ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia
kraja
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Vec
Súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie
- upovedomenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania
Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie pri výkone pôsobnosti okresného úradu
v sídle kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) bola dňa 24.02.2021 doručená žiadosť o udelenie súhlasu podľa
§ 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) na využívanie odpadov na spätné zasypávanie od spoločnosti STONES
SLOVAKIA s.r.o., Topoľová 2810, 926 01 Sereď, IČO: 47 389 061 (ďalej len „žiadateľ“).
Okresný úrad v sídle kraja, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 4 ods. 1 zákona
č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4 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 v spojení s § 107 písm. u) zákona o odpadoch podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) Vás ako
účastníka konania
upovedomuje
o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch na využívanie
odpadov na spätné zasypávanie na účely likvidácie lomu výhradného ložiska nevyhradeného nerastu stavebného
kameňa pyroxenických andezitov v dobývacom priestore lom Detva – Piešť, a to na pozemkoch evidovaných ako
parcela registra „E“ parcelné číslo 15613 – ostatná plocha a parcela registra „E“ parcelné číslo 15614 – lesný
pozemok, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, pre
okres Detva, obec Detva, v katastrálnom území Detva, na liste vlastníctva č. 5468 resp. parcela registra „C“ KN
č. 10860 – ostatná plocha a parcela registra „C“ KN č. 10863 – ostatná plocha, právny vzťah k parcelám C nie
je evidovaný na liste vlastníctva, sú súčasťou parcely E KN 15613 a 15614. Vlastníkmi parciel, na ktorých bude
realizovaná navrhovaná činnosť, sú súkromné osoby združené v pozemkovom spoločenstve Ostrôžka, združenie
podielníkov, Vimperská 685/11, 962 12 Detva.
Žiadateľ bude využívať na spätné zasypávanie odpad zaradený podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) do kategórie odpady,
ktoré nie sú nebezpečné - ostatný odpad, číslo druhu a názov druhu: 01 04 08 – odpadový štrk a drvené horniny iné
ako uvedené v 01 04 07; 01 04 09 - odpadový piesok a íly; 02 04 01 – zeminy z čistenia a prania repy; 17 01 03 –
škridly a obkladový materiál a keramika; 17 01 07 – zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky
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iné ako uvedené v 17 01 06; 17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03; 17 05 06 – výkopová zemina
iná ako uvedená v 17 05 05 v súhrnnom množstve 345 000 m3 (620 000 ton), na ploche zásypu 2,75 ha.
Okresný úrad v sídle kraja zároveň
nariaďuje
podľa § 21 správneho poriadku ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční
dňa 21. septembra 2021 (utorok) o 10.00 hodine
v lome Detva – Piešť, na pozemkoch evidovaných ako parcela registra „C“ KN parcelné číslo 10860 – ostatná plocha
a parcela registra „C“ KN 10863 – ostatná plocha, k. ú. Detva. Ústne pojednávanie je nariadené z dôvodu objasnenia
podkladov predloženého návrhu, zistenia skutočného a presného stavu veci a oboznámenia účastníka konania so
správnou úvahou, na základe ktorej bude orgán štátnej správy vo veci rozhodovať. Účastník konania na ústnom
pojednávaní uplatní svoje pripomienky a námety.
Účastník konania sa na ústnom pojednávaní môže dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si
zvolí. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom.
Toto upovedomenie sa podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku doručuje účastníkovi konania – pani Márii Liškovej,
naposledy bytom Piešť II 84, 962 12 Detva, ktorej pobyt nie je známy, verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška
bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05
Banská Bystrica a zverejnená na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti
„Úradná tabuľa“. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Toto upovedomenie sa zverejní aj na webovom
sídle okresného úradu v sídle kraja https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=39 v časti „Úradná
tabuľa“. Okresný úrad v sídle kraja žiada mesto Detva, aby súčasne zverejnilo toto upovedomenie na svojej úradnej
tabuli a prípadne aj na svojom webovom sídle alebo iným v mieste obvyklým spôsobom najmenej na dobu 15 dní a
po ukončení doby vyvesenia vrátilo toto oznámenie okresnému úradu v sídle kraja s vyznačením dátumov vyvesenia
a zvesenia.
Vyvesené dňa: ............................................... Zvesené dňa: ..............................................

Podpis, pečiatka: ........................................... Podpis, pečiatka: ........................................

Doručí sa listinne rovnopis:
1. Ostrôžka, združenie podielníkov, Vimperská 685/11, 962 12 Detva

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BB-OSZP2-2021/007907-015
STONES SLOVAKIA s.r.o., Topoľová 2810, 926 01 Sereď 1
MESTO DETVA, J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
Jozef Sekereš, Piešť II 221, 962 12 Detva-Sídlisko
Ján Matúška, Piešť II 84, 962 12 Detva-Sídlisko
Jozef Halgaš, Piešť II 298, 962 12 Detva-Sídlisko
Czeslaw Kolodziej, Piešť II 99, 962 12 Detva-Sídlisko
Obvodný banský úrad Banská Bystrica, ul. 9. mája 2395/2, 975 90 Banská Bystrica 1
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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