich
látok. Posudzovanie podľa „zákona“ nie je požadované z hľadiska štátnej správy ochrany
ovzdušia.
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, č.j. ORHZ-PP1216/2016 zo dňa 24.03.2016:
– Z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné
prostredie.
5. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, č.j.
8764/2016 zo dňa 24.3.2016:
– Nemá žiadne zásadné pripomienky. Zároveň odporúča, aby predložená zmena
navrhovanej činnosti nebola posudzovaná podľa zákona.
Z dotknutých orgánov, ktoré doručili svoje stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti nikto nežiada posudzovať zámer podľa zákona EIA.
V priebehu zisťovacieho konania sa k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nevyjadrili:
– Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
– Regionálna veterinárna a potravinová správa
Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania osobitne nevyjadrila.
Upozornenie:
Podľa § 38, ods. 4 zákona EIA, OÚ Poprad ako príslušný orgán má v povoľovacom konaní
k navrhovanej zmene činnosti postavenie dotknutého orgánu.
Podľa § 29, ods. 6 zákona EIA dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní
bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej
tabuli obce.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Poprad, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad v lehote do 15 dní odo
dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti Druhej hlavy Občianskeho
súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef S L O V Í K
vedúci odboru
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Doručí sa:
1. Mäsokombinát NORD Svit, s.r.o., Hlavná 5, Svit
Na vedomie:
1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Dobrovičova 12,
811 09 Bratislava – Staré Mesto
2. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
o štátna vodná správa,
o štátna správa odpadového hospodárstva
o štátna správa ochrany ovzdušia
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade,
Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad
4. Regionálna veterinárna a potravová správa Poprad, Partizánska 83, 058 01 Poprad
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Poprad,
Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
6. Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
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