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Výrok
Okre5ný úrad Rožňava, odbor starost]ivostí o životné prostredie ako príslušný orgáfl štátnej spráw podľa § 1 ods, 1
písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z, o štámej správe starostlĺvosfi o životnÉ prostredie a o zmeng a doplnení
nigktorých zákonov v znEní neskorš{ch predpisov a podľa § 53 ods.  I  pfsm, c) a § 56 písm. b) zákona č. 24#006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na živomé prostredie a o zmene a doplnení nigktorých zákonov v znBní neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní"), po ukončBní zísťúvacieho konmía podľa § 29 zákona o posudzovaní
vo veci zmene navrhovanej čímosti „Plán orváŕky, pn'prayy a dobývania ložíska GgmErská Po]oma -Mastenec m
roky 2021 -2040Ĺ'3 kmrej navrhwateľomje EUROTALC s.r.o., Štôlňa Elžsabgm 1 ] 049 22 Gemgrská Poloma, IČO:
35 837 659 a na základe vykonmého správneho konanía podľa zákona č. 7]/1967 Zb. o sprävnom konaní (ďälej lm
„správny poriadok") v znsní neskoršíoh predpisov a v zmysle § 46 a 47 správneho poriadku takto

rozhódol

Zmena mwhovanej šimosti „Plán otvárky, pripravy a dobýimnía ložíska Gemerská Poloma -Mastenec na mky
202] -2040tS, uvedená v predložBnom zámerea ktorej navrhcwateľom je EUROTALC s.r.o., Štôlňa Elisabgth 1, 049
22GemsrskáPo]oma,IČO:35837659vkaíastrálnomúzemíGBmerskáPoloma{§ĺdentiflkačnýmčís]omČ814938)
v okresg Rožňava, kód okresu 808 a Hena]ová (s idei]tifikačným či'slom 816 035) v okrgse Spišská Nová Ves, kód
okresu 809 v chránenom loži§kovom území zhodného názvu

§a nBbude posudzovať

podľazákonaoposudzovaníaprewedenúčínnosťjepretomožnépožiadaťopovolenigpodľaosobítnýghpredpisov.

Vzhľadom m charakter čínnosti, informácig uvedené v zámere o mvrhw,mej čimosti a doručené stanovískä sa
ukladajú naslgdovné opatrenia, ktoré bude potrebné zohľadniť v dQkumentácíi stavby v konaníach o pwolem'
čínnosti podľa osobítných predpisov :

#zabezpešiť,abypočasrealizáoígzámeruaaníporeälizáciizámemnedošloprivypúšťaníbanskýchvôdkžhoršenju
kvaliĎÍ v povrchwých vodäch,
# prerokovať oznámeníe o zmene mvrhovmej  čhnosti so Slovenským vodohospodärskym podníkom š.p„  OZ
Banská  Bystiicag  Regionálnym  úradom  vérejnéhó  zdravotníctva §o  síd]Óm  v  Rožňave  a Východoslwenskou
vodárenskou spo]očnosťou, a,s„ závod Rožňava,
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#  dodržať  podmienlq7  učené  rozhodnutĺri  č.  Vod.  hop.  818/1985  zo  dňa  17.]2.1985  býv.  ONV -odborom
poľnohospodárstva,  Jesného  a vodného hospodárstva v Rožňave  bolí vymedžené. Zmem rozhodnutia o mčení
ochramých pásiem vodárenského zdroja Súľcwslý potok bola učená rozhodnutím bývalého Obvodného úradu
ž{votného prostredia Rožňava pod číslom 201 ] /00850 zo dňa 22.12.20 ] 1 a rozhodnutírii býva]ého Krajského úradu
živQtného prosďedia Košice pod čÉlom ŠVS/2012&I 0 zo dňa 04.05,20 I 2, právoptatným d`ňa 11 `05.2012.

