Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 ods.
1) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“).
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, oznamuje
verejnosti, že navrhovaná činnosť „Zneškodňovanie vedľajších živočíšnych produktov v peci
Volcan 1600“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z..
Príslušný orgán

Názov navrhovanej činnosti
Miesto realizácie
Predmet činnosti

Navrhovateľ

a)

b)
c)

d)
e)

Okresný úrad Šaľa
odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1
927 01 Šaľa
„Zneškodňovanie vedľajších živočíšnych produktov
v peci Volcan 1600“
Nitriansky kraj, okres Šaľa, katastrálne územie
Tešedíkovo, parc. č. 4126/55
Účelom predkladaného zámeru je osadenie pece
Volkan 1600 určenej na spaľovanie vedľajších
živočíšnych produktov, vznikajúcich činnosťou
existujúceho bitúnku. Jedná sa o typové zariadenie,
ktoré dodáva na trh investor VOLKAN 1600 od
výrobcu Waste Spectrum Environmental Limited.
Predmetná spaľovacia pec bude umiestnená v areáli
existujúceho bitúnku na spevnenej ploche pod
prístreškom.
NOURUS-MÄSO, s.r.o., 925 82 Tešedíkovo č. 1532

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy 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 § 3 písm. k) a §
56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začal správne konanie vo veci
posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom 02.09.2019 - doručením
zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľom NOURUS-MÄSO, s.r.o., 925 82 Tešedíkovo č.
1532, IČO: 47335718
Informácie o navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u
príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny:
Povolenia od Stavebného úradu Tešedíkovo, podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, povolenia a súhlasy od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné
prostredie, povolenie od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Šaľa
Neuvádzame
Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zneskodnovanie-vedlajsich-zivocisnychproduktov-v-zariadeni-volcan-160

-2f)

g)

Podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec do troch pracovných dní od
doručenia zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a
kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a
miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej
po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní
od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa
§ 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. na adresu:
Okresný úrad Šaľa
odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1
927 01 Šaľa

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
Povoľujúci orgán

1.
2.
3.

h) Neuvádzame

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Obec Tešedíkovo, Žihárecká 860, 925 82 Tešedíkovo
Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa,
Školská 370/5, 927 01 Šaľa

