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Vec 

Zámer pre zisťovacie konanie 

- zariadenie pre materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce-oboznámenie o doterajšom priebehu konania 

 

„Zariadenie pre materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce“– oboznámenie o doterajšom priebehu konania - 

vyžiadanie dopňujúcich informácií 

 
 

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 

1 písm. c) 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 § 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 EIA“) a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „správny poriadok“) vydal podľa § 18 a § 29 zákona EIA, na základe predloženého zámeru navrhovanej 

činnosti „Zariadenie na materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce“, ktorý predložil navrhovateľa 

BIOELEKTRA Horovce a.s., Jantárová 1, 040 01 Košice, IČO: 53 045 491, po ukončení zisťovacieho konania 

rozhodnutie č. OU- MI-OSZP-2020/014729-037 zo d#a 19.10.2020, že navrhovaná činnosť „Zariadenie na 

materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce“ sa bude posudzovať. 

č 
Navrhovateľ BIOELEKTRA Horovce a. s., Jantárová 1, 040 01 Košice sa voči rozhodnutiu Okresného úradu 

Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie  č.. OU-MI-OSZP-2020/014729-048 zo dňa 19.10.2020 

odvolal listom č. BEH-20-02 zo dňa 02.11.2020. 

 
Rozhodnutím odvolacieho orgánu - Okresného úradu Košice, odboru opravných prostriedkov č.OU-KE- OOP3-

2021/006012-003 zo dňa 20.01.2021, právoplatné dňa 17.02.2021, doručené na tunajší úrad d#a 22.02.2021 bolo 

rozhodnutie Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-MI- OSZP-

2020/014729-37 zo dňa 19.10.2020, ktorým bolo rozhodnuté, že predložený zámer navrhovanej č innosti 

„Zariadenie na materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce“, podaný navrhovateľom, právnickou osobou 

Bioelektra Horovce a.s. Košice, sa bude ďalej posudzovať, bola vec vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie. 

 
Odvolací orgán - Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol 

okrem iného, že: Prvostupňový správny orgán v rámci zisťovacieho konania mal posúdiť navrhovanú činnosť z 

hľadiska )povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jej únosného 

zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu a očakávaných vplyvov na životné 

prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a z hľadiska úrovne spracovanie 
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zámeru navrhovanej činnosti, že v odôvodnení napadnutého rozhodnutia prvostupňový správny orgán neuviedol 

akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov,      

na základe ktorých rozhodoval a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania (§ 47 správneho 

poriadku). Právny názor odvolacieho orgánu je deklarovaný v prevažnej miere vo všeobecnej rovine, nie je zameraný 

na konkrétne pochybenia prvostupňového úradu, s výnimkou, kedy poukazuje na konkrétne procesné pochybenie 

v konaní, a to na vynechanie postupu podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku ,t.j. že prvostupňový správny orgán 

nevydal oboznámenie účastníkov konania pred vydaním rozhodnutia a nedal im možnosť, aby sa vyjadrili k 

podkladom rozhodnutia. 

 
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy Okresný úrad 

Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) 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, § 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, v súlade s 

§ 32 zákona č.. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení Vás týmto oboznamuje o uvedenej skutočnosti a 

zároveň Vás v zmysle ust.§ 32 ods. 3 zákona č.. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení 

 
ž i a d a , 

 
v prípade, ak máte k navrhovanej činnosti „Zariadenie na materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce“, ďalšie 

doplňujúce informácie a požiadavky ktoré by bolo potrebné ešte pred vydaním nového rozhodnutia zo zisťovacieho 

konania podrobnejšie vyhodnotiť najmä s prihliadnutím na environmentálny dopad navrhovanej činnosti na 

jednotlivé zložky životného prostredia v riešenom území, ako aj s prihliadnutím na dostatočnosť navrhovateľom  

v zámere uvedených environmentálnych opatrení, aby ste ich v súlade s § 27 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v platnom znení v termíne do 10 dní od doručenia tohto listu zaslali tunajšiemu úradu. 

 
V zmysle § 32 ods. 3 zákona č.. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení: Na žiadosť správneho orgánu sú 

štátne orgány, orgány územnej samosprávy, fyzické osoby a právnické osoby povinné oznámiť skutočnosti, ktoré 

majú význam pre konanie a rozhodnutie. 

 
Zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce“, ktorý predložil 

navrhovateľ BIOELEKTRA Horovce a.s., Jantárová 1, 040 01 Košice, IČO: 53 045 491, je možné vyhľadať na 

verejne dostupnom portáli, na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/-zariadenie-pre-materialove- 

zhodnocovanie-odpadov-horovce- 

 
Vaše stanovisko k navrhovanej činnosti je sú#as#ou napadnutého rozhodnutia tunajšieho úradu č.. OU-MI- OSZP-

2020/014729-037 zo dňa 19.10.2020, ktoré je možné vyhľadať na verejne dostupnom portáli, na adrese: 

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/-zariadenie-pre-materialove-zhodnocovanie-odpadov-horovce- 

 
Rozhodnutie odvolacieho orgánu - Okresného úradu Košice, odboru opravných prostriedkov  č . OU- KE-OOP3-

2021/006012-003 zo  dňa  20.01.2021,  právoplatné  dňa  17.02.2021,  je  možné  vyhľadať  na  verejne 

dostupnom portáli, na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/-zariadenie-pre-materialove- 

zhodnocovanie-odpadov-horovce- 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marián Zolov#ík 

vedúci odboru 

 

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky 
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Rozdeľovník k číslu OU-MI-OSZP-2021/001407-061 
 

BIOELEKTRA Horovce, a.s., Jantárova 1, 040 01 Košice 1 

K,Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - 

mestská časť  Staré Mesto 

Košický samosprávny kraj Úrad Košického samosprávneho kraja odbor školstva, Námestie Maratónu mieru 1, 042 

66 Košice 1 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce 1 

Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice 1 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce 1 

Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava 5 

Obec Horovce, okres Michalovce, Horovce 25/25, 072 02 Horovce 