Odôvodnemie

Navrhovaíeľ EUROTÄLC s.Ľo,, štôlňa E[ísabeth 1, 049 22 Gemerská Po[oma, IČO: 35 837 659 prostrednícwom
splnomocneného zástupcu RK & eco s.Lo., M. Waltariho 7, 92101  Piešťany IČO:47 592 923  Iistom doručeným
dňa 18+ 11.2020 predložil prislušné`mu orgánu, Okresnému úradu Rožňava, odbor starostiivosti o životné prostreďe
v zmysle  § 29 ods,  1  písm.  b) zákona o  posudzovam' vypracovaný podľa prílohy  č*  8a zákona o posudzovaní
ozmámenie o zmene navrhovmej čímosti s názvom ,Plán otvárky, prípra:vy a dobývanía ložiska Gemerská Poloma
-Mastenec na roky 2021 -2040", na posúdeníe podFa zákona. Dňom podania Žámeru sa 2ačalo sprá:vne konanie
vo veci zísťovaciehó komnía navrhovanej čimosti.

Zámér svojimi parametiami možno zaradiť podľa prflohy č. 8 zákom o posudzovaní časť 1. Ťažobný priemyseL
Položka čr  15: Ťäžba ostatiiých nerastov, ak nie sú u:vedené v položkách` č.1-6* 9-14 s kapacítou od 100 000 t/rok
do 200 000 t/rok alebo od 5 ha do 10 ha záben] plochy, Časť 8: zisťovacie konanie a časť 6. Priemysel stavebných
láto.k Po] ožka č. 2: Výroba stavebiých` hmôt vrátang panelámí a stavebných výrobkov s kapacftou od 50 000 ďrok
do 100 000 t/rok [ Časť 8 : zisťo'vacie konarie, ktoré Okresný úrad Rožňava, odbor §tarostlivosti o životné prostredie
vykoml podľa § 29 zákQna o posudzovari Na zísťowcie koHanie sa vzfriuje sprivny poriadok, okrem osobitosti
konania uvedených v § 20 a 20 a) zákom o posudzo%m`+
Dobývací priestor sa nachádza v katastrálnom území Gemerská Poloma (s identífikačným čĺslom s 14 93 8) v okrese
Rožňava> kód okresu 808 a Hen$1ová .(s identifikačným číslom sl6 035) v okrese Spišská Nová Ves, kód okresu
809 v chránenom ložiskovcm území Žhodného, názvu. Plošný obsah dobývacĺeho priestoru predstavnje na pQwchu
plochu 4,965 km2.
Poriál otvárkovej štôlne sa nachádza m pozemkH C-KN parc* č.1897/16 (súpis, č. 742) v k`ú, Ggmerská Po]oma*
Obj ektjestvujúcej beionáme, ktorá je techno.Iogícky súvisiacou čímosťou, sa nachádza na pozemku C-KN parc. č+
I 897/13 v k,ú* Gemerská Poloma.

PredchádzajúcB otvárkové prácB boli realizovmé prostredníctvom spoločnosti EUROTALC s3r,o, ( do roku 2013
pod obchodným názvom VSK -MIN"G sr,o.)] ktoráje vlastmkom podzemných a povrchových objektov ako aj
zariadenia banskej prevádžlqr vrätane poz€mkov povrchových objek[ov zariad enía prevádzky pri p oľtály otvárkovej
štôlne ako  aj  spmcovateľského  závodu. Jedná sa  o jestvujúcu  činnosť.  Účelom zámeru Ínvgstora je rozšírenie
dobývasieho priestoru mastgncového ložiska „Gemgrská Polom.a", vráíane zvýšenia kapaĽíty beíonárn.é s]úžíacej
na výrobu základkovej z]n'esí. V súčasno5ti je betonáreň prevádzkovaná v rämcí skúšobnej prevádzky dokončenýGh
častl' stavby „Úpravňa mastenca Gemerská Poloma, spol* EUROTALC s.Lo.f[ (áko stavebný objekt SO 24), na
základe rozhodnutia č. 2017/172/002 zo dňa 6.06.2017.

Na zäklade uvedeného je možné zmenu navrhovanej čimosti kategorizovať v zmysle Prílohy č. 8, zäkona o EIA
nasledovne:

# Bod 1 : Ťažobný priemysel
Položka č.  15: Ťažba ostatných nerastov, ak rie sú uvedené v položkách č+l-6, 9-14 -plán otváŕky+ priprava a
dobývanie ložiska Gmerská Poloma -MASTENEC m roky 2021-2040 s kapacitou od 100 000 ďrok do 200 000
t/rok alebo od 5 ha do 10 ha zábem plochy| Časť 8: zisťovacie konanie.
# Bod 6: Priemysel stavebných láíok
Položka č* 2: Výroba stavebných hmôt vrátane panelám' a stavebných výrobkov s kapacitou od 50 000 t/rok do 100
000 ďrok | Časť 8: zísťQvacie kDnanie.

