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Vec
Zverejnenie informácie o začatí konania v súlade s ustanovením § 14 ods. 5 zákona č.
409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oznámenie
o začatí konania.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „OÚ Trnava“), ako príslušný
orgán štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže podľa ustanovenia § 4 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 ustanovenia § 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“)
o z n a m u j e začatie konania
podľa ustanovenia § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 14 ods. 5 zákona o EZ
vo veci schválenia zmeny plánu prác podľa ustanovenia § 8 ods. 6 zákona o EZ pre
environmentálnu záťaž
PN (010)/Piešťany – areál vojenského útvaru - SK/EZ/PN/677 (register B)
Názov a kód katastrálneho územia: k. ú. Piešťany, 846309
Názov a číselný kód obce:
Piešťany, 507440
Názov a číselný kód okresu:
Trnava, 204
Názov a číselný kód kraja:
Trnavský, 2.
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Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Odbor metodiky verejného
obstarávania a fondov, Oddelenie fondov, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava požiadalo
o schválenie zmeny plánu prác listom zn. ÚpIA-34-2/2019 zo dňa 09.01.2019 pre uvedenú
environmentálnu záťaž. Plán prác bol schválený rozhodnutím č. OU-TT-OSZP2-2018/009744/Kl
zo dňa 16.04.2018.
OÚ Trnava ďalej
vyzýva
podľa ustanovenia § 14 ods. 5 zákona o EZ združenia s právnou subjektivitou na prihlásenie sa
za účastníka konania.
Združenia s právnou subjektivitou podľa ustanovenia § 14 ods. 2 písm. e) zákona o EZ majú
právo byť účastníkom konania na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr do 15 dní odo
dňa zverejnenia tohto oznámenia.
Zároveň informuje verejnosť, že plán prác je dostupný na okresom úrade, číslo dverí 232
a na internetovej stránke OÚ Trnava v časti správne konanie.
Zároveň žiada Mesto Piešťany, aby podľa ustanovenia § 14 ods. 5 zákona o EZ
zverejnila tieto informácie o začatí tohto konania o schválení 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 o začatí tohto konania žiadame zaslať na tunajší úrad.

Oznámenie o začatí konania a výzva na prihlásenie sa za účastníka konania boli
Vyvesené dňa .........................

Zvesené dňa .........................

Pečiatka, podpis

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru
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