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Vec
Súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie
- upovedomenie o predĺžení zákonnej lehoty pre rozhodnutie
Na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri výkone pôsobnosti okresného úradu
v sídle kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) bolo dňa 24.02.2021 doručené podanie žiadateľa – STONES
SLOVAKIA s.r.o., Topoľová 2810, 926 01 Sereď, IČO: 47 389 061, ktorým sa začalo konanie vo veci udelenia
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.
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020, č. 808 z 31. decembra 2020, č. 123 z 28.
februára 2021, č. 176 z 31. marca 2021 a č. 229 z 28. apríla 2021 a s ním súvisiacimi opatreniami bol vyhlásený
núdzový stav na území Slovenskej republiky.
Zákonom č. 74/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 bol do zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doplnený § 135h stanovujúci prechodné
ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti
s ochorením COVID-19.
Podľa § 135h ods. 3 zákona o odpadoch v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie miestnej ohliadky, ústneho
pojednávania alebo nazerania do spisov, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, lehoty ustanovené na vydanie
rozhodnutí podľa tohto zákona neplynú v čase odo dňa účinnosti tohto zákona až do odvolania krízovej situácie.
Správne konanie vo veci udelenia predmetného súhlasu bolo prerušené do doby ukončenia konania o predbežnej
otázke, ktoré prebiehalo na Okresnom úrade Detva, odbore starostlivosti o životné prostredie podľa § 53 správneho
poriadku vo veci odvolania voči rozhodnutiu č. OU-DT-OSZP-2021/000112-025 zo dňa 16.02.2021 vydanom v
zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 11 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 č. 24/2006 Z. z.“). Konanie
bolo prerušené do 11.08.2021.
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 v správnom konaní vo veci udelenia súhlasu
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podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch na využívanie odpadov na spätné zasypávanie spoločnosti STONES
SLOVAKIA s.r.o., Topoľová 2810, 926 01 Sereď, IČO: 47 389 061 Vám oznamuje ako účastníkovi tohto konania,
že okresný úrad v sídle kraja nemôže dodržať zákonom stanovenú šesťdesiatdňovú lehotu pre rozhodnutie vo veci,
nakoľko sa jedná o zvlášť zložitý prípad.
Podľa § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov okresný
úrad v sídle kraja požiadal listom č. OU-BB-OSZP2-2021/007907-016 zo dňa 25.08.2021 odvolací orgán – Okresný
úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, Referát starostlivosti o ŽP, so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05
Banská Bystrica (ďalej len „odvolací orgán“) o predĺženie zákonnej lehoty pre rozhodnutie.
Odvolací orgán listom č. OU-BB-OOP3-2021/005337-116 zo dňa 08.09.2021 vyhovel žiadosti o predĺženie
zákonnej lehoty pre rozhodnutie a zákonnú lehotu predĺžil o 60 dní.

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
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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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
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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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