Kapacim výrobnej  prevádzlqr na úpra:vu a spracovanie suroviny je dimenzovaná na  60  000 ton mzĽ5tencoľých
produktovzarok,pripredpokladanejťažbel90000tonmastencovejsuovĺny,kforábudeslúžíťakovstupdoúpra:vy
suroviny+
V prvom smp.ni úpravy suroviny sa bude vykonávať materiálová predpriprava, ktorou dôjde k fiakčnej úprave
a  odseparovaniu častí jalového  materiálu prostredni'cwom  optického triedenia  suroviny`  "kto  predpripravená
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suavim v maximálnom mn'ožstve 124 500 ton/ročne bude následne spracovaná v druhom stupri úpravy suroviny
- flotačnej línke.

Maximáha ťäžba mastencovej rúbaniny:
# 190 000 t / rok

Predkladaný plán otvárky, príprayy a dobývaria nadväzuje na p]án POPD na obdobie 2011 -2020 vrátane j.eho
zmíent  r]'gší  postup  otvárkových,  pn`pravných  a  dobývacích prác,  ako  aj  problematiku  zakladanía  vydobyĎ7ch
priestorov, ďalší geologícký pri-eskum ložiska mastenca Gemerská Polom ako aj úpravu a spi-acovanie suroviny
vykonávanej v súvislosti s jej dobývmím na rop 2021-2040.

Súčasná  kapacita  prevádzky  betonáme  predsta"je  49  000  ton/rok.  V  nadväznosti  na  p]ánované  rožšírenĺe
dobývacieho priestoru je predpoklad zvýšem-a kapacibr betonáme na dvojnásobok, t. j. 98 000 ton/rok.

Navrhovaná činnosť budg vyžadovať Povo[enie na otvár]nL prĺpmw a dobývanie výhradného ložíska podl'a § 10
ods. 1 zák. č. 51/1988 Zb. o banskej čimosti výbušninách a o štáínej banskej správe v znenl neskorších predpísov*

Okresný úrad Rožňava,  odbor starostlivostž  o žÍvQmé prostreďe v súlade s  § 29  ods`  6 zákona o posudzovaní
zaslal  zámer  dotknutej  obcí,  rezorhému  orgánu,  povol'ujúcemu  orgánu  a  dotknuqm  orgánom.  Súčasne  v
zmysle  §  29  ods.  6  zákom  o  pQsudzovaní  Okresný  úrad  Rožňava,  odbor staro§tlivosti  o  životné  prostredie
bezodkladne2werEjní]ozmämenieozmenénavrhovmejšímostínawebovomsíd]eMinistgrstvažívotiéhoprostred}a
SRnaadresehttps://www*envíroportal.sk/sk/eía/detail/p]an-otvarky-pripraw-dobyvania-loziska-gemerskapolom-
mastenec-na-ro a Ínfomiáciu pre verejnosť.
Vzákonomstanovenomtemíne,resp.dotemínuyydaníatohtorozhodnutiadoručmOÚRožňavasvojepísomné
stanoviská nasledovné subj ekĎr:

I.OkresnýúradRožňava>pozemkovýalesnýodbor(listč.OU-RV-PLO1-2020/009832-002zodňa01.]2.2020},z
hl'adiska ochramr a využívania poľnohospodárskej pôdy, a ochranných pásiem Okresný úrad Rožňava, pozemkoyý
a lesný odbor nemá námietLv k predloženej zmeHe navrhovanej čhosti a nepožadujeju ďalej posudžovať.   ~
2.  MestQ Rožňava,  Šafärikova  29  qjt  čt  5809/2020-59465-VYST zo  dňa  02,12+2020),  ako  dotknutý  orgán k
predloženejzmenenavrhovanejčímostinemážíadnepripomíen]qranámietkyanepožadujejehoďalšíeposúdeníe
v zmys] e zákona o posudzwaní.

3. Okresný úrad Rožňava,  Odbor starostlivosti o živohé prostredie, štátna správa ochrany ovzdušía (list č. OU-
RV-OSZP-2020/009978 zo dňa 03.12.2020), na úsekut ochrany ovzduš,ia nemá prípomienky a nqpožaduje zmenu
navrhovamej čimosti v zmysle zäko`na o posudzova;ní vplyvov na žÍvotné proshedíe ďalej neposudzovať.

