VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Číslo: OU-PO-OSZP2-2019/027792-002

V Prešove 18. 06. 2019

Oznámenie
o začatí konania vo veci schválenia plánu prác podľa ustanovenia § 8 zákona č.409/2011 Z.z.
o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Dňa 21. 05. 2019 bol na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie
Ministerstvom životného prostredia SR, sekciou geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta
Štúra 1, 812 35 Bratislava (MŽP SR) predložený na schválenie Plán prác na odstránenie
environmentálnej záťaže SL(009)/StaráĽubovňa – skládka Skalka - SK/EZ/SL/890.
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy
podľa § 4 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 § 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, a ako príslušný orgán štátnej správy na úseku environmentálnej
záťaže podľa § 10 písm. b) a § 12 písm. d) zákona číslo 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na
úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o environmentálnych záťažiach“), postupujúc v súlade s ustanovením
§ 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)
oznamuje začatie konania
vo veci schválenia Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže (EZ) podľa ustanovenia
§ 8 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach, evidovanej v Informačnom systéme
environmentálnych záťaží v Registri environmentálnych záťaží – časť B: SL(009)/StaráĽubovňa
– skládka Skalka - SK/EZ/SL/890 a v spojení s § 21 správneho poriadku
nariaďuje ústne pojednávanie
na deň 06. 08. 2019 (utorok) o 09:00 hod so stretnutím účastníkov konania a dotknutých orgánov
na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01
Prešov, 4. poschodie, č. dverí 422.
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Zoznam dotknutých parciel:

Parcelné číslo registra C:

Parcelné číslo registra E

Parcely na ktorých je situovaná environmentálna záťaž: 4330/3, 4332/4,
4332/11, 4332/3, 4332/10, 4333/5, 4610/1, 5677, 5694, 5701, 5709
Parcely dotknuté sanáciou: 4330/7, 4332/5, 4332/6, 4332/7, 4332/8,
4332/9, 4609/3, 4609/5, 4609/8, 4330/4, 4330/5, 4610/2, 4332/12, 5695,
5700, 5703, 5704, 5708, 5710, 5711, 5712, 5713, 6122
Parcely na ktorých je situovaná environmentálna záťaž: 3959, 3960,
3961/1, 3961/2, 3962/1, 3962/2, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968/1,
3968/2, 3969, 3970, 3971, 4458, 4462, 4463, 4464, 4467, 4468, 4469,
4470, 4596, 5536/1
Parcely dotknuté sanáciou: 3946, 3947, 3948, 3972, 3973, 3974, 3975,
3976, 3977, 3978, 3979, 4436, 4437, 4440, 4441, 4444, 4448, 4449,
4450, 4451, 4455, 4456, 4457, 4459, 4460, 4461, 4465, 4466, 4471,
5498/12

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja zároveň
vyzýva
združenia s právnou subjektivitou, pôsobiace ku dňu podania písomného oznámenia najmenej
jeden rok na úseku ochrany životného prostredia alebo jeho zložiek, na prihlásenie sa za účastníka
konania a to podaním písomnej žiadosti v termíne do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru

Doručí sa:
1. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov,
Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, Stará Ľubovňa , 064 01
3. EKOS, spol. s r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
4. Okresný úrad Stará Ľubovňa, OSŽP, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Nám. Ľ.

Ostatným (neznámym) účastníkom konania bude toto oznámenie doručené verejnou
vyhláškou.
2

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli Mesta Stará Ľubovňa alebo iným spôsobom v mieste obvyklým a na webovej stránke
Okresného úradu Prešov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.

Vyvesené dňa :
(pečiatka, podpis)

Zvesené dňa :
( pečiatka, podpis )
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