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Vec:   

,,Areál Zdroje Zeme Horný Jatov“ – upovedomenie o podkladoch rozhodnutia 

________________________________________________________________________________ 

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

dňa 19.07.2019 na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len ,,OÚ 

Šaľa, OSZP“) podľa § 22 ods. 3 a § 29 ods. 1 písm. a) 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“) oznámenie o navrhovanej činnosti ,,Areál Zdroje 

Zeme Horný Jatov“, vypracované podľa prílohy č. 9 k zákonu o posudzovaní.  

     OÚ Šaľa, OSZP, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 2 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 § 56 písm. b) zákona o posudzovaní, oznámil 

všetkým známym účastníkom konania, že dňom doručenia zámeru začal, podľa § 18 správneho 

poriadku, správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.  

 

     OÚ Šaľa, OSZP, podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zverejnil na webovom sídle 

ministerstva zámer a oznámenie o predložení zámeru a zaslal toto upovedomenie (list č. OU-SA-

OSZP-2019/006116-3,4 zo dňa 23.07.2019) povoľujúcemu, resp. dotknutému, resp. rezortnému 

orgánu, dotknutej obci a vyzval ich na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. Tieto 

stanoviská a stanovisko verejnosti tvoria podklad rozhodnutia.  

     Na základe pripomienok verejnosti - Združenia domových samospráv v zastúpení predsedom 

Marcelom Slávikom správny orgán v súlade s § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní vyžiadal od 

navrhovateľa doplňujúce informácie k zámeru na objasnenie týchto pripomienok a požiadaviek. 

Navrhovateľ doručil OÚ Šaľa, OSZP požadované vyhodnotenie pripomienok k zámeru dňa 

09.08.2019. Toto vyhodnotenie tvorí podklad rozhodnutia. 

 

     Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznamujeme, že účastníci konania a zúčastnené osoby 

majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho  
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zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, a to do 5 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia. 

Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Šaľa, 

odbore starostlivosti o životné prostredie, na adrese Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, na prízemí, kancelária 

č. 15, v čase od 8:00 do 15:00 hod. 

 

     Podklady rozhodnutia sú zverejnené aj na webovej stránke ministerstva: 

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

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslava D a n i š o v á 

                                                                                                                              vedúca odboru 

 

Rozdeľovník: 

Účastníci konania 

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

2. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 

3. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 587 

 

 

Dotknuté orgány (na vedomie) 

 

4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 

Bratislava 

5. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 

6. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 

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

-úsek štátnej vodnej správy 

-úsek ochrany prírody a krajiny 

-úsek odpadového hospodárstva 

-úsek ochrany ovzdušia 

8. Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 

Šaľa 

9. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

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

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra 

12. Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Školská 370/5, 927 01 Šaľa 

13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska  č. 64, 949 01 Nitra 
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