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Vec
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže NR
(006)/Ivanka pri Nitre – kompresorová stanica (SPP)

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej „správny orgán“) 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 v znení
neskorších predpisov (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

oznamuje začatie konania

vo veci schválenia zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže v zmysle § 8 zákona o
environmentálnych záťažiach pre environmentálnu záťaž evidovanú v Informačnom systéme environmentálnych
záťaží v registri B – NR (006)/Ivanka pri Nitre – kompresorová stanica (SPP) - SK/EZ/NR/547 (ďalej „zmena
plánu prác“), ktorú predložila povinná osoba eustream, a.s., Votrubova 11/A, Bratislava (IČO: 35910712) listom
č. 3001/2021 zo dňa 19.07.2021 (doručené 23.07.2021). Predložená zmena plánu prác sa týka zmeny časového
harmonogramu plánu prác, ostatné náležitosti plánu prác sa nemenia.

Správny orgán v zmysle § 14 ods. 5 zákona o zákon o environmentálnych záťažiach zároveň

vyzýva

združenia s právnou subjektivitou pôsobiace ku dňu podania písomného prihlásenia sa za účastníka konania najmenej
jeden rok na úseku ochrany životného prostredia na prihlásenie sa za účastníka konania vo veci schválenia zmeny
plánu prác a to podaním písomnej žiadosti v termíne do 15 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy na adresu: Okresný
úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného
prostredia kraja, Štefánikova 69, 949 01 Nitra.

Správny orgán súčasne v zmysle § 14 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach

žiada
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obec, aby ako účastník konania zverejnila toto oznámenie na 15 dní na svojej úradnej tabuli a prípadne aj na
svojom webovom sídle alebo iným v mieste obvyklým spôsobom. Doklad o zverejnení oznámenia po uplynutí lehoty
žiadame zaslať na správny orgán.

Vyvesené dňa:................................................. Zvesené dňa:...............................................
podpis, pečiatka podpis, pečiatka

Do zmeny plánu prác je možné nahliadnuť na webovej stránke
www.minv.sk (http://www.minv.sk/?informacia-o-spravnych-konaniach-zacatych-v-zmysle-zakona-c-409-2011-z-
z-o-niektorych-opatreniach-na-useku-environmentalnej-zataze-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov), alebo
na Okresnom úrade Nitra, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, kancelária č.110 po telefonickom dohodnutí termínu (Ing. Baňárová; 037 6549 290).

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a
vybraných zložiek životného prostredia kraja ako správny orgán zverejňuje v súlade s §
14 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach toto oznámenie o začatí konania spolu s
výzvou na prihlásenie sa za účastníka konania združeniam s právnou subjektivitou na svojom
webovom sídle (http://www.minv.sk/?informacia-o-spravnych-konaniach-zacatych-v-zmysle-zakona-c-409-2011-
z-z-o-niektorych-opatreniach-na-useku-environmentalnej-zataze-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov) a na
svojej úradnej tabuli po dobu 15 dní.

Vyvesené dňa:................................................. Zvesené dňa:...............................................
podpis, pečiatka podpis, pečiatka

Na zverejnenie:
1. Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre
2. Obec Mojmírovce, Námestie sv. Ladislava 931, 951 15 Mojmírovce
3. OÚ Nitra – úradná tabuľa, webové sídlo

Na vedomie:
4. Okresný úrad Nitra, OSZP 3, Štefánikova 69, Nitra

Ing. Jana Latečková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-NR-OSZP2-2021/029474-002

eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 2
Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326/326, 951 12 Ivanka pri Nitre
Obec Mojmírovce, Námestie Sv. Ladislava 91/7, 951 15 Mojmírovce
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