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Vec
Oznámenie o začatí konania o ukončení realizácie plánu prác environmentálnej záťaže a nariadenie ústneho
pojednávania PD(1972)/ Zemianske Kostoľany - filtračná stanica (SK/EZ/PD/1972)

Vyvesené dňa: Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa: Pečiatka, podpis:

O z n á m e n i e

o začatí konania o ukončení realizácie plánu prác a nariadenie ústneho pojednávania

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava dňa 27. 04. 2020 predložili Okresnému úradu Trenčín,
odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 409/2011 o niektorých opatreniach na
úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o environmentálnej
záťaži“) žiadosť o ukončenie realizácie plánu prác pre environmentálnu záťaž PD (1972) / Zemianske Kostoľany
– filtračná stanica – (SK/EZ/PD/1972), evidovanú v Informačnom systéme environmentálnych záťaží v Registri
environmentálnych záťaží – časť B.

Dňom podania žiadosti začalo v zmysle § 18 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov konanie na vydanie rozhodnutia o ukončení realizácie plánu prác.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek
životného prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 12 písm. f) zákona o
environmentálnej záťaži

o z n a m u j e

podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku a v súlade s § 14 ods. 2 a 4 začatie konania podľa § 9 zákona o environmentálnej
záťaži o ukončení realizácie plánu prác pre environmentálnu záťaž PD (1972) / Zemianske Kostoľany – filtračná
stanica – (SK/EZ/PD/1972).
Súčasne podľa § 21 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie na deň
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23. júna 2020 (utorok) o 11.00 hod.

so stretnutím zúčastnených na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, 3. posch,
Hviezdoslavova 3, Trenčín.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek
životného prostredia kraja v súlade s ustanoveniami § 14 zákona o environmentálnej záťaži upovedomuje o začatí
konania združenia s právnou subjektivitou pôsobiace ku dňu podania písomného oznámenia najmenej jeden rok
na úseku ochrany životného prostredia, alebo jeho zložiek. Združenia s právnou subjektivitou sa môžu prihlásiť
za účastníkov konania do 15 dní od zverejnenia oznámenia na webovom sídle Okresného úradu Trenčín, odboru
starostlivosti o životné prostredie.

Obec Zemianske Kostoľany žiadame o vyvesenie tohto oznámenia na úradnej tabuli obce a o prípadné zverejnenie
iným v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní. Po ukončení lehoty vyvesenia žiadame Obec Zemianske
Kostoľany vrátiť toto oznámenie s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia.

Oznámenie o začatí konania o ukončení realizácie plánu prác pre environmentálnu záťaž PD (1972) / Zemianske
Kostoľany – filtračná stanica – (SK/EZ/PD/1972) bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Trenčín,
odbore starostlivosti o životné prostredie http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-72 po dobu
15 dní.

Osoby prizvané na ústne pojednávanie vo veci ukončenia realizácie plánu prác pre environmentálnu záťaž PD
(1972) / Zemianske Kostoľany – filtračná stanica – (SK/EZ/PD/1972 môžu svoje pripomienky uplatniť písomne
najneskôr na ústnom pojednávaní, na neskôr uplatnené pripomienky sa neprihliada.

Doručuje sa:
1. Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
2. Obec Zemianske Kostoľany, 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k OU-TN-
OSZP2-2020/016152-002

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2
Obec Zemianske Kostoľany, 4. apríla 28, 972 43 Zemianske Kostoľany
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Registratúrne číslo záznamu: 0034833/2020
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Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 29.04.2020  
11:57 Hurajová Jana, Ing. vedúci OU-TN-

OSZP  Nie   
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