MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Bratislava 19.07.2016
Číslo: 4635/2016-1.7/mv

ROZHODNUTIE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho
posudzovania, ako príslušný 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 a podľa § 3 písm. k) a § 54
ods. 2 písm. f) 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“) vydáva podľa § 29 zákona o posudzovaní a podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov k Oznámeniu o zmene
činnosti Skládka odpadov TKO Brodzany, Určenie kapacity skládky odpadov,
predloženému navrhovateľom - Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.,
Partizánske, toto rozhodnutie:
Navrhovaná zmena činnosti Skládka odpadov TKO Brodzany, Určenie kapacity
skládky odpadov, uvedená v predloženom oznámení o zmene činnosti
sa bude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie :
Navrhovateľ - Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o., Partizánske,
doručil dňa 29.03.2016 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor
environmentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa
§ 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Skládka odpadov TKO Brodzany, Určenie kapacity skládky odpadov, vypracované podľa
Prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní.
Oznámenie o zmene vypracovala spoločnosť DEPONIA SYSTEM s. r. o.,
Ekologické a vodohospodárske stavby, Holíčska 13, Bratislava v marci 2016.
MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie 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 a ako príslušný orgán
podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona dňom doručenia oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
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(správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Skládka odpadov TKO Brodzany,
Určenie kapacity skládky odpadov je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-tko-brodzany-urcenie-kapacityskladky-odpadov
MŽP SR listom č. 4635/2016-3.4/mv zo dňa 18.04.2016 zaslalo navrhovateľovi podľa
§ 29 ods. 10 zákona o posudzovaní a podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní výzvu na
spresnenie a doplnenie predloženého oznámenia o zmene.
Rozhodnutím č. 4635/2016 – 3.4/mv zo dňa 19.04.2016 MŽP SR podľa § 29 ods. 1
zákona o správnom konaní prerušilo konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov
na životné prostredie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti Skládka odpadov TKO
Brodzany, Určenie kapacity skládky odpadov navrhovateľa Technické služby mesta
Partizánske, spol. s r. o., Partizánske, Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske.
Navrhovateľ doplnil predložené oznámenie listom č. 109/2016 zo dňa 29.04.2016.
Doplnenie oznámenia je zverejnené na webovom sídle MŽP SR na vyššie uvedenej adrese.
Podľa predloženého oznámenia o zmene a doplňujúcich podkladových materiálov je
predmetom zmeny stanovenie skutočnej kapacity prevádzkovanej skládky odpadov
a stanovenie voľnej kapacity pred jej uzatvorením a rekultiváciou po ukončení jej
prevádzkovania, technické riešenie tesnenia dna a svahov skládkového telesa, riešenie
uzatvorenia a rekultivácie telesa skládky po ukončení zavážania.
Skládka odpadov TKO Brodzany, vzhľadom na kapacitné parametre, je zaradená
podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní do kapitoly 9. Infraštruktúra, položka č. 3. Skládky
odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný pri kapacite od 250 000 m3, časť A - povinné
hodnotenie.
Prvá etapa skládky bola uvedená do prevádzky v roku 1993 pred účinnosťou zákona
o posudzovaní vplyvov s projektovanou kapacitou 338 820 m3.
Následná zmena – Skládka odpadov NNO Brodzany 2. Etapa, s kapacitou
423 723 m3, bola posúdená podľa zákona o posudzovaní, ktoré bolo ukončené vydaním
záverečného stanoviska č. 1991/2007-3.4/mv zo dňa 12.07.2007, ktorým MŽP SR odporučilo
realizáciu 2. etapy za predpokladu splnenia podmienok uvedených v časti VI/3 predmetného
záverečného stanoviska.
Podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov zaslalo MŽP SR vyššie uvedené
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti resp. informáciu o zverejnení oznámenia
na webovom sídle MŽP SR (http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-tkobrodzany-urcenie-kapacity-skladky-odpadov) listom č. 4635/2016-3.4/mv zo dňa 31.03.2016
a informáciu o doplnení listom č. 4635/2016-3.4/mv zo dňa 04.05.2016 dotknutým obciam,
povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a rezortnému orgánu.
K predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona
o posudzovaní vplyvov doručené nasledujúce stanoviská:


Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia
Bratislava, Stále pracovisko Nitra, list č. 4193-11760/2016/Rum zo dňa 11.04.2016
S predloženým oznámením o zmene navrhovanej činnosti súhlasí bez pripomienok.



