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ROZSAH  HODNOTENIA 

  

určený podľa § 30 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 vplyvov“) pre hodnotenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti: „Rozšírenie 

výrobných priestorov firmy NEUMAN“ (ďalej len „ZNČ“) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Navrhovateľ: Neuman Aluminium Industries s.r.o., Bystrická 1608, Žarnovica, doručil 

dňa 23.12.2019 Okresnému úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa 

§ 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 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 o posudzovaní vplyvov) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: „Rozšírenie 

výrobných priestorov firmy NEUMAN“, vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu 

o posudzovaní vplyvov spracovateľom: INECO s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11  Banská 

Bystrica, splnomocnený zastupovaním navrhovateľa. 

Predmetom ZNČ je rozšírenie výrobného priestoru a po jeho prestavbe sa plánuje 

realizovať druhotné spracovanie hliníkových profilov, za účelom výroby rôznych hliníkových 

súčiastok a výroba hliníkových konštrukcií pre strojársky, automobilový, elektrotechnický a 

stavebný priemysel. Novým technologickým postupom v rámci tohto výrobného priestoru bude 

proces povrchovej úpravy (pasivácie) hliníkových dielcov. 

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán 

štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 3 ods. 1 písm. e) 

zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 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 a podľa § 56 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov, upovedomil v súlade s § 18 ods. 

3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, že 

dňom doručenia oznámenia ZNČ navrhovateľom, začal správne konanie vo veci posudzovania 

predpokladaných vplyvov na životné prostredie. 

V rámci zisťovacieho konania príslušný orgán rozposlal listom č. OU-ZC-OSZP-

2019/001691-3 zo dňa 27.12.2019 a listom č. OU-ZC-OSZP-2019/001691-4 zo dňa 27.12.2019 

oznámenie podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na zaujatie stanoviska rezortnému 

orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu, dotknutej obci a  zverejnil ho na webovom 

sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-vyrobnych-

priestorov-firmy-neuman  

a na webovom sídle príslušného úradu na adrese: http://www.minv.sk/?oznamy-a-

dokumenty-na-stiahnutie-161 

Dotknutá obec, listom č. 2756/2020/OVIŽP zo dňa 09.01.2020 doručeným príslušnému 

orgánu dňa 13.01.2020 potvrdila informovanie verejnosti v súlade s § 29 ods. 8 zákona 

http://www.minv.sk/
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-vyrobnych-priestorov-firmy-neuman
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-vyrobnych-priestorov-firmy-neuman
http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-161
http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-161
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o posudzovaní vplyvov zverejnením na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli, vyhlásením 

v mestskom rozhlase v termíne od 02.01.2020 – 17.01.2020.  

V zákonom stanovenom termíne nedoručili na Okresný úrad Žarnovica, odbor 

starostlivosti o životné prostredie  svoje písomné stanovisko: Okresný úrad Žiar nad Hronom 

odbor CD a PK, Okresné riaditeľstvo H a ZZ Žiar nad Hronom, Okresný úrad Žiar nad Hronom, 

pozemkový a lesný odbor, StVPS a.s., Patizánska cesta 5, Banská Bystrica,  stanoviská sa tak 

považujú za súhlasné.  

V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti 

o životné prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty: Mesto Žarnovica;  Banskobystrický 

samosprávny kraj, Banská Bystrica; SVP š.p., OZ Banská Bystrica; RÚVZ Žiar nad Hronom, 

Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava; Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, Žarnovica a stanovisko zainteresovanej verejnosti Združenie domových 

samospráv, Bratislava. 

Príslušný orgán podľa § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov vykonal zisťovacie 

konanie o posudzovaní ZNČ a v súlade s § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov primerane 

použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, 

pričom prihliadal aj na stanoviská  orgánov podľa § 23 ods. 4 zákona EIA a rozhodol, že sa 

navrhovaná ZNČ bude posudzovať. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2020 

   V stanoviskách k oznámeniu ZNČ, ktoré boli doručené príslušnému orgánu, podľa 

zákona, bolo niekoľko podstatných pripomienok k ZNČ, ktoré boli prehodnotené a 

prediskutované prostredníctvom e-mailovej komunikácie s Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva  so sídlom v Žiari nad Hronom  a Mestom Žarnovica.  

