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Oznámenie o začatí nového konania o určení povinnej osoby v zmysle § 5 ods. 1 písm. b)
zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životného prostredia, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy podľa
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, § 12 zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku
environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon
o environmentálnych záťažiach), v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na základe návrhu Ministerstva
životného prostredia SR podaného listom č. 1567/2015-7.2 zo dňa 24.02.2015
oznamuje začatie konania
o určení povinnej osoby v zmysle § 5 ods. 1 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 environmentálnych záťažiach) pre environmentálnu záťaž evidovanú v Informačnom
systéme environmentálnych záťaží v registri B – LV(015)/Pukanec – skládka kalov Hampoch.
V uvedenej veci zároveň v zmysle § 14 ods. 10 zákona o environmentálnych záťažiach
a v súlade s § 21 správneho poriadku nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou,
ktoré sa uskutoční
dňa 21.04.2015 o 10,00 hod.
so stretnutím účastníkov na Obecnom úrade v Pukanci, Námestie mieru 11, Pukanec.
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Účastníci konania na ústnom pojednávaní predložia doklady preukazujúce:
vzťah k nehnuteľnosti a spôsob jej nadobudnutia (kúpnopredajná zmluva, nájomná zmluva, atď.),
skutočnosti podľa § 4 zákona,
všetky vykonávané činnosti na nehnuteľnostiach s environmentálnou záťažou.
oprávnenie na nakladanie s látkami (všetky vydané rozhodnutia a zoznam všetkých látok
s ktorými sa nakladalo/nakladá),
monitoring podzemných vôd.

Účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť najneskôr pri ústnom
pojednávaní, na neskôr uplatnené pripomienky sa neprihliada.

Ing. Svätopluk Čepelák
vedúci oddelenia

Doručí sa:
1. Obecný úrad Námestie mieru 11, 93505 Pukanec
2. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava
3. HMS Pukanec a.s., Čierne blato 28, 935 05 Pukanec
4. Miroslav Králik, Čiližská 5001/1, Bratislava
5. Ingrid Ivenzová, rod. Cibulková, Gorkého č.218/35, Prievidza
6. MUDr.Viera Molnárová, rod.Cibulková, Americká trieda č.2430/3, 040 13 KošiceŤahanovce
Na vedomie:
1. MŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, nám. Ľ. Štúra č. 1, 81235 Bratislava
2. OÚŽP Levice
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