4.  Regíonälny úrad verejného zdravotníčtva so sídlom v Rožňave Glst č.RÚVZRV-PPLaT-2020/1145-2 zo dňa
04tI2.2020),zhľadískazáujmovverejnéhozdravotníctvanepovažiijezapoH.ebnénavrhovanúčinnosfposudzovať
podľa zákona o posudzovanf. Požaduje však od prevádžkovatgľaS aby počas realizácie zámeru a ani po realizácii
zámEru nedošlo prí vypúšťaní banských vôd k Zhoršeniu kva.Iiqr v powchových vodách.

5,  Okresný  úrad  Rožňava,  Odbor  starostlivosti  o  živomé  prostredie,  štáma  vodná  správa  (list  č.  OU-RV-
OSZP-2020/0 ] 0021 zo dňa 08.12.2020), predloženú zmenu mvrhovanej čĺmosri nežíada ďalej posudzovať podpa
zákona o posudzovanf za dodržania msledovných podnrienok:

# oznámenie  o zmene mvrhQvanej  činn.osti prerokovať so  Slovenslm vodohospodárskym podníkom š.p.,  OZ
Banská Bystrica]  Reg]-onálnym  úradom  verejného  zdravotníctva so  sídlom  v  Rožfiave  a  Východoslovenskou
vodái.enskou spoločnosťou, a`s>, závod Rožňava.
#zmenanavrhovanejčimostisvojímro2sahomzasahujedoochramépásmamaIH.stupňapriamehoodberuvody
zoSúľov§kéhopotokapresy§témrožňavskéhoskupínovéhovodwodu;ktorébolomčenérozhodnutfinč.Vbd*hosp.
818/1985zodňa17.12.1985býv.ONV-odborompoľnohospodárstva,IesriéhoavodnéhohospodárstmvRožňave
bolĺvymedzené.ZmenarozhodnutiaourčeníochrannýchpásíemvodáremkéhozdrojaSúľovskýpotokbolaučená
rozhodnutímbývaléhoobvodnéhoúraduživoméhoprostredíaRožňavapodčíslom20ll/00850zodňa22tl2.201Ia
rozhodnuti'mbývaléhQKrajskéhoúraduživotnéhoprostreďaKošícepodčíslomŠVS/2012#10zodňa04+05.2012,
právoplatn]m dňa 1 ] .05.2012. Podmíen}qr určené v týchto rozhodnutíach žĺadame rešpektovať.
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# rozhodnutia podl'a §  16a vodného zákona sú podkladom k vyjadreniu orgánu š[átiiej vodnej sprá\or v územnom
konaní mvrhovanej  činnosti;  ak sa územné konaníe pre navrhovanú čínnosť nevyžaduje,  tíeto rozhodnutia sú
podkladom kti konmíu o povole"' nawhovmej činnosti.

6` Obec Henclová č. 50, 053 33 (1is zD dňa 09.12.2020)= k predloženej zmene navrhovanej čimosti nemá žíadne
pripomienlqr a námietiqr a nepožaduje jEho` ďaJšíe posúdeníe v zinysle zäkona o posudzovaní.

7. Obec BetHar, Šafärikow 67, 049 21  aist č. 2020 zo. dňa I 0`12.2020}., k p'ľedloženej zmene navrhovanej čimosti
nemá Žiadne pripomíenlq7 a námietLy a nepožadHje jeho ďalšie posúdenie v zmys]e zákona o posudzovaní.

8,ObecGemerskápoloma.NámcstiesNP2lI,04922(lístč.OcÚ-GP/2020/10Ilzodňal0.]2`2020)]spred]oženou
zmenou mvrhovanej čimostĺ súhlasi' bez pripomíenok. Predložgnú 2menu navrhovanej čínnosti nepožaduje ďalej
posudzovať podl'a zákom o po§udzovaní+

9, Mim'sterswo hospodárstva SR,  odbor energetickej a s,urovinovej politiky (51637/20204110-]321169 zo dňa
15.12+2020), k zmene mwhovanej činnosti nemä žiadne pripcmien]qr a námietky. Nepožaduje ďalšie posúdenie
predloženej zm eny navrhovanej čimosti`.

