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Vec
Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia
-upovedomenie účastníkov konania
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) podľa § 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,
§ 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 podľa § 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 o posudzovaní“) p o ž i a d a l listom č. OU-RA-OSZP-2022/000921-011 zo dňa 19.
09. 2022 v súlade s ustanovením § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov
o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej
činnosti „Doplnenie nových druhov odpadov a navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov BPS Jelšava I“ (ďalej
len „zmena navrhovanej činnosti“) a to o 60 dní.
Zisťovacie konanie začalo doručením oznámenia o zmene navrhovanej činnosti od navrhovateľa P M, s.r.o.,
Beňadická 3008/19, 851 06 Bratislava – Petržalka, IČO: 31 721 974, v zastúpení spoločnosťou INECO, s.r.o.,
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica IČO: 36 738 379, IČO: 36 021 211 na tunajší úrad dňa 25. 08. 2022.
V prebiehajúcom zisťovacom konaní nie je možné rozhodnúť v stanovenej lehote podľa § 29 ods. 14 písm. b) zákona
o posudzovaní z nasledovných dôvodov:
1.Ku dňu podania žiadosti o predĺženie lehoty ešte neuplynuli všetky lehoty, počas ktorých je oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti pre verejnosť sprístupnené dotknutými obcami a s tým aj súvisiace lehoty na podanie stanoviska
verejnosťou.
2. Tunajší úrad môže zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní požiadať navrhovateľa o doplňujúce informácie na
objasnenie pripomienok a požiadaviek, ktoré vyplynú zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti.
3. Po doručení podkladu rozhodnutia, z § 33 ods. 2 správneho poriadku vyplýva tunajšiemu úradu ešte zákonná
povinnosť oboznámiť písomne účastníkov konania so všetkými podkladmi pre rozhodnutie a o ich práve pred
vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. vykonania.
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Tunajší úrad v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku upovedomuje účastníkov konania, že Okresný úrad Banská
Bystrica, odbor opravných prostriedkov listom č. OU-BB-OOP3-2022/005658-121 zo dňa 21. 09. 2022 na základe
uvedených dôvodov predĺžil tunajšiemu úradu lehotu na vydanie rozhodnutia o 60 dní.

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