OKRESNÝ ÚRAD HLOHOVEC
odbor starostlivosti o životné prostredie
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

OÚ-HC-OSŽP-2018/000862-002

v Hlohovci dňa 20.06.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí konania o uložení povinnosti vykonať preventívne opatrenia
opatrení v Areáli odpadového hospodárstva Vlčie hory v k. ú. Hlohovec
Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov podľa § 4 ods. 3 písm. b), § 18 ods. 1 písm. a) a f) a § 33 zákona č.
359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
oznamuje,
že bolo začaté konanie vo veci uloženia preventívnych opatrení prevádzkovateľovi Areálu
odpadového hospodárstva Vlčie hory v k. ú. Hlohovec spoločnosti COMETAR s.r.o.,
Betliarska 12, 851 07 Bratislava.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu do spisového materiálu - podkladov
rozhodnutia nahliadnuť na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti o životné
prostredie v stránkové dni (pondelok, utorok a štvrtok od 8.00 do 15.00 h, stredu od 8.00
do 17.00 h a piatok od 8.00 do 14.00 h).
Podľa § 27 ods. 2 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príslušný orgán si
podľa potreby vyžiada stanoviská od dotknutých orgánov, preto Vás žiadame zaslať
písomné stanovisko k situácii na predmetnej skládke v Areáli odpadového hospodárstva
Vlčie hory v k. ú. Hlohovec na základe § 1 ods. 2 písm. a) až f) zákona č. 359/2007 Z. z.
o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
Podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych
škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požadujeme
od prevádzkovateľa Areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory, k. ú. Hlohovec poskytnutie
informácií o bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody vyplývajúcej z jeho pracovnej
činnosti v termíne do 30 dní od doručenia žiadosti.
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a správneho orgánu, a súčasne sa zverejní
iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ing. Alica Fridrichová
vedúca odbor

Rozdeľovník:
Účastníci konania:
1. COMETAR s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava
2. Greemm s.r.o., Žatevná 12, 841 01 Bratislava
3. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
4. Obec Koplotovce, 920 01 Koplotovce 28
5. Obec Pastuchov, 920 63, Pastuchov 247
6. Obec Dolné Trhovište, 920 61 Dolné Trhovište 152
7. Združenie Urbarialistov Hlohovec, pozemkové spoločenstvo, predseda Vladimír Váry,
Radlinského 13, 920 01 Hlohovec
8. Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 01 Hlohovec
9. Ostatným účastníkom konania - verejnou vyhláškou
Dotknuté orgány:
10. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP (ŠVS, ŠSOPaK), Jarmočná 3,
920 01 Hlohovec
11. Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
12. Slovenská inšpekcia ŽP, pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
13. Okresný úrad Trnava, odbor pozemkový a lesný, Vajanského 22, 917 01 Trnava
14. Prezídium Policajného zboru Slovenskej republiky, úrad kriminálnej polície, odbor
odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, Račianska 45,
812 72 Bratislava
15. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
16. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor štátnej správy
ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Kollárova 8, 917 01 Trnava
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 09 Trnava
18. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