10. Obvodný bansky úrad v Košicíach "monova 23 (Iist č.1222-3043/2020 zo dňa 17.12.2020), k predloženému
zámem nemä pripomien]q/ a námíetky a je toho názonL že zámer v predloženom rozsahu z pohl'adu pôsobnosti
orgánov štáínej banskgj správy níe je potrebné posudzovaf podFa zákona o posudzovaní

Vyjadrenie pri'slušného orgánu:

Dňa   18.12.2020   0kresný   úrad   Rožňava,   odbo-r   starostlivosti   o   žÍvotné   prostrgdíe,   listom   č.   OU-RV-
OSZP-2020/009699L009  c]boznámil  účastnĺkov konamia,  že  v  rámci  procesu zÍ§Ĺ'ovacíeho  konanía Žhromaždil
roriodujúce podklady na vydanie rozhodnufia zo zísťovacieho konanĺa. Zároveň poučíl účastnĺkov kormía o ich
práve na oboznámenie sa s podkladmí k mzhodnuíhi zo zisfovacieho konania predjeho vydaním, ako aj o ich práve
vyjadriťsaktýmtopodkladom,resp.ksp.ôsobuichzístenia,pri'padnenavrimúfichdophenie,Lehotui]avyjaď"iie
sa k podkladom k rožhodnutiu zn zisťovacíeho konania predjeho vydmím správny orgán uršil na 7 pracovných dni'.

Okresný úrad Rožňava,  odbor síarostlivosti  o žÍvotné prostiedie v rámci zisťovacieho komnia posúdĺl zmenu
navi.hovanú čimosť z hFadíska povahy a rozsahu navrhovanej čimostĺ+ mĺesta vykonávanía navrhovamj čimosti,
najmäjehoúnosnéhozaťaženiaaochranyposkyfovmejpodl'aosobitnýchpredpĺsQv>významuočakávanýchvplyvov
na životné prostredie a to aj kumulatlvnyGh, vrátane vplyvov na zdravie obyvatel'§tva] prišom vzal do úvahy súčasný
stav žĺvotného prostredia v dotknutom územĹ Pri rozhodovaní použil kr-ftéria pre zisťovaoie konanie podl'a § 29
zákona o posudzovam', uvedenÉ v pn`lohe č. I 0 tohto zákona, ktoráje trampozícíou prflohy č, IH, Smemice 20 I 1/92/
EÚoposudzovanívplyvovurčitýchveréjnýchasúkrominýchprojektovriaživotiiéprosíredíe.

OkresnýúradRožňava,odbGrstarostiívosfiožívotnéprostredíeprirozhodova"'prihlíadalajnastanovískádomčené
od zainteresovaných subjekíav.  Síanovíiská dotknutých subjektov bol{ k zámeni navrhovanej  činiiosti prevažne
kladné s malými pripomienkamí a ngožadovali ďalšie posúdenie zmeriy mwhovanej čínnosti podľa zákom o
posudzovani' a v prevažnej miere sa vzťahovali na spracovaníe ďalších stupňov projektovej dokumentácie, a preto
boli zahmuté do požĺadavĺek vo vzťahu k navrhovanej čimosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v rámcĺ prípravy
dokumentácie stavby k územnému a stavebnému konaniu a v procese konaní o povolení činnosti podľa osobiíných
predpisQv. Písomné stanoviská  od subjektov,  ktDré nedoručili v teiTníne podl'a §  23,  zákona  o  posudzovaní sa
považujú za súhlasné.

Viaceré pripomíenlqr Okresný úrad Rožňava, odbor §tarostlivosti o žl+votné prostredíe premĺetol do výrokovej časti
tohto rozhodnutia, pričom ich dodržiavaníe bude sledované jednotlívýmí  dotknuvmi orgánmí v ďalšom stupni
prípravy a povoPovanía mvrhovanej čínnosti`

