
Obec Turňa nad Bodvou ako dotknutá obec podľa 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 „zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) obdržala dňa 

26.10.2022 list Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) 

č. 864/2022-1.7/ed; 57250/2022; 57252/2022-int  zo dňa 07. 10. 2022, ktorým MŽP SR 

upovedomuje o potrebe opätovného vykonania verejného prerokovania. 

Navrhovateľ, Danucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník, IČO 00 214 973 v zastúpení 

spoločnosti EKOS PLUS s. r. o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, IČO 31 392 547, doručil 

dňa 11. 07. 2022 MŽP SR podľa § 31 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti „Modernizácia linky na výrobu šedého 

Portlandského slinku spojená s rozšírením portfólia a zvýšením kapacity 

spoluspaľovaných alternatívnych palív“ na životné prostredie (ďalej len „správa o 

hodnotení“), vypracovanú podľa prílohy č. 11 zákona o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie.  

Následne MŽP SR, listom č. 864/2022-1.7/ed; 42322/2022; 42323/2022-int. zo dňa  

25. 07. 2022 (ďalej len „pôvodné zaslanie správy“), zaslalo správu o hodnotení na zaujatie 

stanoviska podľa § 33 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a dotknutej 

verejnosti a vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. MŽP SR zverejnilo 

správu o hodnotení prostredníctvom webového sídla MŽP SR.  

Súčasne MŽP SR v pôvodnom zaslaní správy upozornilo obce na dodržanie 

jednotlivých ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. MŽP SR svojou 

úradnou činnosťou zistilo, že neboli dodržané všetky ustanovenia zákona o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie. 

Konkrétne si dotknutá obec Turňa nad Bodvou, ktorá bola miestom vykonania 

spoločného verejného prerokovania nesplnila zákonnú povinnosť – prizvať na verejné 

prerokovanie príslušný orgán, rezortný orgán a dotknutý orgán. Vzhľadom k tomu je 

potrebné aby prišlo k zopakovaniu postupov podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie. Tento postup zabezpečí, že všetky zúčastnené a dotknuté osoby v konaní budú mať 

rovnaké možnosti uplatňovať svoje požiadavky a tým účinne obhajovať svoje práva. 

Na základe vyššie uvedeného obec Turňa nad Bodvou informuje o doručení správy o 

hodnotení činnosti verejnosť a zároveň zverejňuje všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie. 

Súčasne určuje 30 dňovú lehotu na zverejnenie dokumentácie správy o hodnotení činnosti 

a na doručenie pripomienok verejnosťou.  

Obec Turňa nad Bodvou v súlade s § 34 ods. 1 a § 65g zákona o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie informuje verejnosť na svojej úradnej tabuli, o doručení správy 

o hodnotení činnosti „Modernizácia linky na výrobu šedého Portlandského slinku spojená s 

rozšírením portfólia a zvýšením kapacity spoluspaľovaných alternatívnych palív“ navrhovateľa 

Danucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník, IČO 00 214 973 v zastúpení spoločnosťou EKOS 

PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 8177 03 Bratislava, IČO: 31392547  a uvádza ďalšie informácie 

tak ako ich vyžaduje§ 34 ods. 1 a § 65g zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

nasledovne: 

 



Dátum zverejnenia na úradnej tabuli obce:  

2. 11. 2022 

Lehota na doručenie pripomienok k správe o hodnotení činnosti najneskôr do :  

2. 12. 2022 
Vzhľadom k rozsahu nie je možné zverejniť dokumentáciu podľa § 65g zákona o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie na úradnej tabuli obce v celom rozsahu. Obec Turňa 

nad Bodvou v súlade s § 65g zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje, 

že do správy o hodnotení činnosti je možné nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na 

vlastné náklady urobiť z nej kópie:   

na obecnom úrade obce Turňa nad Bodvou 

 

Miesto zverejnenia elektronickej verzie správy o hodnotení činnosti a všeobecne 

zrozumiteľného záverečného zhrnutia v celom rozsahu: 

 

a) www.turnanadbodvou.sk 

 

b) https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-linky-na-vyrobu-sedeho-

portlandskeho-slinku-spojena-s-roz 

  

Do správy o hodnotení činnosti je možné nahliadnuť v čase stránkových hodín na obecnom 

úrade obce Turňa nad Bodvou :  

Pondelok: 8:00-11:30      12:00-15:00 

Utorok:    8:00-11:30        

Streda:     8:00-11:30       12:00-17:00 

Štvrtok:   nestránkový deň 

Piatok:     8:00-11:30        12:00-13:00 

 

Pripomienky sa môžu podávať: 

Prostredníctvom MŽP SR ako príslušného orgánu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 

Sekcia posudzovania vplyvov na životné, prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1,  812 35 Bratislava 
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