Ministerstvo životného prostredia, Odbor odpadového hospodárstva, list
č. 18687/2016 zo dňa 18.04.2016
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Z hľadiska pôsobnosti odboru odpadového hospodárstva má nasledovné pripomienky:
Účel navrhovanej činnosti vyplývajúci z predloženého zámeru rieši pokračovanie
prevádzky vybudovanej a prevádzkovanej riadenej skládky odpadov I. etapy a hlavne
výstavbu II. a III. etapy, čiže sa nejedná o určenie kapacity skládky odpadov na jej
následné uzavretie a rekultiváciu, ako je uvedené v názve oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti a v stručnom popise technického a technologického riešenia , ale
skôr o rozšírenie existujúceho zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 –
Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.
Životnosť skládky I., II. a III. etapy a jej predpokladaná kapacita po dobudovaní II.
a III. etapy bude tvoriť 1 513 720 m3. Uvedená kapacita predstavuje obdobie
skládkovania cca 50 rokov, pri ukladaní cca 20 kt za rok. V súvislosti s navrhovaným
zásadným rozšírením skládky odpadov upozorňuje navrhovateľa na pripravované
sprísňovanie právnych predpisov upravujúcich oblasť skládkovania odpadov vo väzbe
na záväzky Slovenskej republiky voči EÚ, predovšetkým v oblasti opätovného použitia
a recyklácie odpadov, vychádzajúc z cieľov smernice 2008/98/ES o odpade.
Požaduje podrobne zdôvodniť zásadné rozšírenie skládky odpadov, ktorý nie je
nebezpečný, ktoré je v rozpore so zámermi Ministerstva životného prostredia SR
znižovať množstvo skládkovaných odpadov. Je potrebné jednoznačne uviesť, na
základe čoho vznikla potreba navýšenia kapacity skládky odpadov o 1 174 900 m3 .
Ďalej žiadame doplniť zoznam druhov odpadov, ktoré majú byť zneškodňované na
skládke odpadov.
Navrhovateľa upozorňuje na skutočnosť, že pri výstavbe a prevádzke skládky nie
nebezpečných odpadov je potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy
odpadového hospodárstva, a to najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona a vyhlášku č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní
odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, najmä ustanovenia v § 3
Stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor odpadového
hospodárstva na základe vyššie uvedených pripomienok nesúhlasí so zmenou
navrhovanej činnosti v rozsahu predloženého oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti Skládka odpadov TKO Brodzany, Určenie kapacity skládky odpadov.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list
č. B/2016/00653-HŽP/02419 zo dňa 11.04.2016
Súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti.



Okresný úrad Prievidza, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list
č. OU-PD-OCDPK-2016/010204-002 zo dňa 12.04.2016
Nemá námietky k predloženej zmene navrhovanej činnosti.



Trenčiansky samosprávny kraj, list č. TSK/2016/03933-2 zo dňa 19.04.2016
Súhlasí s navrhovanou činnosťou, keďže uvedený zámer činnosti nie je v rozpore so
Zmenami a Doplnkami č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, ktoré sú v súčasnosti
platnou a aktuálnou územnoplánovacou dokumentáciou TSK.



Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OÚPE-OSZP-2016/000841-002 zo dňa 20.04.2016
Informuje o cieľoch odpadového hospodárstva do roku 2020, kde v oblasti
komunálnych odpadov ide najmä o zvýšenie prípravy na opätovné použitie a recykláciu
odpadu z domácnosti, ako aj zvýšenie prípravy na opätovné použitie, recykláciu
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a zhodnotenie stavebného odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady
za iné materiály najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu.
Konštatuje, že z predloženého oznámenia o zmene nie je zrejmé, aké podklady boli
použité pri určení kapacity skládky v navrhovanom rozsahu.
Na základe uvedeného úrad nesúhlasí so zmenou navrhovanej činnosti „Skládka TKO
Brodzany, Určenie kapacity skládky odpadov“ a požaduje ďalšie posudzovanie
v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Obec Brodzany, list č. 204/2016 zo dňa 22.04.2016
Informuje o spôsobe zverejnenia predmetného oznámenia o zmene.
K doplneniu oznámenia o zmene zaslali stanovisko nasledovné orgány štátnej správy:



Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor, list č. OU-PD-PLO2016/012414-0029141 zo dňa 03.05.20016
Nemá námietky k navrhovanému zámeru za predpokladu, že budú dodržané zásady
ochrany poľnohospodárskej pôdy citované v § 12 zákona. Každý záber
poľnohospodárskej pôdy je potrebné riešiť v zmysle § 17 zákona, s predložením
určených dokladov.

