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Vec
Oznámenie o začatí konania vo veci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „Zariadenie na
zber kovového šrotu a starých vozidiel“ podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
Spoločnosť JVtrans & servis s.r.o., Roľnícka 1086/4, 969 01 Banská Štiavnica (ďalej len
„navrhovateľ“) predložil na Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné
prostredie, podľa § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o posudzovaní“), zámer pre navrhovanú činnosť „Zariadenie na zber kovového šrotu a starých
vozidiel“, ktoré sa má realizovať na pozemkoch C-KN parcelné čísla 5400/1, 5400/39, 5400/38
v katastrálnom území Banská Štiavnica, v zastavanej časti mesta Banská Štiavnica (ďalej len
„zámer pre navrhovanú činnosť“).
Predložený zámer pre navrhovanú činnosť vypracovali Ing. Monika Rafaelisová, Mgr. Peter
Koška, Vladimír Slančok, Dolná 898/20, 969 01 Banská Štiavnica v mesiaci marec 2021.
Predmetom zámeru je vybudovanie zberného dvora, kde bude zabezpečený zber starých
vozidiel a výkup kovového odpadu. Zariadenie na zber kovového šrotu a starých vozidiel bude
vybudované v priemyselnej zóne na parcelných číslach C-KN 5400/1, 5400/38, 5400/39,
uvedené parcely nie sú vo vlastníctve investora. Prístup do areálu bude z ulice Trate mládeže
a tvorí ju jestvujúci vjazd cez vstupnú bránu.
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný
orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, 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 § 1 ods. 1 písm. c) a 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 § 56 písm. b) zákona o posudzovaní
vplyvov, začal podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok), správne konanie vo veci
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posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru
navrhovanej činnosti spracovateľom.
Vaše písomné vyjadrenie k zámeru, ktorý je zverejnený na webovom sídle ministerstva
životného prostredia pod linkom: : https://www.enviroportal.sk/sk pod názvom činnosti
„Zariadenie na zber kovového šrotu a starých vozidiel“ žiadame doručiť najneskôr do 21 dní od
jeho doručenia, na adresu:
Okresný úrad Banská Štiavnica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Križovatka 4
969 01 Banská Štiavnica
Ak v stanovenej lehote písomné stanovisko dotknutého orgánu, povoľujúceho orgánu,
rezortného orgánu, alebo dotknutej obce nebude doručené, stanovisko sa považuje za súhlasné.
Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru informuje o ňom verejnosť na
úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote
môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí
byť verejnosti prístupný najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní
od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva, alebo od zverejnenia v dotknutej obci.
Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote
prostredníctvom dotknutej obce.
Orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 29 ods. 14 zákona
o posudzovaní, v zisťovacom konaní rozhodne, či sa predmetná navrhovaná činnosť bude ďalej
posudzovať podľa citovaného zákona.
Nakoľko príslušný orgán pri svojom rozhodovaní prihliada aj na doručené stanoviská
dotknutého orgánu, povoľujúceho orgánu, rezortného orgánu a dotknutej obce, žiadame vás, aby
ste vo svojom písomnom stanovisku vyjadrili aj názor, či predložený zámer má, alebo nemá
byť ďalej posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.

Ing. Lukáš Lalo
vedúci odboru starostlivosti
o životné prostredie
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Doručí sa
1. JVtrans & servis s.r.o., Roľnícka 1086/4, 969 01 Banská Štiavnica
Povoľujúci orgán:
2. Okresný úrad Banská Štiavnica, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
3. Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica
Rezortný orgán:
4. Ministerstvo životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Príslušný orgán:
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila
a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
6. Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom, Ul. SNP 612/120, 965 01
Žiar nad Hronom
7. Obvodný banský úrad Banská Bystrica, Ul. 9.mája č.2, 975 90 Banská Bystrica
8. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Nám. Matice Slovenskej 8, 965
01 Žiar nad Hronom
9. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica
10. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica
11. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Ul.
SNP 120, 965 01 Žiar nad Hronom
12. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Oddelenie dopravy a cestnej infraštruktúry,
Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
13. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Pracovisko Banská Štiavnica, Dolná ružová 7,
969 01 Banská Štiavnica
14. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Odbor výstavby a rutinnej štandardnej
údržby, Detašované pracovisko STRED, ulica ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
15. ŠOP SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy, Kammerhofská 26, 969 01 Banská
Štiavnica
16. Okresný úrad Banská Štiavnica, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Štátna práva v odpadovom hospodárstve
Štátny správa ochrany ovzdušia
Štátna vodná správa
Štátna správa ochrany prírody a krajiny

