
 

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení oznámenia 

o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6) 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 č. 24/2006 Z. z.“). 

 

a) Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, 

oznamuje verejnosti, že zmena navrhovanej činnosti „Administratívna budova 

a sklad“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2  písm. d) zákona č. 24/2006 

Z. z..  

Príslušný orgán  Okresný úrad Šaľa 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hlavná 2/1 

927 01 Šaľa  

Názov zmeny navrhovanej 

činnosti  

„Areál Zdroje Zeme Horný Jatov – II. etapa“ 

  

Miesto realizácie Nitriansky kraj, okres Šaľa, katastrálne územie Horný 

Jatov, parc. č. 240/1, 240/3, 240/4, 240/5, 240/6, 

240/7, 240/8, 240/9, 240/10, 240/11, 240/12, 240/14, 

240/15, 240/95, 240/108, 240/109, 240/110, 240/111, 

240/113, 240/114, 240/119, 240/2 (KN E 240), 249/1 

(KN E 240), 254/1 (KN 254/1) – správca Slovenský 

pozemkový fond Bratislava, 240/45, 240/94, 240/107 

– vlastník Farma Majcichov, a.s. 

Predmet činnosti  Plánovaná revitalizácia je rozdelená do 4 etáp s 

postupným dopĺňaním technológie, priestorov a tým i 

zvyšovanie produkcie. Zmena navrhovanej činnosti 

„Horný Jatov“ spočíva:  

➢ v rozšírení zoznamu spracovávaných odpadov v 

zariadení zo 4 druhov odpadov na 49 druhov odpadov,  

➢ v posúdení mobilných zariadení na úpravu 

odpadov.  

 

Navrhovateľ   Zdroje Zeme a.s., Strojárenská 1, 900 27 

Bernolákovo, IČO: 50 460 137 

b) Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 

správy podľa § 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, 

podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. 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 23.03.2021 - doručením oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom 

Zdroje Zeme a.s., Strojárenská 1, 900 27 Bernolákovo, IČO: 50 460 137.   

c)     Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania je 

možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu. 

 

d) Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny: 
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e) Povolenia od Stavebného úradu Trnovec nad Váhom, podľa príslušných ustanovení 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov, povolenia a súhlasy od Okresného úradu Šaľa, odboru 

starostlivosti o životné prostredie 

 

f) Neuvádzame 

 

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

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/areal-zdroje-zeme-horny-jatov-ii-etapa  

 

h) Podľa § 29 odseku 8 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec do troch pracovných dní od 

doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje o ňom verejnosť na 

úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a 

miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 

musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia 

informácie o jeho doručení.  

 

i) Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej 

činnosti príslušnému orgánu do 10 pracovných dní od zverejnenia oznámenia o zmene 

navrhovanej činnosti na webovom sídle MŽP SR alebo od zverejnenia oznámenia podľa 

§ 29 odseku 8 zákona č. 24/2006 Z. z.  na adresu: 

 

 Okresný úrad Šaľa 

 odbor starostlivosti o životné prostredie 

 Hlavná 2/1 

 927 01 Šaľa  

 

 

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej 

obci. 

 

Povoľujúci orgán Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 587 

 

j) Neuvádzame 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/areal-zdroje-zeme-horny-jatov-ii-etapa

