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Vec
Likvidácia starých banských háld, Podrečany
- zaslanie správy o hodnotení
Navrhovateľ, Silver Farm, s.r.o., Striebornická 437/30, 956 41 Uhrovec, doručil dňa
18. 07. 2018 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 31 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“) správu o hodnotení navrhovanej činnosti
„Likvidácia starých banských háld, Podrečany“ vypracovanú podľa prílohy č. 11 zákona.
MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1
ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán
podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona zasiela na zaujatie stanoviska podľa
§ 33 ods. 1 zákona správu o hodnotení činnosti „Likvidácia starých banských háld,
Podrečany“ prostredníctvom informácii o zverejnení na webovom sídle MŽP SR, na adrese:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/likvidacia-starych-banskych-hald-podrecanyZároveň MŽP SR v súlade s § 33 ods. 3 zákona doručuje dotknutej verejnosti všeobecne
zrozumiteľné záverečné zhrnutie.
Podľa § 34 ods. 1 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia
správy o hodnotení činnosti informuje o doručení správy o hodnotení činnosti verejnosť a
zároveň zverejní všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie počas 30 dní na úradnej tabuli a
na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a oznámi, kde a kedy možno do správy o
hodnotení činnosti nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť
kópie; zároveň uvedie, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a označí miesto,
kde sa môžu podávať.
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Podľa § 34 ods. 2 zákona dotknutá obec do uplynutia doby vystavenia všeobecne
zrozumiteľného záverečného zhrnutia podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí po dohode a
v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti. Termín a miesto
konania verejného prerokovania dotknutá obec oznámi podľa § 34 ods. 3 zákona verejnosti
najneskôr desať pracovných dní pred jeho konaním a prizve naň príslušný orgán, rezortný
orgán a dotknutý orgán (viď rozdeľovník). Ďalej má dotknutá obec v spolupráci s
navrhovateľom za povinnosť vyhotoviť z verejného prerokovania záznam a doručiť ho
príslušnému orgánu do desiatich pracovných dní od verejného prerokovania.
Rezortný, dotknutý a povoľujúci orgán a dotknutá obec podľa § 35 zákona doručia
písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti na adresu: Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,
Námestie Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava do 30 dní od jej doručenia. Verejnosť môže svoje
písomné stanovisko doručiť najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia
podľa § 34 ods. 1 zákona. Podľa § 35 ods. 4 zákona na stanoviská doručené po uplynutí
stanovenej lehoty nemusí príslušný orgán prihliadať.
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznamujeme, že účastníci konania a zúčastnené
osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k
spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť
(robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR.
S pozdravom
Príloha:
- Správa o hodnotení v listinnom vyhotovení (len pre dotknutú obec)
- Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie (len pre dotknutú obec a dotknutú verejnosť)

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

Doručuje sa:
Dotknutá obec/účastník konania:
1.
Obec Podrečany, Obecný úrad Podrečany č. 190, 985 54
2.
Obec Tomášovce, Partizánska 132, 985 56 Tomášovce
Povoľujúci orgán:
3.
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica
Dotknutý orgán:
4.
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26,
984 01 Lučenec
5.
Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie
republiky 26, 984 01 Lučenec

6.
7.
8.
9.
10.

Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia, Námestie republiky 26, 984 01
Lučenec
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petőfiho 1, 984 38
Lučenec
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Lučenec, Novomeského 3,
984 01 Lučenec
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie Ľ. Štúra 1,
974 01 Banská Bystrica

Rezortný orgán:
11. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor energetickej a surovinovej
politiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
Na vyjadrenie:
12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor štátnej geologickej
správy, TU
Dotknutá verejnosť/ účastník konania:
13. Michal Líška, 985 54 Podrečany 193
14. Andrej Líška, 985 54 Podrečany 193

Do Správy o hodnotení môže verejnosť nahliadnuť na Obecnom úrade v Podrečanoch v úradných
hodinách, prípadne na webovej stránke:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/likvidacia-starych-banskych-hald-podrecanyVšeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie bude verejnosti sprístupnené 30 dní po zverejnení.
Lehota na podávanie písomného stanoviska verejnosti: 30 dní po zverejnení na Obecný úrad
v Podrečanoch, príp. na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia
záverečného zhrnutia.
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