Okresný úrad Rožňava, odbor síarostlivosti o životné prostredie preskúmal všetky predložené stanoviská a podklady
dotknutých subjektov, ako aj zaíntgresovanej verejností a dospel k záveru, že všetlqr vplyvy na životné pmstredíe,
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resp.  zdravie  obyvateľstva v okolí  dotknutého územia sa pohybujú v spoločensky prija[eľnej  miere  a  dajú sa
elimínovať  dôsledným  doďržíavaním  techníckých  predpisov  a  pracovných  postupov  resp.  opatrgniami,  ktoré
yyplynulízostan"'skdotknutýchsubjektovkzámeruvďalšíchstupňochpovoľ"acejčímostizahmtévpríshE-nej
projektovej dokumentácĺĺ.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o žÍvotné prostredie konštatuje, že zmena nawhovanej  čimosti nie
je v rozpore so všeobecne závämými právnymí predpísmí v obl'asti starosflivosti o životné prostredíe a zdravie
obyvatel'ov. Vo vzťahu k navrhovanej čimosti nebol zístený nesúlad s platnou územnoplánovacou dokmentáciou
v záujmovom územi'.

Nebolí zístené skutočnosti takého cbaraktem, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanĺe navrhovanej čimosti.

Vprocesezisťovaciehokorianíanebonpreukázanéskutočností,ktorébyznamenalirizikovážnehopoškodeniaalebo
ohrozenja žĺvotného prostredia či zdravía obyvatel'stva, pripadne by znemožňovali samotiiú realizácíu predmetiiej
čimosti'

OkresnýúradRožfiavatodborstarostlívostiožívotnéprostredievzhľadommľrvedenévýsledky,záveryzisťovacíeho
konania a doručené` stanovíská podFa § 23 ods. 4 zákom Q posudzovaní, ako aj na základe kritérií pre zisťovacie
konanie podl'a § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prflohe č. 10 tohto zákona, rožhodol tak, ako je uve.dené vo
výrokovej častĺ tohto rozhodnutia.
Pri posudzovamí, a to mjmä pri i-ozhodovaní o postupe v rámci kcmanía, pri postupe whQdnotenia pripomienok
účastni'kov konanía a orgánov verejnej spráw äko aj pri- ich zohľadňovaní v konaní a prí kommikácií s účastníkmi
konaniaaorgánmiverejnejsprávyŤOkresnýúradRo.Žňava,odborstarostlivostiožÍvotnéprostredíesariadílnajmä
nasledovnými právnymi norrnami;
V zmysle § 3 ods. 2 sprámeho poriadku správne orgány sú povínné postupoÝať v konam' v úzkej  súčinnosti §
účasmjkmikonanía,zúčastnenýmiosobamíaÍnýmiosobamí,ktQiýchsakomnieÚka,adaťímvždypríležito§ť,aby
mohjisvojeprávaazáujmyúčimeobhajovaf,najmäsavyjadriťkpodkladurožhodnm`a,auplatm.ťsvojenávŕby.
V zmysle § 3 od§. 4 sprá:vneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite a zodpovBdne sa zaoberať každou
vecou,ktorájepredmetomkonania]vybaviťjuvčasabezzbytočnýchpriefahovapoužiťnajvhodnejšĺeprosffl.edky;
ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšfa, má sa sp-rávny orgán vždy pokúsiť o jej
zmíemevybavenie.Sprá"eorgánydbajúnato,abykonanjeprebíehalohospodámeabezzbytočnéhozaťažovmia
úča§tníkov konmia a iných os.ô.b.
V zm.ysle § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vyohádzať zo spol'a"vo zisteneho
stavu veci*  Správne  orgány  dbajú o  to,  aby v rozhodovani' o skutkQvo  zhodných alebo podobných pripadoch
nevznikal i neod ôvodnené rozdi ely.
Vzmysle§32ods.1sprámeho.poriadkusprávnyorgänjepovinnýzistifpnesneaúplneskutočnýstavvecíazatým.
účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viaĽzaný len náwhmí účastníkov konania.
V zmysle  § 32 ods+ 2 správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia
účastníkovkonaniaádôkazy;čestnévymáseria,akoajsLmtočnostivšeobecneznámea]eboznámesprávnemuQrgánu
zjeho úradnej čírmosti. Rozsah a spôsob zísfovaria podkladov pre rozhodnutie určuje sprámy orgán.
Vzmysle§33ods.2správHehopQriadku.správnyorgánjepovimýdafúčastníkomkonaníaazúčastnenýmosobám
možnosť, aby sa pred vydanĺm i.ožhodnutía mom vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, pri'padne
nawhnúť j eho doplneníe.
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o žĺvotné prostreďe ďalej v komní aplfkoval ustanovenia zákona o
posudzovmi', a to najmä §  18, § 22, § 23, § 24, § 29, § 63,

