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Banská Bystrica

VEC : Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

„Zber, preprava a nakladanie s odpadmi v prevádzke spoločnosti POWER
BATTERY, Banská Bystrica“
V zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa
môže verejnosť oboznámiť so zmenou navrhovanej činnosti:
„Zber, preprava a nakladanie s odpadmi v prevádzke spoločnosti POWER BATTERY, B.B.“
na Mestskom úrade v Banskej Bystrici - Oddelenie životného prostredia, II. poschodie, č. dv.
232, každý pracovný deň v úradných hodinách. V zmysle § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie môže verejnosť podávať svoje pripomienky a
písomné stanoviská na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava
do 10 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia.
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Vec
Zber, preprava a nakladanie s odpadmi v prevádzke spoločnosti POWER BATTERY, Banská
Bystrica - zaslanie oznámenia o zmene a upovedomenie o začatí konania

Navrhovateľ, POWER BATTERY, s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica,
(IČO 47 335 009), v zastúpení spoločnosťou URBAN FALATH GAŠPAREC BOŠANSKÝ,
s.r.o., advokátska kancelária, Havlíčková 16, 811 04 Bratislava, IČO 47 244 895 (ďalej len
„navrhovateľ“), doručil dňa 25.04.2019 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej
republiky, sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru
posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 29 ods. 1
písm. b) 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“) oznámenie
o zmene navrhovanej činnosti „Zber, preprava a nakladanie s odpadmi v prevádzke
spoločnosti POWER BATTERY, Banská Bystrica“ (ďalej len „oznámenie o zmene
navrhovanej činnosti“), vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu.
MŽP SR ako ústredný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1
písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54
ods. 2 písm. f) zákona, podľa §18 ods. 3 správneho poriadku upovedomuje, že dňom
doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom začalo zisťovacie konanie
podľa § 29 zákona.
MŽP SR ako príslušný orgán zasiela podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona oznámenie
o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci.
MŽP SR zároveň zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6
písm. b) zákona na svojom webovom sídle, na adrese:
hups ://w\Y\\,.envi}()i)()rtLil.sk/sk/eia/ilehiil/:.ber-preprava-nakladanie-s-odpadmi-v-vľevadz.ke-
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MŽP SR žiada dotknutú obec, aby podľa § 29 ods. 8 zákona do troch pracovných dní
po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informovala verejnosť na svojom
webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde
a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže
verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zároveň
MŽP SR žiada zabezpečiť sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre
verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.
Podľa § 29 ods. 9 zákona rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá
obec môžu doručiť na našu adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava písomné
stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho
doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje
za súhlasné.
Verejnosť môže doručiť na MŽP SR písomné stanovisko k oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií
dotknutou obcou; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote
doručené dotknutej obci.
S pozdravom

IWNISTER3TVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Nám. L. Štúra 1
812 35 BRATISLAVA
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Doručuje sa:
Dotknutá obec (poštou):
1.

Mesto Banská Bystrica - Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica

Doručuje sa:
Navrhovateľ (elektronicky):
2.

URBAN FALATH GAŠPAREC
Havlíčková 16, 811 04 Bratislava

BOŠANSKÝ,

s.r.o.,

advokátska

kancelária,

Povoľujúci orgán (elektronicky):
3.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrana prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05
Banská Bystrica

Rezortný a povoľujúci orgán (elektronicky):
4.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej
prevencie, TU

Dotknutý orgán (elektronicky):
5.
6.
7.
8.
9.

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská
Bystrica
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05
Banská Bystrica
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta
k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica, Komenského 27,
974 01 Banská Bystrica
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, odbor správy
majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