Príslušný orgán prerokoval so spracovateľom, zástupcom Mesta Žarnovica, navrhnutý 

rozsah hodnotenia . Na základe výsledkov zisťovacieho konania, zhodnotenia stavu životného 

prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk dotknutých orgánov, rezortného orgánu, 

dotknutej obce a dotknutej verejnosti, po prerokovaní návrhu rozsahu hodnotenia, príslušný 

orgán určuje podľa § 30 zákona o posudzovaní vplyvov nasledovný rozsah hodnotenia: 

 

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE  

 

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvov na životné prostredie ZNČ sa neurčuje okrem 

dôkladného zhodnotenia nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť 

neuskutočnila), iný variant riešenia  navrhovanej činnosti uvedený v oznámení o ZNČ. 

 
2. ROZSAH HODNOTENIA  

 

2.1 Všeobecné podmienky  

2.1.1.  Navrhovateľ zabezpečí  vypracovanie   správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti 

na životné prostredie (ďalej len „SOH“ ). Vzhľadom na povahu, rozsah a lokalizáciu 

navrhovanej činnosti  je potrebné, aby  SOH obsahovala rozpracovanie všetkých bodov 

uvedených v prílohe č. 11 zákona o posudzovaní vplyvov . 

2.1.2.   Na vypracovanie SOH sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  v študijnom 

odbore zodpovedajúcom odboru činnosti alebo oblasti činnosti uvedenej vo vyhláške č. 

113/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely 

posudzovania vplyvov na životné prostredie.  

2.1.3.  Pre hodnotenie navrhovanej  činnosti sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne 

špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah. 

2.1.4.  Navrhovateľ  doručí  príslušnému orgánu 2 x kompletné vyhotovenie  SOH v listinnom 

vyhotovení, 4 x Všeobecné zrozumiteľné záverečné zhrnutie v listinnom vyhotovení 

(uvedené v prílohe č. 11 časti C bod X. zákona o posudzovaní vplyvov), 1 x  kompletné 

vyhotovenie správy o hodnotení na elektronickom nosiči dát. Zároveň mu oznámi, o aké 
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rozhodnutie, stanovisko, záväzný posudok alebo vyjadrenie dotknutého orgánu potrebné 

na umiestnenie alebo povolenie navrhovanej činnosti podľa osobitných 

predpisov požiadal alebo požiada.  

 

2.2.  Špecifické požiadavky  

Z predloženého oznámenia ZNČ a stanovísk k nemu doručených Okresnému úradu Žarnovica, 

odboru starostlivosti o životné prostredie, vyplynula požiadavka v správe o hodnotení podrobnejšie 

rozpracovať nasledujúce požiadavky súvisiace s navrhovanou činnosťou: 

 

2.2.1. Vypracovať prehľad najvýznamnejších vplyvov ZNČ súvisiace so vznikom  nového 

stredného zdroja znečisťovania ovzdušia s tromi novými výduchmi s emisiami 

znečisťujúcich látok.  

2.2.2. Predložiť konkrétny návrh riešenia čistenia odpadových vôd z povrchovej úpravy Al 

dielcov, ich odvádzanie do komunálnej kanalizácie s upresnením, či bude odvádzanie 

zabezpečené do areálovej dažďovej kanalizácie s priamym vyústením do povrchových 

vôd alebo do areálovej  splaškovej kanalizácie, ktorá vedie do ČOV a  je súčasťou 

verejnej kanalizácie,  doriešiť teda  konečný recipient predčistených  priemyselných 

odpadových vôd  Podľa toho  dokladovať určený spôsob odvádzania priemyselných 

odpadových vôd.( zmena zmluvy o odvádzaní a čistení OV, stanovisko správcu toku, ak 

bude odvádzanie do toku a pod. ) 

2.2.3. Vyhodnotiť možnosť napojenia na verejný vodovod a v prípade, ak kapacita nebude 

dostatočná predložiť možnosť alternatív zabezpečenia zdroja vody s dostatočnou 

kapacitou pre sociálne a výrobné účely.   

