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Vec
„Doplnenie nových druhov odpadov a navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov BPS Jelšava I“
– zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania
Navrhovateľ P M, s.r.o., Beňadická 3008/19, 851 06 Bratislava – Petržalka, IČO: 31721974, v zastúpení
spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica IČO: 36 738 379 (ďalej len
„navrhovateľ“), doručil dňa 25. 08. 2022 Okresnému úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie
podľa § 29 ods. 1 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 o posudzovaní“) oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti „Doplnenie nových druhov odpadov a navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov BPS
Jelšava I“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní, za
účelom vykonania zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní.
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie
vplyvov na životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) podľa § 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 a § 3 ods.
1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona o posudzovaní, podľa § 18 ods.
3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom
doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 25. 08. 2022, bolo začaté správne konanie vo veci zisťovacieho
konania o posudzovaní predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Tunajší úrad Vám podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní, ako dotknutej obci, povoľujúcemu, resp. dotknutému,
resp. rezortnému orgánu zasiela informáciu o oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je zverejnené v
informačnom systéme procesov EIA/SEA na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia, pod názvom akcie „Doplnenie
nových druhov odpadov a navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov BPS Jelšava I“, pričom na webovej stránke
tunajšieho úradu je prepojenie na uvedenú adresu. Zároveň na tejto adrese tunajší úrad zverejnil oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti podľa 29 ods. 6 písm. b) zákona o posudzovaní.
V súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov doručuje tunajší úrad tento
list v elektronickej podobe a v súlade so zákonom o posudzovaní doručuje dotknutej obci prílohu (oznámenie o
zmene navrhovanej činnosti) v listinnom vyhotovení.
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Tunajší úrad žiada dotknuté obce (Mesto Jelšava, Obec Gemerské Teplice, Obec Kameňany, Obec Nandraž), aby v
súlade s prechodným ustanovením počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, podľa § 65g ods. 3 zákona o posudzovaní do desiatich dní po
doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti zverejnili dokumentáciu podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní
v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má obec zriadené. Ak nie je možné
zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o
tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie.
Zároveň v zmysle § 29 ods. 8 obec informuje, 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 o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu
doručiť na adresu: Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca
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.
Tunajší úrad Vás žiada, aby ste vo svojom písomnom stanovisku vyjadrili názor, či zmenu navrhovanej činnosti
požadujete alebo nepožadujete posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Verejnosť môže doručiť na tunajší úrad písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich
pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií dotknutou obcou; písomné stanovisko sa považuje za doručené,
aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
Konzultácie podľa § 63 v súlade s § 65g ods. 1 zákona je možné vykonať počas celého procesu zisťovacieho konania
posudzovania vplyvov zmeny navrhovanej činnosti písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na
vyššie uvedenej adrese: Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie , Komenského 40, 050 01
Revúca.

Príloha (doručená poštovou prepravou)
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (len pre dotknuté obce)

Ing. Milan Herczeg
poverený vykonávaním
funkcie vedúceho zamestnanca
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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