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/27.03.2020 OU-PU-OSZP-2 Ing. Iveta Kmošeno 0 4 .0 6 .2 0 2 0
020/000753-014 vá/+421424326944

Vec
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ..Automatizovaný sklad surových autoplášťoV 
- oznámenie termínu vykonania konzultácií

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy, ktorý plní 
povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 1 písm. (c) a § 5 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 v súlade s § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon) na základe požiadavky Združenia domových samospráv so 
sídlom Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

oznamujeme vo veci zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Automatizovaný sklad 
surových autoplášťov“ podanej navrhovateľom Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 
Púchov IČO:36709557

ústne pojednávanie v zmysle § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny 
poriadok) za účelom vykonania konzultácie podľa § 63 zákona s povoľujúcim orgánom alebo schvaľujúcim 
orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou

na deň 17. júna (streda) 2020 o 10,00 hod.
so stretnutím sa na Okresnom úrade Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. dverí 222, Štefánikova 820, 
020 01 Púchov.

Obsahom konzultácií bude najmä: a) doplňujúce informácie o navrhovanej činnosti, b) informácie o možných 
vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia, c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami, 
d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení, e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy.

Verejnosť je podľa § 24 ods. (1) písm. i) zákona informovaná o iných dôležitých informáciách na vydanie 
rozhodnutia, či sa predmet posudzovania bude posudzovať podľa zákona, na web stránke úradu https:// 
www.minv.sk/7oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-74.
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Na vedomie

Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 821 05 Bratislava 2 
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica 1 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Slovenských partizánov 50/1130, 017 01 Považská 
Bystrica 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová, 971 01 Prievidza 1 
Dopravný úrad, Letisko M, R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov 
Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 0/3, 91101 Trenčín 1
Okresný úrad Trenčín - odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 1 
Okresný úrad Trenčín, odb. starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3,911 01 Trenčín 1 
Okresný úrad Puchov, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 1
Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 1
Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 1

Ing. Iveta Kmošenová 

vedúci odboru

Inform atívna poznám ka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník___________k___________OU-PU-
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Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov 1
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka
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Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0005103/2020

Vec: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Automatizovaný sklad surových autoplášťov“ - oznámenie termínu

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 04.06.2020
14:12 Kmošenová Iveta, Ing. vedúci OU-PU-

OSZP vedúci odboru Nie

Schválené
pred
odoslaním 
na UPVS.
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