odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 40, 050 01 Revúca

Číslo: OU-RA-OSZP-2019/000619- 015

V Revúcej dňa 31 . 05. 2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Revúca, 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 a § 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 § 53 ods. 1 písm. c) a § 56
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 o posudzovaní“), podľa § 29 ods.1
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) a v súlade s § 20 ods.1 zákona o posudzovaní,
prerušuje konanie
vo veci zisťovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Jelšava –
Gemerské Teplice, závlaha pozemkov“ navrhovateľa PM, s.r.o., Beňadická 3008/19, 851 06 Bratislava
– Petržalka IČO: 31 721 974, zastúpeného spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11
Banská Bystrica IČO: 36 738 379 (ďalej len „navrhovateľ“).
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“)
navrhovateľa v súlade s § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní
v y z ý v a,
aby v lehote do 60 dní od doručenia tohto rozhodnutia tunajšiemu úradu predložil doplňujúce
informácie, a to:
1. údaje vyplývajúce zo stanoviska Ministerstva životného prostredia SR, č. 23479/2019 zo dňa
15.05.2019, ktoré je prílohou rozhodnutia (zaslané navrhovateľovi),
2. presnú špecifikáciu navrhovanej činnosti v zmysle prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní, bodu č.
10 „Vodné hospodárstvo“, položky č. 1 „Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na
zadržiavanie alebo akumuláciu vody vrátane suchých nádrží s výškou hrádze nad terénom“,
konkrétne plánovanú plochu akumulovanej vody,
3. presné určenie katastrálnych území (opravu), na ktorých sa má navrhovaná činnosť umiestniť.
Odôvodnenie
Správne konanie bolo začaté doručením zámeru navrhovanej činnosti „Jelšava – Gemerské Teplice,
závlaha pozemkov“ navrhovateľom dňa 02.05.2019 v súlade podľa § 22 ods.1 zákona o posudzovaní.
Tunajší úrad v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer rezortnému orgánu,
povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutým obciam. Dňa 23. 05.2019 obdržal stanovisko
Ministerstva životného prostredia SR, č. 23479/2019 zo dňa 15.05.2019, v ktorom si rezortný orgán
uplatnil k predloženému zámeru pripomienky.
V zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní si tunajší úrad môže vyžiadať k zámeru o navrhovanej
./.

-2činnosti od navrhovateľa doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich
zo stanovísk podľa § 29 ods. 9 alebo § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, ktoré sú nevyhnutné na
rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť má posudzovať podľa tohto zákona. V zmysle uvedeného
tunajší úrad vyzval navrhovateľa o doplnenie potrebných informácií a určil mu na splnenie tejto
povinnosti primeranú lehotu.
Počas prerušenia konania lehoty podľa § 29 ods.5 správneho poriadku neplynú. Tunajší úrad bude
pokračovať v správnom konaní len čo pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo, a to v zmysle §
29 ods.4 správneho poriadku.
Na základe uvedených skutočností tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie:
Podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno
odvolať.

RNDr. Hana Dorčáková
vedúca odboru

Príloha (pre navrhovateľa): kópia stanoviska Ministerstva životného prostredia SR, č. 23479/2019 zo dňa
15.05.2019- 1 ks

Doručuje sa:
1. INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica + prílohy
2. Obec Gemerské Teplice, 049 16 Jelšava
3. Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16 Jelšava
4. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
5. MUDr. Rastislav Cikrai, Jánošíkova 94, 90101 Malacky