Vyhodnotiť možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu a v prípade ak kapacita nebude 

dostatočná predložiť možnosť alternatív zabezpečenia. Investor musí zabezpečiť iné 

nakladanie so splaškovými vodami, resp. čistenie splaškových odpadových vôd v 

požadovanej kvalite v zmysle zákona o vodách a NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.. 

2.2.4. Preukázať,  či ZNČ je predmetom navrhovanej činnosti, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia 

podľa § 16 ods. 6 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov v platnom znení 

(ďalej len vodný zákon) rozhodnutím príslušného orgánu, ktorým je Okresný úrad v sídle 

kraja Banská Bystrica. 

2.2.5. Zabezpečiť emisno – technologické posúdenie navrhovaného nového zdroja 

znečisťovania ovzdušia , v ktorom o.i. bude vyhodnotený súlad navrhovanej technológie 

povrchovej úpravy z hľadiska BAT technológií ( najlepších dostupných techník v súlade 

s § 14, ods.1 zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší ) a vykonať v ňom navrhované opatrenia. 

Posúdenie môže vykonať len odborný posudzovateľ uvedený v informácii MŽP SR o 

oprávnených posudzovateľoch podľa § 19 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, 

oprávnených na vyhotovovanie odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia, časť 

I. Odbor emisno – technologické posudzovanie s pôsobnosťou pre danú kategóriu zdroja.. 

2.2.6. Zabezpečiť  imisno – prenosové posúdenie vplyvu navrhovaných činností na kvalitu 

ovzdušia a určenie minimálnej výšky komínov P1 – P3, pričom je potrebné zohľadniť 

skutočnú úroveň znečistenia ovzdušia v kumulácii s existujúcimi zdrojmi znečisťovania 

ovzdušia nielen svojej vykonávanej a plánovanej činnosti, ale zohľadniť existujúcu aj 

navrhovanú investičnú výstavbu v celom areáli bývalej Preglejky. Nevyhnutné je posúdiť 

aj vplyv veľkého množstva vodnej pary z blízkej tepelnej elektrárne na biomasu, ktorá 

počas nepriaznivej rozptylovej situácie ostáva v priľahlom ovzduší, a aj keď nepatrí 

k znečisťujúcim látkam v zmysle prílohy č.1 vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, môže 

mať vplyv na rozptyl znečisťujúcich látok z plánovaných výduchov P1 – P3 a vykonať 
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v ňom navrhované opatrenia. K vypracovaniu posúdenia je potrebné, aby navrhovateľ 

prednostne zabezpečil, skutočné meteorologické údaje (veterná družica) z najbližšieho 

možného monitorovacieho systému s odvodením pre oblasť Žarnovica za obdobie 5 

rokov. 

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie poskytne 

navrhovateľovi resp. spracovateľovi, na základe samostatnej žiadosti, informácie 

o jestvujúcich, povolených a plánovaných zdrojoch znečisťovania ovzdušia v území, 

ktoré budú zahrnuté do imisno-prenosového posúdenia.  

Posúdenie môže vykonať len odborný posudzovateľ uvedený v informácii MŽP SR o 

oprávnených posudzovateľoch podľa § 19 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, 

oprávnených na vyhotovovanie odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia, časť 

II. Odbor imisno – prenosové  posudzovanie, s pôsobnosťou pre danú kategóriu zdroja. 

2.2.7. Predložiť podľa §52 ods.1, písm. d) hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia 

ako hodnotenie vplyvov na verejné zdravie §6 ods.3 písm. c) v zmysle zákona č. 

