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Vec
„Skladovanie nebezpečných odpadov v jestvujúcom zariadení Ing. Marián
Dubnica nad Váhom" - zaslanie zámeru

Palček

Ilava
08.06. 2022

PAL-KOV,

Navrhovateľ,

Ing. Marián Palček PAL-KOV, Bottova 845/43, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO: 32 290 381, doručil dňa 01. 06. 2022 Okresnému úradu Ilava, odboru
starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Ilava - OSŽP") podľa § 22 zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplneni niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") zámer navrhovanej činnosti : „Skladovanie
nebezpečných odpadov v jestvujúcom zariadení Ing. Marián Palček PAL-KOV, Dubnica
nad Váhom".

OÚ Ilava - OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v zneni neskorších predpisov a § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č.
7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že
sa začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie
dňom doručenia zámeru navrhovateľom.
Zámer Vám podľa § 23 ods. 1 zákona ako dotknutej obci zasielame v prílohe. Zámer Je
zverejnený na internetovej adrese:
https://www.enviropo11al. sk/sk/eia/detail/skladovanie-nebezpecnych-odpadov-v-jestvujucomzariadeni-ing-marian-pa
Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa OÚ Ilava - OSŽP, podľa § 22 ods. 6 zákona
upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-IL-OSZP-2022/001060-002 zo
dňa 26. 04. 2022. Zámer obsahuje jedno riešenie navrhovanej činnosti a nulový variant.
Žiadame Vás, aby ste podľa § 23 ods. 3 zákona, ako dotknutá obec, informovali o tejto
do 3 pracovných dní po doručení tohto zámeru na úradnej tabuli obce
a zároveň verejnosti oznámili, kde a kedy možno do zámeru nahl i adnuť, v akej lehote môže
verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.
skutočnosti verejnosť
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Zároveň

žiadame zabezpečiť sprístupnenie zámeru
zverejnenja informácie o jeho doručení.

pre verejnosť najmenej 21

dní od

Vaše písonmé stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona, vrátane
informácie o dobe a spôsobe zverejnenia zámeru, prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad
Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81118, 019 01 Ilava,
najneskôr do 21 dní od jebo doručenia. Ak v uvedenej lehote nebude Vaše písomné stanovisko
doručené, podľa § 23 ods. 4 zákona bude stanovisko považované za súhlasné.
Verejnosť môže

doručiť svoje písomné stanoviská

OÚ Ilava - OSŽP do 21 dní od
zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23
ods. 3 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej
lehote prostredníctvom dotknutej obce.

S pozdravom
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