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Výzva na opätovné zverejnenie zámeru
Navrhovateľ, UNICO INVEST SK s.r.o., Pestovateľská 2/134, 821 04 Bratislava dňa 19.05.2022 predložil
Okresnému úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona NR SR 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“) zámer „IBV Dvorníky Pod Ráblom I., ktorý Vám podľa § 23 ods. 1 zákona ako dotknutej obci
zasielame opätovne na zverejnenie, nakoľko predošlé zaslanie zámeru nebolo zo strany obce zverejnené v zákonnej
lehote.
Žiadame Vás, aby ste podľa § 23 ods. 3 zákona ako dotknutá obec informovali do 3 pracovných dní od doručenia
tohto zámeru o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné
do zámeru nahliadnuť. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie
o jeho doručení.
Vaše písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4 zákona žiadame doručiť na adresu tunajšieho úradu do 21 dní od jeho
doručenia, a súčasne Vás žiadame o zaslanie údaju, kedy bol zámer sprístupnený verejnosti, t. j. dátum vyvesenia
a zvesenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko tunajšiemu úradu i obci do 21 dní od doby, keď bola
o zámere informovaná.
Zároveň Vás upozorňujeme, že zámer svojimi parametrami podlieha podľa § 29 zákona zisťovaciemu konaniu, v
ktorom Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodne, či sa uvažovaná činnosť bude
alebo nebude posudzovať podľa zákona.
Nakoľko podľa § 29 ods. 3 zákona pri svojom rozhodovaní prihliada na stanoviská predložené podľa § 23 ods. 4
zákona, žiadame Vás, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili názor, či sa predložený zámer má alebo
nemá posudzovať podľa zákona.
Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov
navrhovanej činnosti. Miesto konania konzultácii: Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec.
Zámer je možné nájsť na stránke Ministerstva životného prostredia SR http://www.enviroportal.sk/
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