355/2007 Z. z.  ako posúdenie nového zdroja - pasivácie v dotknutom vonkajšom 

prostredí (vzhľadom na existujúce prevádzky napr. nepretržitá produkcia vodnej pary 

počas ročných období). Hodnotenie zdravotných rizík má vypracovať osoba 

s osvedčením o odbornej spôsobilosti (Hodnotenie zdravotných rizík zo životného 

prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie – hodnotenie 

chemických faktorov). Vypracovať hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (HIA) ako 

maximálne hodnotenie  vplyvov na verejné zdravie podľa vyhl. č. 233/2014 Z.z., na 

základe podrobných informácií o možných vplyvoch na zdravie, ako aj analýzy údajov 

z podkladov spracovaných na účely tohto hodnotenia, ktorými sú hluková štúdia, emisno- 

technologické, imisno – prenosové posúdenie,  a  výsledky monitoringu kvality ovzdušia. 

HIA môže byť vykonané hodnotiteľom, ktorý má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na 

hodnotenie vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného 

prostredia v súlade s § 15 ods. 1 písm. b) a § 16 ods. 1 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z.   

2.2.8. Vypracovať a vyhodnotiť hlukovú štúdiu, vplyvu mobilných zdrojov hluku (dopravná 

situácia R1, železnice, Bystrická ul. cesta II/428, pre oblasť ohraničenú ulicami – 

Bystrická, Fr. Hečku, P. Jilemnického, Ľ. Štúra a Nová) a stacionárnych zdrojov hluku už 

existujúcich aj povolených činností v rámci bývalého areálu Preglejka (Tepelná 

elektráreň na biomasu, Výroba peliet, existujúca a plánovaná výroba navrhovateľa, ako aj 

povolených činností v rámci Priemyselného areálu Žarnovica – mechanické spracovanie 

dreva, technologické zariadenie štiepkovania...)  na chránené územie existujúcich 

rodinných domov, v súlade s požiadavkami zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) a Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a 

vibrácií. Hluková štúdia musí byť vypracovaná odborne spôsobilou osobou v zmysle 

platnej legislatívy. Na základe výsledkov hlukovej štúdie, ako predikcie vychádzajúcej z 

poznania súčasného stavu akustickej situácie v dotknutom území je nutné navrhnúť 

protihlukové opatrenia s preukázaním ich predpokladanej účinnosti, v etape výstavby 

a prevádzkovania tak, aby boli dodržané prípustné hodnoty hluku v životnom prostredí. 

Pre mobilné zdroje hluku (dopravná situácia R1, železnice, Bystrická ul. cesta II/428, pre 

oblasť ohraničenú ulicami – Bystrická, Fr. Hečku, P. Jilemnického, Ľ. Štúra a Nová) je 

možné použiť  údaje od SSC za roky 2018-2019 (mobilné zdroje hluku). Pre stacionárne 

zdroje hluku (Tepelná elektráreň na biomasu, Výroba peliet, existujúca a plánovaná 

výroba navrhovateľa, ako aj povolených činností v rámci Priemyselného areálu 

Žarnovica – mechanické spracovanie dreva, technologické zariadenie štiepkovania...) 

v dotknutom území v rámci bývalého areálu Preglejka zistiť skutkový stav/situáciu 

hlučnosti a následne modelovať oprávnenou – odborne spôsobilou osobou pre 
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zhodnotenie stavu po zmene činnosti navrhovateľa. Na vypracovanie hlukovej štúdie pre 

stacionárne zdroje nie je možné použiť výsledky zistené počas meraní v roku 2017. 

2.2.9. Navrhnúť  výsadbu zelene, najmä stromov rôzneho druhu (listnaté, ihličnaté stromy) ako 

izolačnej zelene v rámci posudzovaného areálu za účelom zníženia prašnosti, teplôt... a 

ďalších možných negatívnych mikroklimatických vplyvov (vonkajšie prostredie, 

vnútorné pracovné prostredie, prehrievanie pracovného prostredia – zabezpečiť 

mikroklimatické podmienky na pracoviskách tak, aby v pracovnom prostrední neboli 

prekračované limity stanovené vo vyhl. MZ SR č. 99/2016 o podrobnostiach, o ochrane 

zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci).  

2.2.10. V záujme ochrany zdravia a životného prostredia pri používaní nebezpečných 

chemických látok a zmesí dodržiavať zákon č. 67/2010 Z.z. a súvisiace nariadenie (ES) č. 

