Informácia pre verejnosť podľa § 24 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 „zákon“) a oznámenie o predložení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods.
1 písm. b) zákona.
a)
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky č. 26,
Lučenec oznamuje verejnosti, že navrhovaná činnosť „Rozšírenie činnosti – Zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) s cieľom náhrady rašeliny drevným vláknom
pri výrobe substrátov v spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.“ podlieha zisťovaciemu
konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona.
Príslušný orgán

Názov navrhovanej činnosti

Miesto realizácie

Predmet činnosti

Navrhovateľ
b)

Okresný úrad Lučenec
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie republiky č. 26
Lučenec
Rozšírenie činnosti – Zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu (BRO) s cieľom náhrady rašeliny
drevným vláknom pri výrobe substrátov v spoločnosti
AGRO CS Slovakia, a. s.
Kraj: Banskobystrický, Okres: Lučenec,
Parc. č.: 160/2, 160/5, 160/7, 160/8, 160/9, 160/10, 160/11,
160/12, 160/13, 160/14, 160/16, 160/18, 160/19, 160/20,
160/21, 163/1, 163/2, 163/3, 163/5, 163/6, 163/7, 163/8,
163/21, 163/22, 163/24, 163/26, 163/27, 163/34, 163/37,
163/38, 163/39, 163/40, 163/41, 163/42, 163/49, 163/51,
163/52, 163/53, 163/54, 163/57, 163/58, 163/59, 163/60,
163/61, 163/62, 163/69, 163/75, 163/76, 163/77, 163/79,
163/80, 163/81, 309/1 v k. ú. Nové Hony
Parc. č.: 2478/2, 2478/3, 2478/6, 2478/8, 2478/9, 2478/11,
793/8, 793/9, 793/10, 793/11, 793/12, 793/13, 796/3,
796/4, 794/4, 795, 805, 806/4 v k. ú. Veľké Dravce
Rozsah navrhovanej zmeny činnosti spočíva v čiastočnej
alebo úplnej náhrade rašeliny ako jedným z nevyhnutných
vstupných produktov v rámci výrobného procesu pri
výrobe substrátov, a to drevným vláknom, zmena zahŕňa aj
navýšenie výrobnej kapacity. Cieľom navrhovanej zmeny
činnosti je zníženie podielu objemu rašeliny na konečnom
produkte o min. 1/3, ktorá v súčasnosti tvorí 2/3 podielu na
konečnom produkte a nahradenie tejto rašeliny sčasti
(prípadne úplne) drevným vláknom (napr. výsledný
produkt = bezrašelinový substrát).
AGRO CS Slovakia, a.s., Nám. Republiky 5, 984 01
Lučenec, IČO: 36042161

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy starostlivosti o životné prostredie 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, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 56 písm. b) zákona,
podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“) začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných
vplyvov na životné prostredie dňom 19.05.2022 doručením oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti ,,Rozšírenie činnosti – Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
(BRO) s cieľom náhrady rašeliny drevným vláknom pri výrobe substrátov v

spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.“ navrhovateľa AGRO CS Slovakia, a.s., Nám.
Republiky 5, 984 01 Lučenec, IČO: 36042161 v zastúpení spoločnosťou UMWELT, s. r.
o., Topoľova 33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46656839.
c)

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

d)

Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny:
- V zmysle zákona č. 50/1976 Z .z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov.

e)

Neuvádzame.

f)

Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia.
Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia oznámenia o
zmene navrhovanej činnosti informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zverejní v
celom rozsahu dokumentáciu oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli obce a
na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce
dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a
kedy možno do nej nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej
kópie. Zároveň podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec oznámi, kde a kedy možno do
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať
pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Oznámenie o zmene navrhovanej
činnosti musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 10 dní od zverejnenia informácie o
jeho doručení.
g) Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti
príslušnému orgánu do 10 dní od zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na
webovom sídle Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky alebo na adresu:
Okresný úrad Lučenec,
odbor starostlivosti o životné prostredie,
Námestie republiky č. 26,
984 36 Lučenec
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutým
obciam.
Povoľujúci orgán

1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor dopravy a pozemných
komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

h) Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že podľa § 33 ods.
2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne
navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy)
na Okresnom úrade Lučenec, odbore starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky č.
26, Lučenec.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje
pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia príslušným orgánom podľa § 29 ods. 15 tohto zákona v
Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: www.enviroportal.sk.
i) neuvádzame

