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INFORMÁCIA O ZVEREJNENÍ A SPRÍSTUPNENÍ -DOKUMENTÁCIE SPRÁVY 

O HODNOTENÍ  

VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI  
„ZARIADENIE PRE MATERIÁLOVÉ ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE“ 

NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

 

Obec Horovce, ako dotknutá obec, podľa § 65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje 

verejnosť o doručení dokumentácie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti „ZARIADENIE 

PRE MATERIÁLOVÉ ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE“ na životné prostredie v celom jej 

rozsahu navrhovateľa BIOELEKTRA Horovce, a.s., Jantárová 1, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 

53 045 491 dňa 30.11.2022 a zverejňuje v celom rozsahu dokumentáciu správy o hodnotení vplyvov 

predmetnej navrhovanej činnosti na životné prostredie na webovom sídle obce www.obechorovce.sk, 

ktorá obsahuje: 

 Správa o hodnotení činnosti (EIA_SoH_Horovce_final_text.pdf) 

 Príloha č. 1 – Vyhodnotenie splnenia Rozsahu hodnotenia pre navrhovanú činnosť 

(Priloha_1_vyhodnotenie_RH.pdf) 

 Príloha č. 2 – Vyjadrenie k pripomienkam (Priloha_2_vyhodnotenie_stanovisk.pdf) 

 Príloha č. 3 – Celková situácia (Priloha_3_situacia.pdf) 

 Príloha č. 4 – Pohľady – výduchy a otvory na halách (Priloha_4_pohlady.pdf) 

 Príloha č. 5 – Odpadová štúdia (priloha_5_odpadova_studia.pdf) 

 Príloha č. 6 – Dopravno-kapacitné posúdenie (priloha_6_DKP.pdf) 

 Príloha č. 7 – Rozptylová štúdia (priloha_7_rozptylova_studia.pdf) 

 Príloha č. 8 – Hodnotenie zdravotných rizík a hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (HIA) 

(priloha_8_HIA.pdf) 

 Príloha č. 9 – Akustická štúdia (priloha_9_akusticka_studia.pdf) 

 Príloha č. 10 – Štúdia biodiverzity fauny bezstavovcov s využitím analýzy DNA 

(priloha_10_biodiverzita.pdf) 

 Príloha č. 11 – Botanický prieskum (priloha_11_botanicky_prieskum.pdf) 

 Príloha č. 12 – Primerané hodnotenie (Natura 2000) (priloha_12_natura2000.pdf) 

 Všeobecné zrozumiteľné záverečné zhrnutie (VZZZ.pdf) 
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Do dokumentácie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti „ZARIADENIE PRE MATERIÁLOVÉ 
ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE“ na životné prostredie je možné nahliadnuť, robiť z nej 
výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie v pracovných dňoch (okrem štvrtkov, ktoré 
sú nestránkovými dňami) a v pracovnom čase na Obecnom úrade v Horovciach, v kancelárii na 
prízemí, a to po dobu 30 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie. Odporúčame vopred dohodnúť 
termín mailom na adrese obec@obechorovce.sk alebo na t. č. 056/649 57 31.  Dokumentácia správy 
o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie je taktiež zverejnená a prístupná na 

webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:  

 

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

odpadov-horovce 
 

 

Verejnosť môže doručiť písomné pripomienky k správe o hodnotení činnosti najneskôr do 30 dní odo 

dňa zverejnenia tejto informácie na: 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Námestie Ľ. Štúra 1 

812 35 Bratislava 

 

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce Horovce a na webovom sídle www.obechorovce.sk   od  

30.11.2022 – 31.12.2022  
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