Stanoviská k doplneniu oznámenia o zmene navrhovanej činnosti


-

-

-

-

Ministerstvo životného prostredia, Odbor odpadového hospodárstva, list
č. 3368/2016 zo dňa 12.04.2016,
K predloženému doplneniu oznámenia o zmene navrhovanej činnosti uvádza z hľadiska
pôsobnosti odboru odpadového hospodárstva nasledovné pripomienky:
Životnosť skládky I., II. a III. etapy a jej predpokladaná kapacita po dobudovaní II.
a III. etapy bude tvoriť 1 513 720 m3. Uvedená kapacita predstavuje obdobie
skládkovania cca 50 rokov, pri ukladaní cca 20 kt za rok.
V súvislosti s navrhovaným zásadným rozšírením skládky odpadov upozorňujeme
navrhovateľa na pripravované sprísňovanie právnych predpisov upravujúcich oblasť
skládkovania odpadov vo väzbe na záväzky Slovenskej republiky voči EÚ,
predovšetkým v oblasti opätovného použitia a recyklácie odpadov, vychádzajúc
z cieľov smernice 2008/98/ES o odpade.
Vo väzbe na ciele odpadového hospodárstva, ktoré vychádzajú z Programu
odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 upozorňujeme
navrhovateľa na povinnosť plnenia hlavného cieľa do roku 2020 - postupný odklon od
zneškodňovania odpadov skládkovaním. Tento cieľ platí obzvlášť pre komunálne
odpady, ktoré je potrebné v maximálnej možnej miere recyklovať v zmysle záväzkov
k Európskej únii.
Rozširovanie a určovanie kapacít skládok odpadov je potrebné posudzovať citlivo na
základe reálnych potrieb skládkových kapacít dotknutého územia. Odbor odpadového
hospodárstva nevidí dôvod na také zásadné rozšírenie skládky odpadov TKO
Brodzany pre Trenčiansky kraj alebo mesto Partizánske a nesúhlasí s navrhovanou
kapacitou skládkovania.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového
hospodárstva na základe vyššie uvedených pripomienok nesúhlasí so zmenou
navrhovanej činnosti v rozsahu predloženého oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti Skládka odpadov TKO Brodzany, Určenie kapacity skládky odpadov.
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Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia
Bratislava, Stále pracovisko Nitra, list č. 4193-15432/2016/Rum zo dňa 12.05.2016
S predloženým doplnením a spresnením oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
súhlasí bez pripomienok.



Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OÚPE-OSZP-2016/000841-005 zo dňa 23.06.2016
Na základe doplneného oznámenia o zmene konštatuje, že predmetné územie je vyňaté
z poľnohospodárskeho pôdného fondu a vzhľadom na vybudované a skolaudované
stavebné objekty v rozsahu prevádzkovanej I. etapy, ako aj v rozsahu územia určeného
na postupné rozširovanie v II. a III. etape nie je predpoklad nájsť iné využitie tohto
územia, ako je skládka odpadov.
S predloženým oznámením o zmene navrhovanej činnosti súhlasí s nasledovnými
podmienkami:
a) V prípade rozširovania skládky odpadov je technické riešenie skládkovacích plôch
nevyhnutné upraviť v súlade s platnými predpismi pre výstavbu a prevádzku
skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný (zákon NR SR č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška č. 372/2015 Z. z.
o skládkovaní odpadov a o dočasnom uskladnení kovovej ortuti).
b) Postupné rozširovanie skládkovacích plôch upraviť po etapách tak, aby boli
v súlade s výhľadovými potrebami regiónu a v prípade podstatnej úpravy
legislatívnych predpisov pre zneškodňovanie odpadov skládkovaním aby bolo
možné vykonať ukončenie prevádzky zariadenia s následným uzatvorením
a rekultiváciou skládkovacích plôch.
Na základe uvedeného súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti a nepožaduje ďalšie
posudzovanie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov.

