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Vec
"Ustajnenie hovädzieho dobytka Hniezdne" - zaslanie zámeru dotknutej obci

AGRO HNIEZDNE, s.r.o., Hniezdne 180, 065 01 Hniezdne, IČO: 36462 179, doručil dňa
24.04.2019 Okresnému úradu Stará Ľubovňa, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa
§ 22 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.") zámer
navrhovanej činnosti "Ustajnenie hovädzieho dobytka Hniezdne".

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len "okresný úrad"), ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 5 ods. 1 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
ods. 1 písm. e) zákona č.180/20 13 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov apodľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona Č. 24/2006 Z. z.,
podľa § 18 ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov upovedomuje, že sa začalo správne konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru navrhovateľom.

Zámer Vám podľa § 23 ods. 1 zákona Č. 24/2006 Z. z. ako dotknutej obci, resp.
povol'ujúcemu orgánu zasielame v písomnom vyhotovení. Zámer je zverejnený i na
elektronickej adrese: .

Cesta k zámeru na internete: www.enviroportal.sk - Informačné a monitorovacie systémy
ŽP - Informačné systémy - IS Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - Názov akcie:
napísať presný názov zámeru.

Žiadame Vás, aby ste podľa § 23 ods. 3 zákona Č. 24/2006 Z. z., ako dotknutá obec,
informovali do 3 pracovných dní od doručenia tohto zámeru o tomto zámere verejnosť na
úradnej tabuli obce a zároveň verejnosti oznámili, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v
akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.
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Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia
informácie o jeho doručení.

Vaše písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona č.
24/2006 Z. z., vrátane informácie o dobe a spôsobe zverejnenia zámeru, žiadame doručiť na
adresu:

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie gen.
Štefánika Č. 1,06401 Stará Ľubovňa, najneskôr do 21 dní od jeho doručenia.

Ak v uvedenej lehote nebude na našu adresu doručené Vaše písomné stanovisko, podľa §
23 ods. 4 zákona Č. 24/2006 Z. z. bude považované za súhlasné.

Zároveň si dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe na e-mail:
viera.hrebikova@minv.sk,

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu na adresu Okresný
úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie gen. Štefánika Č. 1, 064
01 Stará Ľubovňa do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle Ministerstva životného
prostredia SR alebo od zverejnenia zámeru podľa § 23 ods. 3 zákona Č. 2412006 Z. z.; písomné
stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom
dotknutej obce.

Vzhľadom na § 23 ods. 4 zákona Č. 24/2006 Z. z. Vás žiadame, aby ste okresnému úradu
doručili doklad o Vašom zverejnení zámeru (kópiu).

PaedDr. Ladislav Polák
vedúci odboru
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