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Informácia o Oznámení o zmene navrhovanej činnosti  

podľa § 29 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 „zákona“). 

 

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 

Púchov, oznamuje verejnosti, že tunajšiemu úradu bolo doručené oznámenie o zmene  

navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a výkup odpadov – Púchov, Trenčianska“, 

ktoré podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. (2) písm. d) zákona. 

 

Príslušný orgán  Okresný úrad Púchov,  

odbor starostlivosti   o životné prostredie,  

Štefánikova 820, 020 01 Púchov 

Názov navrhovanej činnosti  Zariadenie na zber a výkup odpadov – Púchov, 

Trenčianska 

Miesto realizácie Kraj: Trenčiansky 

Okres : Púchov 

Mesto : Púchov 

Na pozemku KN-C parcelné číslo KN-C č. 1350/8, 

1350/48, 1350/9, 1350/47 katastrálne územie Horné 

Kočkovce  

Predmet zmeny činnosti  

 

 

Predmetom navrhovanej zmeny činnosti je rozšírenie 

portfólia zbieraných kovových odpadov a rozšírenia 

vykonávaných činností o zber elektroodpadov                                    

Oblasť činnosti (podľa 

prílohy č. 8 k zákonu) 

9. Infraštruktúra 

Položka číslo 9.:  

 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na  nakladanie      

s nebezpečnými odpadmi od 10 t/rok.  

 Časť B (zisťovacie konanie bez limitu). 

Položka č. 10: 

 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, 

z neželezných kovov alebo starých vozidiel. 

 Časť B (zisťovacie konanie bez limitu 

Značka listu OU-PU-OSZP-2019/000459 

Dátum doručenia oznámenia 

o zmene navrhovanej činnosti 

príslušnému orgánu 

25. 01. 2019 
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Dátum rozposlania oznámenia 

o zmene navrhovanej činnosti 

na dotknuté orgány, obec, 

povoľujúci a rezortný orgán 

27.02.2019 

Navrhovateľ  ŽP EKO QELET a.s. 

Československej armády 1694 

036 01 Martin,  

IČO 36 421 120 

Spracovateľ zámeru Ing. Daniela Gajancová 

Rezortný orgán Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

 

Povoľujúci orgán Okresný úrad Púchov odbor starostlivosti o životné 

prostredie  

Druh požadovaného povolenie Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

 Súhlas/zmena Okresného úradu Považská Bystrica 

odbor starostlivosti o životné prostredie na 

prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - § 97 ods. 

1 písm. d)  

 Súhlas/zmena Okresného úradu Považská Bystrica 

odbor starostlivosti o životné prostredie na 

zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu 

odpadu - § 97 ods. 1 písm. g) 

Relevantné informácie sú 

sprístupnené 

Informačný systém EIA/SEA na adrese: 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ 

web stránka Okresného úradu Púchov na adrese: 

http://www.minv.sk/?spravne-konania-26 

Dotknutá obec Mesto Púchov 

 

Podľa § 29 odseku 8 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru 

informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do 

zámeru navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky 

a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Oznámenie o zmene  navrhovanej činnosti musí 

byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu  10 pracovných dní od zverejnenia informácie 

o jeho doručení. 

 

     Informácie o zmene navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné 

získať  u príslušného a povoľujúceho orgánu v úradných hodinách -  pondelok, utorok, štvrtok 

od 8,00 hod do 15,00 hod; streda od 8,00 hod do 17,00 hod; piatok od 8,00 hod do 14,00 hod. 

 

     Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej 

činnosti príslušnému orgánu do 10 dní od zverejnenia oznámenia na webovom sídle 

Okresného úradu Púchov  na adresu: 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/
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Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti  o životné prostredie, 

Štefánikova 820, 

020 01 Púchov 

e-mailom na adresu : iveta.kmosenova@minv.sk v termíne do 14. 03. 2019 

tel. +421/42/4326944 

 

        Podrobnejšie informácie a nahliadnutie do podkladov k žiadosti o zmene vyššie 

uvedenej navrhovanej činnosti je možné získať  na adrese príslušného orgánu.   

Písomné stanovisko verejnosti sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote 

doručené dotknutej obci. 
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