Na základe ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní
v platnom znení boli účastníci konania informovaní listom č. 463/2016-3.4/mv zo dňa
26.05.2016, že v konaní na podnet vo veci, či navrhovaná činnosť Skládka odpadov TKO
Brodzany, Určenie kapacity skládky odpadov navrhovateľa - Technické služby mesta
Partizánske, spol. s r. o., Partizánske bude podliehať posudzovaniu podľa zákona, MŽP SR
zhromaždilo rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia a účastníci konania majú právo sa
s podkladmi na vydanie rozhodnutia oboznámiť a následne sa k nim, ako aj k spôsobu ich
zistenia, vyjadriť pred vydaním rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie do 7 dní od
doručenia predmetného upovedomenia.
S kompletným spisovým materiálom, na základe ustanovenia § 33 ods. 2 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, sa oboznámili zástupcovia navrhovateľa
a spracovateľa predmetného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti dňa 08.06.2016.
Na základe spoločného prerokovania doručených stanovísk navrhovateľ Technické
služby mesta Partizánske, spol. s r. o., Partizánske listom č. 147/2016 zo dňa 28.06.2016
zaslal na MŽP SR nasledovné dokumenty:
1. Identifikácia parciel č. j. K1 898/2016, vyhotovil Okresný úrad Partizánske,
katastrálny odbor – dokument dopĺňa nasledovné dokumenty doložené pri ústnej
konzultácii dňa 8.6.2016:
a. Rozhodnutie ONV Topoľčany, odbor poľnohospodárstva, lesného
a vodného hospodárstva, číslo: PLVH-933/1988, ktorým sa odníma
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poľnohospodárska pôda z PPF pozemkov v k. ú. Brodzany pod par. číslami
1255, 1231, 1224
b. Evidenčné údaje na konanie o zmenách vo využívaní pozemkov,
vyhotovené Geodézia n. p. MO Topoľčany, číslo zákazky 443-166/86
Identifikácia parciel, č. j. K1 898/2016 identifikuje časti parciel vyňatých z PPF
podľa dokumentov v bodoch a) a b) na súčasné pozemky zapísané do registra E
KN, resp. registra C KN.
2. Grafická identifikácia, číslo zákazky: K1 898/2016, vyhotovil Okresný úrad
Partizánske, katastrálny odbor – dokument graficky identifikuje pozemky zapísané
do registra E KN (hranice a parcelné čísla zelenou farbou) a registra C KN
(hranice a parcelné čísla čiernou farbou).
3. Technická správa – stavba Riadená skládka TKO Brodzany, 2. stavba, objekt 201
izolácia podložia, číslo zákazky 144/88 – fotokópia.
4. Výkres Situácia širších vzťahov – stavba Riadená skládka TKO Partizánske,
Brodzany – fotokópia.
5. Situácia, stavba Riadená skládka TKO Partizánske, Brodzany číslo zákazky
144/88 – fotokópia.
6. Rozhodnutie
SIŽP,
Inšpektorát
ŽP
Bratislava,
Číslo:
52
–
3322/2010/Raf.Šim/370420104/Z6-SP zo dňa 04.02.2010, ktorým sa mení
a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Skládka odpadov TKO Brodzany –
I. etapa“, k. ú. Brodzany, Okres Partizánske – fotokópia. V bode 1. tohto
rozhodnutia sú uvedené pozemky, na ktorých je umiestnená predmetná prevádzka.
Pozemky sa nachádzajú na ploche v súčasnosti prevádzkovanej I. etapy a tiež II.
a III. etapy prevádzky „Skládka odpadov TKO Brodzany I. etapa 1. časť a I. etapa
2. časť“. Hranicu daných pozemkov tvorí oplotenie prevádzky.
Vyjadrenie MŽP SR k doručeným stanoviskám:
V predloženom oznámení o zmene je uvedené, že „Obsahom „Zmeny navrhovanej
činnosti“ je stanovenie skutočnej kapacity prevádzkovanej skládky odpadov a stanovenie
voľnej kapacity, pred jej uzatvorením a rekultiváciou po ukončení jej prevádzkovania, čiže
nepredstavuje nový negatívny prvok v životnom prostredí“.
Následne sa však v texte uvádza návrh riešenia na dobudovanie II. a III. etapy, čo si
vzájomne odporuje a vzhľadom na uvádzanú kapacitu by išlo o zmenu v zmysle § 18 ods. 1
písm. d), ktorá priamo podlieha povinnému hodnoteniu.
Doplňujúce podkladové materiály, na základe výzvy MŽP SR zo dňa 18.04.2016
podľa § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní a podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní na
spresnenie a doplnenie predloženého oznámenia o zmene, jednoznačne neupresňujú rozsah
navrhovanej činnosti.
Doplnenie podkladových materiálov, ktoré zaslal na MŽP SR navrhovateľ listom
č. 147/2016 zo dňa 28.06.2016 spresňujú rozsah pôdy vyňatej z poľnohospodárskeho pôdného
