Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 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 EIA“).
K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2021/009560
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica, oznamuje verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti – „Zastrešenie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Výroba kompostu; Pokračovanie využitia
stavieb , zariadení, objektov a priestorov na nakladanie a nebezpečnými

odpadmi;

Pokračovanie v činnosti zberu odpadov“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2
písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov.
Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
navrhovanej A.
Zastrešenie zariadenia na zhodnocovanie odpadov –

Príslušný orgán

Názov
činnosti

Výroba kompostu
B.

Pokračovanie využitia stavieb , zariadení, objektov
a priestorov

na

nakladanie

a nebezpečnými

odpadmi
C.
Miesto realizácie

Predmet činnosti

Navrhovateľ

Pokračovanie v činnosti zberu odpadov

A : 1936/12
B: 1913, 1914, 1919, 1921, 1923, 1924, 1925, 1926, 1928,
1929, 1930, 1931, 1934, 1936/1, 1936/2, 1936/12, 1936/13,
1936/14, 1936/15, 1981, 1989/79, 1989/88, 1993/12, 2139/1,
2139/2, 2139/3, 2139/4, 2139/5
C: 1936/11, 1936/2, 1934
Kraj: Banskobystrický kraj
Okres: Banská Bystrica
Obec: Slovenská Ľupča
Katastrálne územie: Slovenská Ľupča
Navrhovaná zmena predstavuje pokračovanie v existujúcej
činnosti zhodnocovania, pokračovanie v existujúcej činnosti
nakladania s nebezpečnými odpadmi vo využívaní stavieb,
zariadení, objektov a priestorov a pokračovanie v existujúcej
činnosti zberu odpadov podľa legislatívy odpadového
hospodárstva,
ČOV, a.s. , Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO : 36 644 340

a) Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný
orgán štátnej správy 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, 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 podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona o EIA, začal podľa § 18 ods. 3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na
životné prostredie dňom 16.03.2021 doručením oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti navrhovateľom.
b)

Informácie o zmene navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné
získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.

c)

Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti:
-

-

Vydanie rozhodnutia, ktorým bude predĺžená platnosť rozhodnutia, ktorým sú vydané
súhlasy podľa § 97 ods. 1 písm. d), f), g) zákona č. 79/2015 o odpadoch, prípadne
nové súhlasy
Splnenie
podmienky
uvedenej
v rozhodnutí
IPKZ
číslo:
528519981/2020/2/473610114/Z3 zo dňa 29.6.2020, ktorá znie: Prevádzkovateľ je
povinný vykonať opatrenia v zariadení na zhodnocovanie odpadov „Výroba
biokompostu“ v súlade s požiadavkami pre zabezpečenie zaobchádzania so
znečisťujúcimi látkami v stavbách a zariadeniach v zmysle vyhlášky MŽP SR
č.200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi
látkami , o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho
zhoršenia vôd a následne po rekonštrukcii predĺženie alebo vydanie nového
rozhodnutia na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – výroba
kompostu.

d)

Neuvádzame.

e)

Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:
www.enviroportal.sk.

Podľa § 23 ods. 3 zákona o EIA dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení
zámeru navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené, a na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru
navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto,
kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie zámeru navrhovanej
činnosti pre verejnosť najmenej po dobu 10 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

f)

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti
príslušnému orgánu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa zákona o posudzovaní vplyvov
na adresu:
Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené
dotknutej obci.
Povoľujúci orgán -

Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
- SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

