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Oznámenie o zámere 

podľa § 23 ods. 1) 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 „zákona“). 

 

Príslušný orgán  Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti      

o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská 

Bystrica 

Názov navrhovanej 

činnosti  
Zberný dvor Považská Bystrica 

Miesto realizácie Kraj: Trenčiansky 

Okres : Považská Bystrica 

Mesto : Považská Bystrica 

Umiestnenie pozemkov : v zastavanom území 

Na pozemkoch KN – C parcelné číslo 5870/1, 5870/6 - 

5870/39, 5870/41, 5870/56 - 5870/100 a 5870/102 – 

5870/126 v katastrálnom území  Považská Bystrica. 

Navrhovaná činnosť sa má nachádzať v severnej časti 

územia mesta Považská Bystrica, územie zo 

severozápadu susedí s diaľničným privádzačom na 

diaľnicu D1, zo severu a západu hrádzami rieky Váh a jej 

prítoku Mošteník, z juhu miestnou komunikáciou 

a železničnou traťou  Bratislava – Žilina a z východu 

areálom priemyslu a služieb. 

Predmet činnosti  Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie 

prevádzky  zberného dvora -  prevzatie odpadov, 

zhromažďovanie vrátane predbežného triedenia odpadov, 

dočasné uloženie odpadov, zhodnocovanie odpadov ( lis 

na papier), doprava odpadov. 
 

Oblasť činnosti (podľa 

prílohy č. 8 k zákonu) 

9. Infraštruktúra 

Pol. číslo:  

9. Stavby, zariadenia, objekty a priestory na  nakladanie 

s nebezpečnými odpadmi.  

Časť B (zisťovacie konanie) od 10 t/rok. 

 

10. Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, 

z neželezných kovov alebo starých vozidiel. 

Časť B (zisťovacie konanie) bez limitu 
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Navrhovateľ  MEGAWASTE   SLOVAKIA   s. r. o., Hliny 1412, 017 

07 Považská Bystrica IČO 36 265 144  

Spracovateľ zámeru EKOS  PLUS  s. r. o. Župné námestie 7, 811 03 

Bratislava 

Rezortný orgán Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

 

Povoľujúci orgán Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti        

o životné prostredie  

 

Druh požadovaného 

povolenie 

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

 Súhlas/zmena Okresného úradu Považská Bystrica 

odbor starostlivosti o životné prostredie   na 

prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov -   § 

97 ods. 1 písm. d).  

 Súhlas/zmena Okresného úradu Považská Bystrica 

odbor starostlivosti o životné prostredie   na 

zhromažďovanie nebezpečných odpadov u 

pôvodcu odpadu - § 97 ods. 1 písm. g). 

 

Relevantné informácie sú 

sprístupnené 

Informačný systém EIA/SEA na adrese: 

www.enviroportal.sk 

webová stránka Okresného úradu Považská Bystrica na 

adrese: http://www.minv.sk/?okresny-urad-povazska- 

bystrica 

 

  

Dotknutá obec Mesto Považská Bystrica 

 

 

Informácie o navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať                  

u príslušného orgánu v úradných hodinách -  pondelok, utorok, štvrtok od 8,00 hod do 

15,00 hod; streda od 8,00 hod do 17,00 hod; piatok od 8,00 hod do 14,00 hod 

a u povoľujúceho orgánu. 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od 

zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 

odseku 3 na adresu: 

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti  o životné prostredie, 

Centrum 1/1, 

017 01 Považská Bystrica 

e-mailom na adresu : daniela.bencova@minv.sk v termíne do 20. 02. 2019 

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote 

prostredníctvom dotknutej obce. 

   

Pripomienky alebo otázky po skončení procesu posudzovania je možné zasielať povoľujúcemu 

orgánu – Okresnému úradu Považská Bystrica odboru starostlivosti  o životné prostredie . 
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