fondu. Jednoznačne však nepreukazujú, že predmetom stavebného konania predmetnej
skládky odpadov boli všetky uvádzané etapy výstavby.
Je možné súhlasiť s názorom, že podľa predloženého oznámenia o zmene ide skôr
o rozšírenie existujúceho zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 – Uloženie
do zeme alebo na povrchu zeme a je potrebné už v tejto etape prípravy brať do úvahy
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sprísňovanie právnych predpisov upravujúcich oblasť skládkovania odpadov vo väzbe na
záväzky Slovenskej republiky voči EÚ, predovšetkým v oblasti opätovného použitia
a recyklácie odpadov, vychádzajúc z cieľov smernice 2008/98/ES o odpade. Rozšírenie
skládky odpadov je v rozpore so zámermi Ministerstva životného prostredia SR znižovať
množstvo skládkovaných odpadov.
MŽP SR akceptuje stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy k navrhovanej
zmene činnosti Skládka odpadov TKO Brodzany, Určenie kapacity skládky odpadov, ako
aj ostatných subjektov, ktoré zaslali na MŽP SR stanoviská k navrhovanej zmene činnosti.
Požiadavky a odporúčania uvedené v stanoviskách budú po nadobudnutí právoplatnosti tohto
rozhodnutia prerokované s rezortným orgánom, povoľujúcim orgánom a s navrhovateľom
a následne zapracované do rozsahu hodnotenia.
Pri posudzovaní navrhovanej zmeny činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na
životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní
Ministerstvo životného prostredia SR vychádzalo z Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
Skládka odpadov TKO Brodzany, Určenie kapacity skládky odpadov spoločnosti
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o., Partizánske, vypracovaného
spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s. r. o., Ekologické stavby, Holíčska 13, Bratislava
v marci 2016 a doplňujúcich podkladových materiálov, pričom použilo aj Kritériá pre
zisťovacie konanie podľa § 29, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, ktorá je
transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ
o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.
Na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti a doplňujúcich podkladových materiálov, zhodnotenia stavu životného prostredia
v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy MŽP SR
konštatuje, že navrhovaná zmena činnosti predstavuje taký zásah do životného prostredia,
ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov a preto
rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa
§ 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na Ministerstve
životného prostredia Slovenskej republiky.
V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní za deň doručenia
rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona
o posudzovaní na webovom sídle MŽP SR.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň
pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z.
Správny súdny poriadok.

RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru
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Doručí sa:
1. Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o., Nemocničná 979/1, 958 30
Partizánske
2. Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
3. Obec Brodzany, č. 154, 958 42 Brodzany
Na vedomie:
4. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor odpadového hospodárstva, Námestie Ľ.
Štúra 1, 812 35 Bratislava
5. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Stále pracovisko Nitra, Mariánska
dolina 7, 949 01 Nitra
6. Spoločný obecný úrad Partizánske, Stavebný úrad, Námestie SNP 212/4, 958 01
Partizánske
7. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
8. Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP
151/6, 958 01 Partizánske
9. Okresný úrad Partizánske, Odbor krízového riadenia, Námestie SNP 151/6, 958 01
Partizánske
10. Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor, Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza
11. Okresný úrad Prievidza, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Medzibriežková č. 2, 971 01 Prievidza
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom, Nitrianska
cesta 1483/8, 958 01 Partizánske

