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Ing.Klačová/256

01.07.2019

Vec:
Pozvánka
verejnou vyhláškou
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
environmentálnej záťaže, podľa ustanovení § 4 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 § 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 len
„zákon o EZ“)
nariaďuje ústne pojednávanie
na deň 22. 07. 2019, o 10:00 hod., v budove OÚ v Trnave, odbore starostlivosti o životné
prostredie, číslo dverí 221, Kollárova 8, 917 02 Trnava
podľa ustanovení § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 14 ods. 9 zákona o EZ. Ústne pojednávanie sa bude
týkať konania vo veci schválenia plánu prác podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona o EZ pre
environmentálnu záťaž:
GA (018)/Veľké Úľany – Obecná skládka PO a KO – SK/EZ/GA/230 (register B)
Názov a kód katastrálneho územia: k. ú. Veľké Úľany, 868752
Názov a číselný kód obce:
Veľké Úľany, 504131
Názov a číselný kód okresu:
Galanta, 202
Názov a číselný kód kraja:
Trnavský, 2.
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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812
35 Bratislava požiadalo listom č. 25018/2019 2128/2019-5.2 zo dňa 13. 05. 2019 o schválenie
plánu prác na odstránenie uvedenej environmentálnej záťaže.
Pozvánka o konaní bude zverejnená na úradnej tabuli OÚ Trnava a taktiež na internetovej
stránke OÚ Trnava (www.minv.sk/?okresny-urad-trnava, odbor starostlivosti o životné
prostredie, správne konania)
OÚ Trnava upozorňuje v súlade s ustanovením 14 ods. 10 zákona o EZ, že je možné
uplatniť si svoje pripomienky, najneskôr na ústnom pojednávaní. Zároveň upozorňuje na
skutočnosť, že na neskôr uplatnené pripomienky sa neprihliada.
Zároveň žiadame Obec Veľké Úľany, aby podľa ustanovenia § 26 správneho poriadku
zverejnila túto informáciu o konaní vo veci schválenia plánu prác na svojej úradnej tabuli,
prípadne na svojom webovom sídle alebo iným v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní.
Doklad o zverejnení informácie žiadame zaslať na tunajší úrad.
Vyvesené dňa .........................

Zvesené dňa .........................

Pečiatka, podpis

S pozdravom

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Rozdeľovník:
1. MŽP SR Bratislava, Odbor geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava 1
2. Obec Veľké Úľany, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany
3. OÚ Galanta, OSZP - ŠVS, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
4. OÚ Galanta, OSZP – ŠS OP a K, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
5. OÚ Trnava, k spisu
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