Aksazístí,žeskutočnévp]yvyposudzovanejčímostisúväčšieäkosauvádzavzámere,jeten,ktočímosťvykonáva
poviiiný zabezpečíť opatrenia na zosúladenie skuíočného vpl.yvu s vplyvom  uvedeným v zámere a v súlade s
podmienkami určenýmí v rozhodnutĺ o povolem' čímosti podľa osobimých predpisov`

Upozomeníe pre dotknutú obec:

Podľa § 29 ods.  16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zjsťovacom konaní bezodkladne
informuje verejnosť na svojom webovom si'dle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.
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Poučeníe
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysĎe § 53 a § 54 sprámeho poriadku na Okresný úrad
Rožňava, odbor starQ§tlivosti o žívotné prostredje, Ernesta Rótha 30, 048 01 Roffiava v lehote do  15 dnl' odo dňa
dQručenia tohto rozhodnutia* Včas podané cidvolanie má odkladný účinok.

Verejnosť má pódľa § 24 Qds. 4 zákon.a .o posudzovaní právo podať odvolaníe proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy,
ak nebola účastníkom 2i+sťovacieho konanía.

Vprípadeverejnostisapodl'a§24ods.4zákonaoposudzovanízadeňdoručeniapovažujepätnásbídeň2verejnenia
tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konani' podľa § 29 ods.  15 zákcma o posudzovam'.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konanir oprávňtH+e navrh.ovatepa "vi.hovmej čimosti, v sú]ade § § 29 ods.
I 2 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoľGvacieho konania k navrhovmej čimosti.

Toto rozhodnutieje podľa § 177 a nasl, zákom č. I 62#015 Z. z Správny súdny poriadok preskÉmate]'né súdom až
po vyčerpaní všetkých riadnych opmvných prostriedkov a po nadobuďnutí právoplatnosti.

Ing+ Stanislav Lukáč] CSc.

vedúci odboru

Informatívna požiiámka - tffltoi dokiment bol vytyorený elekďoriclqr orgánom verejnej moci

IČ0: 00151866 Sufix: 10244

Doruču_igE,
RK & eco s.r+o., M. WaJtariho 7, 921  0]   Píešťany, Sloivenská repub]Íka
EUROTALC s*rm Štôlňa EIÍsab€[h 1, 049 22  Gemerská Poloma, S]ovenská republíka
Minísterstvo hospodárstva SRj Mlynské NÍvy 44A, 827 15  Bratislava , Slovenská republíka
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98  Banská Bystiica, S]ovenská republíka
Minísterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vídieka Slovenskej republíky, Dobrovičova 12, 812 66  Bratislava,
Slovenskä republika
Úrad košického samosprivneho kmja, odbor rožwoja a územného plánu, Námesfie Maratónu mjeru 1, 042 66
Košice, S]ovenská republika
Regíonálny úrad. verejného zdravomíctva Rožňava, Špitát5ka 2212, 048 0]  Rožňava, Slovenská republika
Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22  Gemerskä Poloma, SloveHská republika
hffisTO ROŽŇAVA, ŠaÉirikova > 048 01'  Rožňava, Slovenská republika
Obec Betliar] Šaíárikova 67, 049 21  Betlíar, Slovenská republíka
Obec Henclová, Henclová 50, 053 33  Henclová, S,lovenská republika
oRIĽz-Rv - oKREshn± RIADITEĽSTvo Házz v RoŽŇAw> oRHz-Rv (oKRESNÉ RIADITEĽSTVo
Häzz V ROŽŇAVE), Šafäri.ková 63, 048 01  Rožňava, Slovenská rgpublika
OURV -Okresný úrad Rožňava, OU-RV-OKR (ODBOR KRjzovEHO RIADEmA), Špitálska 3, 048 01
Rožňava, S lovenská republika
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Rožňava, SI Qvenská republika
OURV -Okresný úrad Rožňava, OU-RV-OSZP (ODB OR STÄROSTLrvosH 0 ŽIVonnš PROSTREDH),
Emesta Rótha 30, 048 0 ]  Rožňava, S]ovenská republika
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