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Informácia pre občanov obce a oznámenie o predložení zámeru o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie ohľadne „Využitia odpadov na základe vydobytých 
priestorov – dobývací priestor Gemerská Hôrka. 
 

Týmto oznamujem občanom obce, že : 
 

a) Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti  o životné prostredie, oznamuje verejnosti, 
že navrhovaná činnosť „ Využitie odpadov na základe  vydobytých priestorov – 
dobývací  priestor  Gemerská Hôrka ‟ , podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní 
navrhovanej činnosti v zmysle zákona. 
 

           Predmet činnosti - využitie  inertných odpadov  na zakladanie  v dobývacom  
           priestore Gemerská Hôrka. Ide o hlbinnú baňu  slúžiacu na ťažbu sadrovca  
           a anhydritu. Zakladanie  sa pri tom  bude  vykonávať súbežne s ťažbou, nakoľko ide  
           o nevyhnutný proces pre ďalšie pokračovanie ťažby  v rámci dobývacieho  priestoru 
           v súlade s platným banským  povolením, ktoré bolo na tento účel vydané. 
 
     b)   Okresný úrad Rožňava, odbor  starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný 
           orgán štátnej správy začal správne konanie  vo veci  posudzovania 
           predpokladaných  vplyvov na životné prostredie  dňom 06.08.2021, kedy bol    
           tunajšiemu úradu  doručený zámer navrhovanej činnosti  „ Využitie odpadov na    
           základe  vydobytých priestorov – dobývací priestor  Gemerská Hôrka“,   ktorého             
           navrhovateľom   je    spoločnosť CRH  /Slovensko/ a.s., Rohožník 906 38. Na základe  
           predloženého zámeru tunajší úrad  vykoná zisťovacie konanie o posudzovaní  
           navrhovanej činnosti a rozhodne, či sa predmet zisťovacieho  konania bude    
           posudzovať podľa zákona. 

 
c)    Informácie o navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať 
      u príslušného orgánu  a povoľujúceho  orgánu. 
 
e)   Všetky relevantné informácie k navrhovanej činnosti sú sprístupnené na webovom 
      sídle  ministerstva v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: www.enviroportal.  

sk/sk/eia. 
 

g)    Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru  príslušnému orgánu   
       do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva  alebo  od      
       zverejnenia oznámenia  na adresu: 

 
 
Okresný úrad Rožňava 
odbor starostlivosti o životné prostredie 
Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava 
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i)    Účastníci konania  a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do 
spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať  kópie spisov.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Tibor Balázs 

                 starosta obce 

 
 
 
 
 
 

Vyvesené na úradnej tabuli obce a zverejnené na oficiálnej webovej stránke obce v časti 
aktuality  dňa 17.08.2021 
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