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Vec
Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-BB-OSZP2-2021/007907-020 zo dňa 22.09.2021
- upovedomenie o začatí konania a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia
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 08.02.2022 doručená žiadosť spoločnosti JZPVK –
Company, s.r.o., so sídlom Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce, IČO: 45 653 674 (ďalej len „spoločnosť JZPVK –
Company, s.r.o.“) o zmenu rozhodnutia č. OU-BB-OSZP2-2021/007907-020 zo dňa 22.09.2021 v súlade s § 114
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o odpadoch“), ktorým okresný úrad v sídle kraja udelil spoločnosti STONES SLOVAKIA s.r.o., Topoľová
2810, 926 01 Sereď, IČO: 47 389 061 (ďalej len „spoločnosť STONES SLOVAKIA s.r.o.“) súhlas 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.
Spoločnosť JZPVK – Company, s.r.o. predložila spolu so žiadosťou rozhodnutie Obvodného banského úradu v
Banskej Bystrici č. 176-129/2022 zo dňa 14.01.2022, ktorým obvodný banský úrad vydal predchádzajúci súhlas
na prevod dobývacieho priestoru Detva – Piešť z organizácie STONES SLOVAKIA s.r.o. na organizáciu JZPVK –
Company, s.r.o.; „Zápis prevodu dobývacieho priestoru – oznámenie“ č. 176-525/2022 zo dňa 01.02.2022; Zmluvu
o prevode dobývacieho priestoru Detva – Piešť zo dňa 28.01.2022; Banské oprávnenie č. 1119-2987/2020 zo dňa 11.
decembra 2020; Rozhodnutie o zmene banského oprávnenia č. 907-2849/2021 zo dňa 12. januára 2022; Rozhodnutie
Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici č. 113-4510/2021 zo dňa 08.12.2021 vydané spoločnosti STONES
SLOVAKIA s.r.o., ktorým bola povolená banská činnosť – likvidácia časti lomu v dobývacom priestore Detva –
Piešť; Plán likvidácie lomu; Rozhodnutie Okresného úradu Detva, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OUDT-OSZP-2021/000112-025 zo dňa 16.02.2021 vydané podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na navrhovanú činnosť
„Čiastočná rekultivácia lomu Detva - Piešť“.
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. t) 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
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upovedomuje
o začatí správneho konania vo veci zmeny rozhodnutia č. OU-BB-OSZP2-2021/007907-020 zo dňa 22.09.2021 a
zároveň Vám oznamuje, že vo veci boli zhromaždené všetky podklady pre vydanie rozhodnutia.
Nakoľko došlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia, okresný úrad v sídle kraja zamýšľa
vydať rozhodnutie, ktorým zmení súhlas č. OU-BB-OSZP2-2021/007907-020 zo dňa 22.09.2021 podľa § 114 ods.
1 písm. a) bod 2. zákona o odpadoch, tak že vo výrokovej časti rozhodnutia zmení v časti právnická osoba doterajší
odsek:
„Obchodné meno: STONES SLOVAKIA s. r. o.
Sídlo: Topoľová 2810, 926 01 Sereď
IČO: 47 389 061“
nahradí novým odsekom:
„Obchodné meno: JZPVK – Company, s.r.o.
Sídlo: Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce
IČO: 45 653 674“.
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, okresný úrad v sídle kraja Vám týmto dáva možnosť pred vydaním
rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie, k čomu Vám
určuje lehotu 5 dní od doručenia tohto oznámenia. Po uplynutí tejto lehoty bude vo veci vydané rozhodnutie.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na okresnom úrade v sídle kraja počas pracovných dní,
kancelária číslo dverí 513. Termín k nahliadnutiu do spisu je potrebné dohodnúť si telefonicky.
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:
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Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BB-OSZP2-2022/009532-007
JZPVK - Company, s.r.o., Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce 5
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, Banská Bystrica
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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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