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Vec: Zámer "Porážka a spracovanie hydiny" - stanovisko 
 

Dňa 2.1.2017 bol Prešovskému samosprávnemu kraju, odboru regionálneho rozvoja, 
doručený zámer „Porážka a spracovanie hydiny“. Navrhovateľ – Domäsko s.r.o., Lieskovská 
cesta 640/23, 962 21 Lieskovec, IČO: 31 719 236. 

Účelom podľa zaslaného zámeru je vybudovať v k.ú. Kežmarok, v jeho zastavanej 
priemyselnej časti, v jestvujúcom oplotenom areáli, v ktorom sa v minulosti realizovala 
čiastočná výstavba, nový závod. V tomto novom závode sa bude spracovávať 52 000 ton živej 
hydiny ročne, čo bude mať zásadný vplyv na zvýšenie sebestačnosti výroby hydinového mäsa 
v SR, a tak sa výrazne zníži vývoz nespracovanej suroviny (živej hydiny) do zahraničia. Závod 
bude vybavený najmodernejšou technológiou spracovania brojlerov, pričom niektoré časti 
modernej technológie budú jedinečné, doposiaľ na Slovensku v obdobných prevádzkach 
nepoužívané.  

Závod bude umiestnený do nového objektu o rozlohe  10 400 m2 a jeho súčasťou bude aj 
statická doprava a obnova komunikácií a spevnených plôch. 
Základné technologické parametre prevádzky predstavujú: 

Porážka a spracovanie hydiny:   9 000 ks/hod 
Priemerná váha živej hydiny:    2,3 kg/ks 
Efektívny čas práce jednej zmeny:   7,5 hod 
Veľkosť produkcie:     20 700 kg/hod  
Veľkosť produkcie:     155 250 kg/zmena 

Realizáciou navrhovanej činnosti vzniknú nové pracovné miesta o počte 170 – 245 
zamestnancov. Nové parkovacie miesta budú zrealizované o kapacite 138 stojísk. Okrem 
parkoviska pre osobné automobily bude v závode zvýšená frekvencia nákladnej dopravy 
v rozsahu: 

Preprava živej hydiny:   11 nákladných vozidiel/zmena 
Preprava hotových výrobkov:  12 – 20 nákladných vozidiel/deň 
Preprava odpadov živočíšnych:  2 nákladné vozidlá/zmena 
Preprava odpadov neorganických:  1 nákladné vozidlo/týždeň 
Preprava ostatných materiálov:  4 nákladné vozidlá/zmena 

Napojenie areálu pre výstavbu závodu na spracovanie hydiny je jestvujúce, a to 
príjazdovou cestou do areálu, ktorá je napojená na štátnu cestu z Kežmarku do Malého Slavkova. 
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Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja v zmysle § 23 ods. 4 zákona 
NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán dáva k zámeru nasledovné  

stanovisko: 

Z predloženého zámeru a podľa vyššie uvedených údajov je predpoklad značného 
zvýšenia nárokov na dopravu a dopravnú infraštruktúru v dotknutom území. V danej oblasti sa 
nachádza hydinársky závod, ktorý už v súčasnej dobe zaťažuje dopravu, preto by bolo vhodné 
zvážiť možnosť vypracovania dopravno-inžinierskej štúdie pre dotknuté územie. Ďalej nie je 
známy cieľový odberateľ a ani zmennosť prevádzky. 

 
 
S pozdravom 

 
 
 

                                                                                                Ing. František Barnáš 
vedúci odboru 


