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Z V E R E J N E N I E 
 

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o IPKZ“) 

a 
 

V Ý Z V A  
 

 zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,  

 zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, 

 verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 

 

1. Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia: 

1.1. Žiadosť zo dňa: 28.09.2018 

1.2. Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, 

Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania 

a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina 

1.3. Doručená dňa: 28.09.2018 

1.4. Evidovaná pod číslom: 32905/2018/OIPK 

1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho 

orgánu www.sizp.sk: 25.03.2019 

1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho 

orgánu/obce:  

 

 

 

................................................ 

Dátum zverejnenia 

pečiatka a podpis 

 

1.7. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli 

správneho orgánu/obce: 

 

 

............................................... 

Dátum ukončenia zverejnenia 

pečiatka a podpis 
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2. Prevádzkovateľ:  

2.1. Názov: UNI-CON KYSUCE, spol. s r.o.  

2.2. Sídlo (adresa): 023 51 Raková 683   

2.3. IČO: 31 548 073  
 

3. Prevádzka:  

3.1. Názov: Chov hydiny – brojlerových kurčiat Raková    

3.2. Adresa: 023 51 Raková 683 

3.3. Katastrálne územie: Raková 

3.4. Parcelné čísla: KN-E 7789/1, 7790/1, 7791/1, 7792/1, 8100/1, 8101/1, 8102/1, 

8104/1, 8105, 8106, 8107, 8108, 8110, 8111/1, 8119, 8123, 8124, 8125, 8126, 

8127, 8128, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 8137, 8138, 8139, 8140, 

8142, 8143, 8144 k.ú. Raková, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb. 

                        Prevádzka je realizovaná v objektoch parcelné čísla KN-C 482/7, 482/9, 482/18, 

482/19 k.ú. Raková, ktoré sú vo vlastníctve UNI-CON KYSUCE, spl. s r.o., 

Raková. 

3.5. Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:  

                       6.6. a) Intenzívny chov hydiny s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny. 

Projektovaná kapacita prevádzky: 60 300 ks hydiny 

  

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení: 

4.1.       Číslo: integrované povolenie je predmetom tohto konania 

4.2.       Zo dňa: - 

4.3.       Právoplatné dňa: - 

 

5. Informácie pre verejnosť:  

5.1. Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie 

prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania 

verejnosťou je potrebné zaslať na: adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa možností 

na elektronickú adresu zuzana.kadikova@sizp.sk 

5.2. Podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa 

zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky 

zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania 

verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 24.04.2019. 

 

6. Do  žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy 

a výpisy):  

6.1. Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného 

prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 

012 05  Žilina, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len 

„Inšpekcia“) 

6.2. Obecný úrad Raková stránkových dňoch. 

6.3. Webové sídlo: www.sizp.sk, www.rakova.sk 

 

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:  

7.1. Príslušný orgán: MŽP SR Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo 

životného prostredia SR,  Sekcia environmentálneho hodnotenia a OH, 

Bratislava 

7.2. Výsledok procesu: - 
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7.3. Číslo: - 

7.4. Právoplatné dňa: - 

7.5. Webové sídlo: www.minv.sk  

 

8. Súčasťou konania je:  

8.1.    v oblasti ochrany ovzdušia: 

- udelenie súhlasu na vydanie Súboru technicko-prevádzkových parametrov 

a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o 

IPKZ, v súlade  s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší  v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“), 

- určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkého zdroja 

znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 12. zákona o IPKZ, 

v súlade s § 26 ods. 3 písm. f)  zákona o ovzduší, 

8.2.  v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: 

- konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb 

a zariadení alebo na činnosti, na ktoré  nie je potrebné povolenie podľa tohto 

zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových  vôd a podzemných vôd 

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 zákona 

o vodách. 

 

9. Zoznam dotknutých orgánov:  

9.1. Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 

01 Čadca, štátna správa ochrany ovzdušia 

9.2. Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 

01 Čadca, štátna správa ochrany vôd  

9.3. Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 

01 Kysucké Nové Mesto,  štátna správa odpadového hospodárstva 

9.4. Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 

Litovelská 1218, 022 01 Čadca, štátna správa ochrany prírody a krajiny 

9.5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 

022 01 Čadca 

9.6. Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca, ul. Horná 2483, 022 01 

Čadca 

 

10. Ústne pojednávanie:  

10.1. Po uplynutí lehoty na vyjadrenie inšpekcia nariadi ústne pojednávanie. 
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