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OU-TN-OSZP2-2018/029659-002       Trenčín, 29.10.2018  

 

Vybavuje: Ing. Ľubomír Svetlík 

tel.: 032/ 7411 684 

e-mail: lubomir.svetlik@minv.sk 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:                                                                    Pečiatka, podpis: 

 

 

Zvesené dňa:                                                                       Pečiatka, podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

O z n á m e n i e  o  začatí konania. 

 

 

 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej OÚ Trenčín), ako príslušný orgán štátnej 

správy starostlivosti o životné prostredie 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 ako orgán štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže podľa § 10 

písm. b) zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o environmentálnej záťaži) 

 

o z n a m u j e 

 

podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov (ďalej správny poriadok) a podľa § 14 ods. 5 zákona o environmentálnej záťaži 

začatie konania podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o environmentálnej záťaži na návrh vlastníka 

nehnuteľností,  na ktorých sa nachádza environmentálna záťaž, pozemkov p. č. 801/1 a 803/30, 

k. ú. Záblatie, spoločnosti  HS - Tec, spol. s r. o., Niva 13, Trenčín, zastúpenej advokátskou 

kanceláriou bnt attorneys-at-law, s. r. o., Cintorínska 7, Bratislava, vo veci určenia povinnej 

osoby za environmentálnu záťaž evidovanú v informačnom systéme environmentálnych 

záťaží, register B: TN (2078) / Trenčín - Záblatie - skládka odpadu, SK/EZ/TN/2078. 

 

OÚ Trenčín podľa § 14 ods. 5 zákona o environmentálnej záťaži 

vyzýva 

združenia s právnou subjektivitou pôsobiace podľa § 14 ods. 2 písm. e) zákona 

o environmentálnej záťaži  ku dňu podania písomného prihlásenia sa za účastníka konania 

najmenej  jeden rok na úseku ochrany životného prostredia, na prihlásenie sa za účastníka 

konania písomnou žiadosťou podanou najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia výzvy.  

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
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Súčasne OÚ Trenčín podľa § 14 ods. 5 zákona o environmentálnej záťaži 

 

žiada 

 

mesto Trenčín, aby ako účastník konania, zverejnil toto oznámenie na 15 dní na svojej úradnej 

tabuli a prípadne aj na svojom webovom sídle alebo iným v mieste obvyklým spôsobom. Po 

ukončení lehoty vyvesenia správny orgán žiada mesto Trenčín vrátiť toto oznámenie 

s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia. 

 

Zároveň toto oznámenie bude zverejnené 15 dní na úradnej tabuli a na webovom sídle OÚ 

Trenčín. 

 

V zmysle § 14 ods. 7 zákona o environmentálnej záťaži OÚ Trenčín určuje účastníkom 

konania lehotu 30 dní odo dňa doručenia oznámenia na vyjadrenie k predmetu konania. 

Bližšie informácie o predmete konania je možné získať v informačnom systéme 

environmentálnych záťaží na stránke http://envirozataze.enviroportal.sk/, alebo v zmysle § 23 

správneho poriadku nahliadnutím do spisu v sídle správneho orgánu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Juraj Hamaj 

 vedúci odboru 

 
 

 

Doručí sa: 

1. Mesto Trenčín, Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín 

2. HS – Tec, spol. s r. o., Niva 13, 911 01 Trenčín  

3. advokátska kancelária bnt attorneys-at-law, s. r. o., Cintorínska 7, 811 08 Bratislava 

4. Ing. Peter Kútny, 913 03 Drietoma 777  

5. Agrotrend Slovakia s. r. o., Jilemnického 532/2, 911 01 Trenčín 

6. PrintAlliance AM, s. r. o., Zlatovská 22, 911 05 Trenčín 

7. Asko Invest Slowakei, s. r. o., Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava-Ružinov 

8. FEMS, spol. s r. o., Lieskovec 594/71, 018 41 Dubnica nad Váhom 

9. TEMAX, s. r. o., 9 líp 366, 913 21 Trenčianska Turná 

10. Ing. Michal Urbánek, Nám. sv. Anny 355/15, 911 01 Trenčín 

 

Na vedomie: 

11. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie OH, Trenčín 

12. Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská 

Bystrica 

 

 

http://envirozataze.enviroportal.sk/