1907/2006 REACH v platnom znení, najmä identifikované spôsoby použitia látok, 

expozičné scenáre, obmedzenia a režim. Vyhodnotiť potrebu vydať súhlas § 27 vodného 

zákona.   

2.2.11. Navrhnúť konkrétne a účinné zmierňujúce opatrenia navrhovanej činnosti predovšetkým 

v súvislosti s identifikovanými vplyvmi (ku každému vplyvu navrhnúť príslušné 

zmierňujúce opatrenie vrátane jeho charakteristiky, rozsahu a časového horizontu 

realizácie) v etape výstavby aj v etape prevádzky osobitne, ako je napr. izolačnú zeleň na 

elimináciu zhoršenia stavu ovzdušia. (navrhnúť spoluprácu aj s ostatnými právnickými 

subjektmi v rámci celého priemyselného areálu). 

2.2.12. Pri vypracovaní SOH brať do úvahy všetky písomné pripomienky, ktoré boli zaslané 

k ZNČ  príp. ktoré budú zaslané k určenému rozsahu hodnotenia.  

2.2.13. Písomne vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie (v danom prípade zdôvodniť, prečo nie) 

všetkých návrhov, požiadaviek a odporúčaní  z  písomných  stanovísk doručených k ZNČ 

v rámci zisťovacieho konania  a v zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov tohto rozsahu 

hodnotenia pre  navrhovanú činnosť. Opatrenia, ktoré vyplynú z tohto hodnotenia uviesť 

v samostatnej kapitole IV. SOH „Opatrenia navrhnuté na prevenciu, elimináciu, 

minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 

a zdravie obyvateľov“.     
 

 

3. UPOZORNENIE 

            Na vypracovanie správy o hodnotení činnosti sa vyžaduje podľa § 31 ods. 4) zákona 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  

v študijnom odbore  zodpovedajúcim odboru činnosti alebo oblasti uvedenej  vo všeobecnom 

záväznom právnom predpise vydanom podľa § 62 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov.  

           Navrhovateľ / spracovateľ s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných 

údajov  a na rizika  s rôznou pravdepodobnosťou  a závažnosťou pre práva  fyzickej osoby je 

povinný podľa § 31 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov prijať vhodné technické a organizačné opatrenia  na zabezpečenie 

a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s týmto zákonom. 

Uvedené opatrenia je prevádzkovateľ povinný podľa potreby aktualizovať.  

           Ak spracovanie osobných údajov bude vykonávať sprostredkovateľ v mene navrhovateľa, 

navrhovateľ  môže podľa § 34 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o osobných údajov a o zmene 

a doplnení a o zmene a doplnení niektorých zákonov poveriť len sprostredkovateľa, ktorý 

poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, 

aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona a aby sa zabezpečila ochrana 

práv dotknutej osoby. Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov sa súhlas 

dotknutej osoby nevyžaduje.  

          Podľa § 30 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov platnosť rozsahu hodnotenia 

navrhovanej činnosti  alebo jej zmeny, určeného podľa § 30 ods. 1 zákona o posudzovaní 
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vplyvov je tri roky  od jeho určenia, ak sa v harmonograme neurčí inak.   

           Navrhovateľ podľa § 30 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov v spolupráci s dotknutou 

obcou bezodkladne informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti 

alebo jej zmeny  a jeho harmonograme spôsobom v mieste obvyklým. 

Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby 

podľa § 30 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov, môžu predložiť pripomienky k rozsahu 

hodnotenia k ZNČ do desiatich  pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7  zákona 

o posudzovaní vplyvov príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.  

Navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou informuje verejnosť o určenom rozsahu 

hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a jeho harmonograme spôsobom v mieste 

obvyklým. Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 

v súvislosti s ochorením COVID-19 obec zverejňuje dokumentáciu  v celom rozsahu na úradnej 

tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní. Ak nie je možné 

zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce 

zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo 

na vlastné náklady urobiť z nej kópie. 

 

 

 
 
 
                                                                                                             Mgr. Ivana Borgulová 
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