
MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania, 

životného prostredia a pozemných komunikácií 
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

Č.j.: 224/2019-7921-VYST-An       V Rožňave 18.02.2019

O Z N Á M E N I E

Navrhovateľ, HÔRKA POWER s.r.o., so sídlom Kokava nad Rimavicou 1445, 985 05 
Kokava  nad  Rimavicou, prostredníctvom  splnomocneného  zástupcu,  spoločnosti  INECO, 
s.r.o. Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 
24. 01. 2019 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania 
vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 31 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“)  správu  o  hodnotení  navrhovanej  činnosti 
„Splyňovacia  elektráreň  na  biomasu,  Krásnohorská  Dlhá  Lúka  -  doplnenie  TAP  a  TDP“ 
vypracovanú podľa prílohy č. 11 zákona (ďalej len „správa o hodnotení“).

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 
ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
ako správny orgán podľa § 1 ods.  2 zákona č.  71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán 
podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona zasiela na zaujatie stanoviska podľa 
§  33  ods.  1  zákona  povoľujúcemu  orgánu,  rezortnému  orgánu,  dotknutým  orgánom  a 
dotknutej obci správu o hodnotení prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

http://enviroportaLsk/sk/eia/detail/splynovacia-elektraren-na-biomasu-krasnohorska-dlha-

luka-doplnenie-tap

Správa  o hodnotení  činnosti  a všeobecne  zrozumiteľné  záverečné  zhrnutie  v listovej 
podobe bolo dotknutej obci doručené dňa 13.02.2019.

Mesto Rožňava, ako dotknutá obec v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní  vplyvov  na  životné  prostredie  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov 
v znení  neskorších  predpisov  oznamuje  verejnosti,  že  do     správy  o     hodnotení  činnosti   
a     všeobecne  zrozumiteľného  záverečného  zhrnutia  možno  nahliadnuť  v     kancelárii  1.   
kontaktu na prízemí Mestského úradu v     úradných hodinách, odbor v  ýstavby, územného   
plánu, životného prostredia, spoločného obecného úradu     robiť z nej odpisy, výpisy alebo 
na  vlastné  náklady  vyhotoviť  kópie.  Verejnosť  môže  svoje  pripomienky  podávať  do 
podateľne  Mestského úradu v Rožňave,  Šafárikova č.  29,  048 01 Rožňava v kancelárii  1. 
kontaktu na prízemí Mestského úradu, resp. poštou na vyššie uvedenú adresu v lehote do 30 
dní od zverejnenia.

Mgr. Iveta Angyalová
       samostatný odborný referent

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 18.02.2019, na webovej stránke mesta dňa 19.02.2019
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