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-OSZP2-2019/027794-002

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 SK(003)/Giraltovce - skládka TKO – SK/EZ/SK/866.
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: SK(003)/Giraltovce skládka TKO – SK/EZ/SK/866 a v spojení s § 21 správneho poriadku
nariaďuje ústne pojednávanie
na deň 06. 08. 2019 (utorok) o 10:00 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 („stará“
skládka TKO):
1666/3, 1666/6
Parcely na ktorých je situovaná environmentálna záťaž („nová“
skládka TKO):
1663/1, 1664/5, 1665/3, 1666/3
Parcely dotknuté sanáciou: 579/1, 1556, 1669/1, 1670/1, 1670/5,
1692
Parcely na ktorých je situovaná environmentálna záťaž („stará“
skládka TKO):
556/1
Parcely na ktorých je situovaná environmentálna záťaž („nová“
skládka TKO):
556/1, 674/5
Parcely dotknuté sanáciou:
553/101, 556/2, 674/3, 555/1, 674/4, 674/1, 553/102

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 Giraltovce, Dukelská 75/77, 087 01 Giraltovce
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
4. Ing. Jaroslava Fečková – Čegiňová, Pod Lipkou 77, 085 01 Bardejov
5. Ing. Alena Tolinová, Tehelná 602/11, 087 01 Giraltovce
6. Lesy Slovenskej republiky š.p., Námestie SNP 8, 974 01Banská Bystrica
7. Okresný úrad Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník
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Nám. Ľ.

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

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 Giraltovce 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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