VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Váš list číslo/zo dňa
/31.01.2022

Naše číslo
681/2022

Vybavuje/linka
Ing.W.Vislay/0948 926 788

V Moldave nad Bodvou
dňa 10.03.2022

Vec
Zmena užívania silážnych žľabov na výrobu organických hnojív a substrátov,
spracovanie komunálnych kalov z ČOV a iných organických materiálov, parc. č. 206/21C (179-E), k. ú. Budulov
– oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby a o upustení od miestneho
zisťovania
Žiadateľ: Ing. Iveta Milanová, Komenského 1392/17, 045 01 Moldava nad Bodvou, listom
podaným dňa 01.02.2022, predložil návrh na vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby:
Zmena užívania silážnych žľabov na výrobu organických hnojív a substrátov,
spracovanie komunálnych kalov z ČOV a iných organických materiálov, parc. č. 206/21C (179-E), k. ú. Budulov.
Mesto Moldava nad Bodvou, prostredníctvom Spoločného obecného úradu v Moldave nad
Bodvou, na základe predmetnej žiadosti ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení
neskorších predpisov v súlade s § 80 stavebného zákona

oznamuje

začatie

konania vo veci vydania rozhodnutia o zmene v užívaní stavby: Zmena užívania silážnych
žľabov na výrobu organických hnojív a substrátov, spracovanie komunálnych kalov
z ČOV a iných organických materiálov, parc. č. 206/21-C (179-E), k. ú. Budulov a podľa
§ 61 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v tejto veci,
nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby. Povoľujúci orgán upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania v tejto veci aj podľa § 142h zákona č. 90/2020 Z. z. (Zákon, ktorým sa dopĺňajú
niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v
súvislosti s ochorením COVID-19) a vzhľadom k mimoriadnym opatreniam a nariadeniam
vlády a Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu COVID19. Zároveň určuje lehotu 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, dokedy môžu
účastníci tohto konania uplatniť svoje pripomienky, námietky a stanoviská k predmetu
konania; ak ich v stanovenej lehote nepredložia, má sa za to, že so stavbou z hľadiska
nimi sledovaných záujmov súhlasia.
Popis:
Pôvodným určením objektov určených pre zmenu užívania, t. j. jestvujúcich otvorených
silážnych žľabov a záchytnej jímky, bolo vymedzenie priestoru pre uskladnenie a konzerváciu
silážnej hmoty v čerstvom aj zvädnutom stave. Silážne žľaby sú riešené ako nadzemné,
otvorené železobetónové vane s nadzemnými obvodovými stenami. Konštrukčne sú pôvodné
žľaby zrealizované zo železobetónu, spádované dná žľabov sú zrealizované z vodostavebného
betónu hrúbky 250 mm. Spodné vrstvy tvoria izolácie proti vode, podkladová betónová
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mazanina a štrkopieskový podsyp. Odkanalizovanie žľabov je riešené vnútornými
spádovanými kanálikmi, zaústenými do zberných šácht odkiaľ sú ďalej prepojené
kanalizáciou DN 300 do záchytnej jímky.
Záchytná jímka železobetónová zemná nádrž vonkajších rozmerov 13,56 m x 5,56 m súžiaca
k zachyteniu odtečených silážnych vôd. Steny a dno sú zrealizované z vodostavebného
betónu, po obvode je osadené zábradlie, vstup do jímky zaisťuje kovový rebrík.
V rámci svojho podnikania uvažuje investor akcie so zmenou užívania vyššie uvedených
troch silážnych žľabov, záchytná jímka bude slúžiť pôvodnému účelu (zachyteniu vôd
odtekajúcich z priestoru silážnych žľabov). Zmena užívania existujúcich silážnych žľabov
spočíva v zmene užívania na výrobu organických hnojív a substrátov, spracovaní
komunálnych kalov z ČOV a iných organických materiálov.
Otvorené sklady – žľaby 1 až 3 budú slúžiť pre príjem a spracovanie odpadu z kompostárne a
kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd. Tieto odpady sú zatriedené (v zmysle zákona
č. 79/2015 Z. z.) pod katalógovým číslom 19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových
vôd. kategória „O". Pri týchto skladoch (žľaboch) bude organizáciou spracovávajúcou tento
materiál pristavené mobilné technologické zariadenia (mobilná solidifikačná linka MSL) k
úprave týchto materiálov na výsledný produkt – organické hnojivo a substrát.
Nové využitie priestorov žľabov 1 až 3 :
 Žľab č. l: príjem kalov z ČOV, kat. č.: 190805 – pravidelný kontinuálny návoz a okamžité
vyskladnenie do výroby
 1/2 Žľabu č.2 – príjem zeminy do výroby podložných rekultivačných substrátov
 2/2 Žľabu č.2 – príjem kompostu, slamy, hydinového trusu a ďalších vstupných
organických materiálov podľa potreby na spracovanie do aktuálnej šarže výstupu
organických hnojív
 Žľab č.3 – krátkodobé uskladnenie hotového výrobku v depónii pred expedíciou.
Pre potreby spracovávania a skladovania materiálov nie sú potrebné žiadne stavebné
úpravy. Prístup k pozemku ostáva pôvodný nezmení sa. Stavba sa nachádza v južnej časti
areálu družstva v Budulove, na plochách koncentrovanej poľnohospodárskej výroby.
Žiadateľ dodatočne doložil záväzné stanovisko RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040
11 Košice zo dňa 17.02.2022, č. 2022/01283-02/290/PPL a stanovisko OR HaZZ Košiceokolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava nad Bodvou zo dňa 03.03.2022, č. ORHZ-KS1-183001/2022.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné
plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Do podkladov žiadosti možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Moldave nad
Bodvou, Hviezdoslavova 30, v pracovných dňoch okrem utorka a štvrtka v čase úradných
hodín.
S pozdravom
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

11.03.2022
Vyvesené dňa: ......................................

Pečiatka, podpis: ........................................
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