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Váš list číslo/zo dňa

Vec
O z n á m e n i e o pokračovaní správneho konania vo veci žiadosti o vydanie rozhodnutia o ukončení realizácie
plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže TN (007) / Nemšová – vojenský útvar (SK/EZ/TN/945) a
nariadení ústneho pojednávania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu (Sekcia majetku a infraštruktúry“),
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO: 30845572 (ďalej „žiadateľ“) dňa 29.06.2021 predložilo Okresnému úradu
Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 409/2011 o niektorých opatreniach
na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 409/2011 Z. z.“) žiadosť vydanie rozhodnutia o ukončení realizácie plánu prác na odstránenie
environmentálnej záťaže TN (007) / Nemšová – vojenský útvar (SK/EZ/TN/945), evidovanej v Informačnom
systéme environmentálnych záťaží, platný stav- register C:
TN (007) / Nemšová - vojenský útvar - SK/EZ/TN/945
Názov a kód katastrálneho územia: k. ú. Nemšová, 839 639
Názov a kód katastrálneho územia: k. ú. Borčice, 803 685
Názov a číselný kód obce: Nemšová, 506 281
Názov a číselný kód okresu: Trenčín, 304
Názov a číselný kód obce: Borčice, 557 391
Názov a číselný kód okresu: Ilava, 302
Názov a číselný kód kraja: Trenčiansky, 3
umiestnenej v k. ú. Nemšová na parc. č. 601/1 a k. ú. Borčice na parc. č. 374/2 (ďalej „TN (007) / Nemšová vojenský útvar - SK/EZ/TN/945“)
Žiadateľ však v podaní nepredložil Záverečnú správu z monitorovania geologických faktorov životného prostredia
podľa § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 409/2011 Z. z.., a preto OÚ Trenčín vyzval žiadateľa na odstránenie nedostatkov
podania, predloženie Záverečnej správy z monitorovania geologických faktorov životného prostredia. Správny orgán
listom OU-TN-OSZP2-2021/021642-002 zo dňa informoval o začatí správneho konania za podmienok uvedených
v § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej „správny
poriadok“) a súčasne informuje o doplnení podania žiadateľom.
OÚ Trenčín v tejto súvislosti prerušil správne konanie rozhodnutím č. OU-TN-OSZP2-2021/021642-004 zo dňa
16.07.2021 podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku. V uvedenom rozhodnutí správny orgán uviedol, že po odstránení
nedostatkov podania bude pokračovať v správnom konaní z vlastného podnetu.
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KÓPIA
Žiadateľ doručil OÚ Trenčín Záverečnú správu z monitorovania geologických faktorov životného prostredia dňa
30.9.2021, a tým odstránil nedostatky podania zo dňa 29.6.2021.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy (ďalej „OÚ Trenčín“) podľa § 12
písm. f) zákona č. 409/2011 Z. z.
oznamuje
pokračovanie prerušeného správneho konania vo veci žiadosti o vydanie rozhodnutia o ukončení realizácie plánu
prác na odstránenie environmentálnej záťaže TN (007) / Nemšová – vojenský útvar (SK/EZ/TN/945), pretože dňom
30.09.2021 (odstránenie nedostatkov podania) pominuli prekážky podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku, pre ktoré
sa konanie prerušilo.
OÚ Trenčín podľa § 14 ods. 5 zákona č. 409/2011 Z. z. v y z ý v a združenia s právnou subjektivitou pôsobiace podľa
§ 14 ods. 3 písm. e) zákona č. 409/2011 Z. z. 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 tohto oznámenia.
Súčasne OÚ Trenčín podľa § 14 ods. 5 zákona o environmentálnej záťaži ž i a d a mesto Nemšová a obec Borčice,
aby ako účastník konania zverejnil toto oznámenie po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli a prípadne aj na
svojom webovom sídle, alebo iným v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia
tohto oznámenia. Po ukončení lehoty vyvesenia žiadame mesto Nemšová a obec Borčice vrátiť toto oznámenie s
vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia.
Zároveň toto oznámenie bude zverejnené na webovom sídle, úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, odbor
starostlivosti o životné prostredie po dobu 15 dní a po dobu 15 dní aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli.
OÚ Trenčín určuje lehotu na vyjadrenie účastníkom konania 30 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa § 14 ods. 7
zákona č. 409/2011 Z. z..
OÚ Trenčín súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
7. decembra 2021 (utorok) o 10.00 hod.
so stretnutím na mieste environmentálnej záťaže TN (007) / Nemšová - vojenský útvar - SK/EZ/TN/945, pri vstupnej
bráne do vojenského útvaru.
Bližšie informácie o predmete konania je možné získať v informačnom systéme environmentálnych záťaží na
stránke https://envirozataze.enviroportal.sk/, alebo v zmysle § 23 správneho poriadku nahliadnutím do spisu v sídle
správneho orgánu.
Osoby prizvané na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním vo veci ukončenia realizácie plánu prác
na odstránenie environmentálnej záťaže TN (007) / Nemšová – vojenský útvar (SK/EZ/TN/945) môžu svoje
pripomienky uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní, na neskôr uplatnené pripomienky sa neprihliada.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať podľa § 17 ods. 1 správneho poriadku, je jeho zástupca
povinný predložiť písomnú plnú moc, resp poverenie na zastupovanie.
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Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor
environmentálnej geológie, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava 15

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-TN-OSZP2-2021/021642-009
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry (Úrad správy majetku štátu), Kutuzovova
8, 832 47 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
Obec Borčice, Borčice 73, 018 53 Borčice
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0079991/2021

Vec: O z n á m e n i e o pokračovaní správneho konania vo veci žiadosti o vydanie rozhodnutia o ukončení realizácie
plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže TN (007) / Nemšová – vojenský útvar (SK/EZ/TN/945) a nariadení
ústneho...
Parafa
Dátum/čas Meno
Pozícia
Org.útvar Funkcia
V zast. Zastúpil
Poznámka
Schválené
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