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Rozhodnutie
zastavenie konaia

Výrok
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy posudzovania vplyvov na životné
prostredie ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné
prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

navrhovateľovi: Obec Kotešová, Kotešová 325, 013 61 Kotešová IČO 00321 389

vo veci zámeru navrhovanej činnosti „ Zberný dvor obce Kotešová “

z a s t a v u j e k o n a n i e

v zmysle § 30 odst. 1, písm. b/ zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, nakoľko
účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť.

Odôvodnenie
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy posudzovania vplyov na životné
prostredie obdržal dňa 29. 07. 2021 od navrhovateľa Obec Kotešová, Kotešová 325, 013 61 Kotešová, podanie o
späť vzatie žiadosti vo veci zámeru navrhovanej činnosti „Zberný dvor obce Kotešová“ vedenej na tunajšom úrade
pod č. OU-BY-OSZP-2021/000588.
Navrhovateľ žiadosť o posúdenie zámeru navrhovanej činnosti „Zberný dvor obce Kotešová“ doručil na tunajší úrad
odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 26. 05. 2021. Uvedeným dňom bolo začaté v predmetnej veci správne
konanie.
Nakoľko dňa 29. 07. 2021 navrhovateľ doručil tunajšiemu úradu podanie o späť vzatie svojej žiadosti, Okresný úrad
Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 30 odst. 2 zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov nemožno odvolať.

RNDr. Beáta Kocincová
vedúci odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10111

Doručuje sa
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02  Bratislava, Slovenská republika
Obec Kotešová, Kotešová 325, 013 61  Kotešová, Slovenská republika

Na vedomie
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Ministerstvo životného prostredia Bratislava, sekcia odpadového hospodárstva, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812
35 Bratislava 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina 1
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok 104, 014 01 Bytča 1
Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia, Zámok 104, 014 01 Bytča 1
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina 1
okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 8
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