
 
 
 
 
 
 
  
  
 

Ministerstvo životného prostredia SR | Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika 
tel.: +421 2 5956 2406 | e-mail: sona.sadakova@enviro.gov.sk | www.minzp.sk 

 

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Podľa rozdeľovníka 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/kontakt Bratislava 
 11144/2020-1.7/ss Mgr. S. Sadáková 5. októbra 2020 
  51138/2020 02/59562406 

 

Vec 

Samoobslužná čerpacia stanica pohonných hmôt – parkovisko TESCO Lučenec  – 

upovedomenie o začatí konania 

 

Dňa 02. 07. 2020 bolo na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu 

environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) doručené postúpenie podnetu od Okresného úradu 

Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorý predložili Mgr. Jozef Kramec, Štvrť 

M. R. Štefánika 2469/14, 984 01 Lučenec a Ing. Lukáš Rácz, PhD., V. V. Majakovského 

2361/8, 984 01 Lučenec (ďalej len „predkladatelia podnetu“), na začatie konania podľa § 19 

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“) 

na navrhovanú činnosť „Samoobslužná čerpacia stanica pohonných hmôt – parkovisko 

TESCO Lučenec“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“), navrhovateľa „SYNERGAS s.r.o., 

Ďatelinová 10, 821 01 Bratislava, IČO:46691537“ (ďalej len „navrhovateľ“). 

 

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 

a § 2 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. g) zákona o posudzovaní vplyvov upovedomuje podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku 

účastníkov konania o tom, že dňom doručenia podnetu začalo podľa § 18 ods. 2 správneho 

poriadku v súlade s § 19 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov konanie o podnete, v ktorom 

MŽP SR rozhodne, či navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní 

vplyvov. 

 

V súlade § 19 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, MŽP SR informuje Mesto Lučenec, 

stavebný úrad ako povoľujúci orgán o začatí konania. 
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Informácia, podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov, o predmetnom 

podnete, ktorý bol podaný podľa § 19 zákona o posudzovaní vplyvov je zverejnená na 

webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese: 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/samoobsluzna-cerpacia-stanica-pohonnych-

hmot-parkovisko-tesco-lucenec- 

 

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie v odbornej pomoci podľa 

§ 56 písm. e) zákona o posudzovaní vplyvov č. OU-LC-OSZP-2020/003310-002 zo                            

dňa 16. 03. 2020 uviedol, že navrhovaná činnosť nepodlieha posudzovaniu predpokladaných 

vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov, nakoľko nedosahuje prahové hodnoty podľa 

prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov. 

 

Navrhovaná činnosť predstavuje výstavbu kontajnerovej čerpacej stanice pohonných 

hmôt na uskladnenie a výdaj pohonných hmôt o objeme 42 m3  na parcele č. KN-C 3724/1 

a 3724/39 v katastrálnom území Lučenec pri parkovisku obchodného domu TESCO Lučenec. 

 

Podávatelia podnetu namietajú, že nebol zohľadnený negatívny vplyv existencie ďalšej 

čerpacej stanice v území a s tým spojená vyššia environmentálna záťaž a taktiež aj kumulatívny 

vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie v spojení s inými zdrojmi znečistenia. 

 

MŽP SR žiada navrhovateľa, podľa § 19 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov o 

predloženie informácií na objasnenie požiadaviek podnetu, z ktorých bude v zmysle § 19                 

ods. 5 zákona  o posudzovaní vplyvov zrejmé miesto realizácie, ako aj povaha a rozsah 

navrhovanej činnosti (napr. projektová dokumentácia pre územné konanie alebo pre stavebné 

povolenie), možný časový, priestorový a prevádzkový súvis s existujúcimi alebo plánovanými 

investíciami v dotknutom území, ktoré budú následne po vyhodnotení MŽP SR zaslané 

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

stanoviska k predmetnej veci. Informácie žiada MŽP SR doručiť v písomnej aj elektronickej 

forme do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia. 

 

MŽP SR zároveň žiada Mesto Lučenec, ako povoľujúci orgán, o vyjadrenie sa k súladu 

predmetného projektu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce, vrátane uvedenia 

funkcie dotknutého územia v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie obce a rovnako 

ho žiada uviesť možný časový, priestorový a prevádzkový súvis s existujúcimi alebo 

plánovanými investíciami v dotknutom území. Vyjadrenie MŽP SR žiada doručiť v lehote do 

10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia. 

 

V tejto súvislosti MŽP SR upozorňuje, že v súlade s § 32 ods. 3 správneho poriadku ste 

MŽP SR ako správnemu orgánu povinní oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie 

a rozhodnutie. 

 

MŽP SR na záver povoľujúcemu orgánu odporúča, aby daná skutočnosť bola, v prípade 

ak začalo konanie o povolení podľa osobitného predpisu, braná v zmysle § 29 ods. 1 správneho 

poriadku v znení neskorších predpisov ako predbežná otázka. 

 

S pozdravom 

Ing. Roman Skorka 

riaditeľ odboru 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/samoobsluzna-cerpacia-stanica-pohonnych-hmot-parkovisko-tesco-lucenec-
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/samoobsluzna-cerpacia-stanica-pohonnych-hmot-parkovisko-tesco-lucenec-


3 
 

 

 

Rozdeľovník 

Doručuje sa (elektronicky): 

1. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 

36 Lučenec 

2. Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01Lučenec 

3. SYNERGAS s. r. o., Ďatelinová 10, 821 01 Bratislava 

Doručuje sa (poštou): 

4. Mgr. Jozef Kramec, Štvrť M. R. Štefánika 2469/14, 984 01 Lučenec 

5. Ing. Lukáš Rácz, Phd.,V. V. Majakovského 2361/8, 984 01 Lučenec 

 


