OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Kollárova 8, 917 02 Trnava

•

•

Podľa rozdeľovníka

Váš list čislu/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

20792/2019 2128/2019-5.2/16.04.2019

OU-TT-OSZP2-2019/017115/K1

lng.

Dátum

Klačová/256

25.04.2019

Vec
Oznámenie
o začatí konania.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „OÚ Trnava“), ako príslušný
orgán štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže podľa ustanovenia § 4 zákona č.
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 12 zákona č. 409/2011 Z. z.
o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EZ“)

oznamuje začatie konania
podľa ustanovenia § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 14 ods. 5 zákona o EZ
vo veci schválenia zmeny plánu prác podľa ustanovenia § 8 ods. 6
environmentálnu záťaž

zákona o EZ pre

HC (1844)/Leopoldov - Rušňové depo, Cargo a.s. - SK/EZ/HC/1844 (register B)
Názov a kód katastrálneho územia: k. ú. Leopoldov, 831379
Názov a číselný kód obce:
Leopoldov, 507253
Názov a číselný kód okresu:
Hlohovec, 203
Názov a číselný kód kraja:
Trnavský,2
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812
35 Bratislava požiadalo listom č. 20792/2019 2128/2019-5.2 zo dňa 16. 04. 2019 o schválenie
zmeny plánu prác na odstránenie uvedenej environmentálnej záťaže.
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Plán prác bol schválený rozhodnutím č. OU-TT-OSZP2-2016/001887/K1 zo dňa
12.02.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 07.03.2016.

OÚ Trnava ďalej
vyzýva
podľa ustanovenia § 14 ods. 5 zákona o EZ združenia s právnou subjektivitou na prihlásenie sa
za účastníka konania.
Združenia s právnou subjektivitou podľa ustanovenia § 14 ods. 2 písm. e) zákona o EZ majú
právo byť účastníkom konania na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr do 15 dní odo dňa
zverejnenia tohto oznámenia. Oznámenie o začatí konania bude zverejnené na úradnej tabuli OÚ
Trnava a taktiež na internetovej stránke OÚ Trnava (www.rninv.sk/7okresnv-urad-tmava, odbor
starostlivosti o životné prostredie, správne konania)

Zároveň žiadame Mesto Leopoldov, aby podľa ustanovenia § 14 ods. 5 zákona o EZ
zverejnila tieto informácie o začatí tohto konania o schválení zmeny plánu prác na svojej
úradnej tabuli, prípadne na svojom webovom sídle alebo iným v mieste obvyklým spôsobom po
dobu 15 dní. Doklad o zverejnení informácie o začatí tohto konania žiadame zaslať na tunajší
úrad.

Oznámenie o začatí konania a výzva na prihlásenie sa za účastníka konania boli

02. 05. 2019
Vyvesené dňa.........................

Pečiatka, podpis

;

Zvesené dňa................. ........

úra>íá

lng. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Rozdeľovník:
1. MŽP SR Bratislava, Odbor geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava 1
2. Mesto Leopoldov, Hlohovecká cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
3. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava
4. OÚ Hlohovec, OSZP - ŠVS, Jarmočná 3204/3, 920 01 Hlohovec
5. OÚ Hlohovec, OSZP - ŠS OP a K, Jarmočná 3204/3, 920 01 Hlohovec
6. OÚ Hlohovec, OSZP - ŠS OH
7. OÚ Trnava, k spisu

