
 
 

 

Informácia pre verejnosť  podľa  §  24 ods. 1  a  oznámenie o zmene činnosti  

podľa   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 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie “ )  
 
 č. s.:  OU-ZH- OSZP-2022/010998                     

 č. záznamu: 0039491/2022 

 

a) Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti  o  životné  prostredie, Nám. Matice  

       slovenskej 8, 965 01 Žiar  nad Hronom   oznamuje verejnosti, že  oznámenie o zmene činnosti   

       „ Oprava komunikácií  I/9 v km 207,00 -213,500  “  podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2  

       písm. d)  zákona  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.     

 

Príslušný orgán  Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Nám. 

Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom    

Názov navrhovanej činnosti  Oprava komunikácií  I/9 v km 207,00 -213,500   

Predmet činnosti  Predmetom predkladanej zmeny navrhovanej 

činnosti je oprava cestnej komunikácie I. triedy 

č. 9 v úseku 207,7 – 213,5 (ďalej ako „I/9“).  

    

Miesto realizácie  Mesto Žiar nad Hronom  parcely č.: 

2595, 991, 2594, 1798/143, 2034/81, 2034/87, 

2034/85, 2034/75, 536/1, 2034/6, 671/1,  

2034/72, 670/2, 669/1, 2034/71, 668/1, 667/4, 

667/3, 2034/69, 666/1, 665/1, 664/4, 664/3,  

663/1, 662/1, 661/2, 660/1, 659/1, 658/1,  

657/1, 656/1, 655/1, 654/1, 653/1, 652/1,  

651/1, 650, 9-620/3, 2034/79, 2034/80, 647/1, 

646/2, 645/1, 644/1, 643/1, 642/1, 9-620/7, 

641/1, 640/1, 639/1, 9-620/4, 638/1, 637, 636, 

635, 634, 633, 632, 631, 630, 9-620/6, 629,  

628, 627, 626, 625, 624, 9-620/15, 623, 622,  

621, 2034/59, 858/1, 619, 618, 617, 616, 615,  

614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607,  

9-590/56, 9-555/3, 9-590/2, 475, 474/3, 474/2, 

2034/40, 472/2, 471/4, 471/1, 2034/14, 470/2, 

2034/68, 2034/67, 2034/66, 2034/56, 2034/61, 

2034/31, 469/1, 9-469/10, 9-156/4, 155,  

2034/43, 868, 877/1, 2031, 101/1, 9-860/2,  

2035, 9-585;  

Ladomer parcely č.:  818, 813, 819, 816, 123/1, 

800, 99/2, 705/6, 94/2, 125, 82/1, 126, 127; 

Lutila parcely č.: 1001/23, 1001/22, 1001/21, 

1002, 999, 998, 997, 996, 995, 990/3; 

Lovčica parcela č. 2232. 2595, 991, 2594, 1798/143, 2034 
 

818, 813, 819, 816, 123/1, 800, 99/2, 705/6, 

94/2, 125, 82/ 

  

Navrhovateľ  CiDeCo,  s. r. o.,  so sídlom SNP 579/145, 965 01 

Žiar nad Hronom   IČO: 54 079 420  v zastúpení   

spoločnosťou  INECO, s. r. o., so sídlom Mladých 

budovateľov 2, 974 01 Banská Bystrica 

 

b) Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti  o  životné  prostredie, ako príslušný  orgán 

štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 

56 písm. b) zákona a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  ( správny 

poriadok ) v znení neskorších predpisov začal správne konanie vo veci posudzovania 

predpokladaných vplyvov na životné prostredie  dňom  02.08.2022  doručením oznámenia o zmene  

 



 

 

 

 

navrhovanej  činnosti ktorej navrhovateľom je: CiDeCo,  s. r. o.,  so sídlom SNP 579/145, 965 01 Žiar nad 

Hronom   IČO: 54 079 420  v zastúpení   spoločnosťou  INECO, s. r. o., so sídlom Mladých budovateľov 2, 

974 01 Banská Bystrica.  
 

c) Informácie o zmene navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania  je možné získať 

u príslušného orgánu  a povoľujúceho orgánu. 

 

d) Druh požadovaného povolenia pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti: Zmena navrhovanej  

činnosti bude povolená podľa  zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 

neskorších predpisov  ( cestný zákon ).  

  

e) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:  

http://eia.enviroportal.sk/zoznam pod názvom akcie: „ Oprava komunikácií  I/9 v km 207,00 -213,500  

“  a  na http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-  prostredie-49.  Dotknuté obce do 3 

pracovných dní po doručení  zámere  navrhovanej činnosti  informujú, verejnosť na svojom webovom 

sídle a na  úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti  a o tom, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, 

v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, 

pričom zabezpečí sprístupnenie  oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej po 

dobu 10 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení spôsobom  v mieste obvyklým a zároveň 

verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti  nahliadnuť. 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti  musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 10 dní 

od zverejnenia informácie o jeho doručení.   

 

f)  Verejnosť môže doručiť svoje písomné pripomienky k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti 

príslušnému orgánu do 10 dní od zverejnenie zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od 

zverejnenia oznámenia   podľa § 23 ods. 3 na adresu:  

  Okresný úrad Žiar nad Hronom 

  odbor starostlivosti o životné prostredie 

       Nám. Matice  slovenskej 8 

       965 01 Žiar nad Hronom 

 

       Písomné   stanoviska  sa  považujú  za  doručené,  aj  keď  bolo  v  určenej  lehote  doručené  

       dotknutej obci.  

 

 

Povoľujúci  orgán  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. 

Štúra č. 1,  974 01 Banská Bystrica   

 

 

 

 

Vyvesené dňa:   12.08.2022 

 

 

Zvesené dňa:   .................... 
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