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Vec 

„Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou 

technológiou v lokalite Selice“ – zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania 

 

 

Navrhovateľ, SPV DÁLOVCE s.r.o., Popradská 71, 821 06 Bratislava, zastúpený 

spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, doručil dňa 

13. 06. 2019 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania 

vplyvov na životné prostredie podľa § 22 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“) zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie 

komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice“ (ďalej len „navrhovaná 

činnosť“) vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

(ďalej len „MŽP SR“), ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie 

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) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona, upovedomuje podľa § 18 ods. 

3 správneho poriadku, že podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia zámeru začalo 

správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.  

 

Zámer Vám podľa § 23 ods. 1 zákona ako dotknutej obci, resp. ako povoľujúcemu 

orgánu, resp. ako rezortnému orgánu, resp. ako dotknutému orgánu zasielame 

prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky, na adrese:  

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-vysokoteplotne-zhodnotenie-

komunalneho-odpadu-plazmovou--1 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-vysokoteplotne-zhodnotenie-komunalneho-odpadu-plazmovou--1
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-vysokoteplotne-zhodnotenie-komunalneho-odpadu-plazmovou--1


 
 

Dotknutej obci zasielame v prílohe zámer aj v listinnom vyhotovení. 

  

Vzhľadom k upusteniu MŽP SR od požiadavky variantného riešenia navrhovanej 

činnosti rozhodnutím č. 7667/2019-1.7/zg (27108/2019) zo dňa 23. 05. 2019 zámer obsahuje 

jedno riešenie navrhovanej činnosti a nulový variant. 

 

MŽP SR žiada  dotknutú obec, aby podľa § 23 ods. 3 zákona do 3 pracovných dní od 

doručenia zámeru o ňom informovala verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň verejnosti 

oznámila, 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 

sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. 

 

Vaše písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona 

(vrátane informácie o dobe a spôsobe zverejnenia zámeru obcou), žiadame doručiť na adresu: 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, najneskôr do 21 dní od 

jeho doručenia. Ak v uvedenej lehote nebude Vaše písomné stanovisko doručené, podľa § 23 

ods. 4 zákona bude stanovisko považované za súhlasné. 

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 21 dní od zverejnenia 

zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia obcou podľa § 23 

ods. 3 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej 

lehote prostredníctvom dotknutej obce. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

Ing. Roman Skorka 

riaditeľ odboru 

 

Prílohy 

- zámer 3x (pre dotknutú obec)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Rozdeľovník: 

Splnomocnený zástupca navrhovateľa (elektronicky): 

1. INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica  

Dotknutá obec a zároveň povoľujúci orgán (poštou): 

2. Obecný úrad Selice, Sovietskej armády 1131, 925 72 Selice 

3. Obecný úrad Vlčany, Vlčany č. 944, 925 84 Vlčany 

4. Obecný úrad Žihárec č. 599, 92583 Žihárec 

Povoľujúci orgán (elektronicky): 

5. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále 

pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

6. Obecný úrad Selice, Sovietskej armády 1131, 925 72 Selice 

Dotknutý orgán (elektronicky): 

7. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

8. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 

Nitra 

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra 

11. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 94901 Nitr 

Rezortný orgán (elektronicky): 

12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej 

prevencie, TU 

Na vyjadrenie (elektronicky): 

13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany ovzdušia, TU 

 


