Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23
ods. 1) 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“).
a)

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania
vplyvov na životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec oznamuje verejnosti, že
navrhovaná činnosť „Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu
„PREPOSEK-2“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona.
Príslušný orgán

Názov navrhovanej činnosti
Miesto realizácie
Predmet činnosti

Navrhovateľ

b)

c)
d)

e)
f)

Okresný úrad Senec
odbor starostlivosti o životné prostredie
Hurbanova 21
903 01 Senec
Ťažba štrkopieskov na ložisku nevyhradeného nerastu
„PREPOSEK-2“
k.ú.Farná, p.č. 948/1, 948/4, 948/5 (KN „C“)
935, 936, 937, 939 (KN„E“)
Účel: Ťažba kopaného netriedeného štrkopiesku bez
úpravy, do násypov pre účely výstavby Diaľnice D4
Bratislava, Ivanka sever-Rača
TRELLING, spol.s.r.o., Mierové námestie 6/6, 911 01
Trenčín

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania
vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, § 56 písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné
prostredie dňom 27. 02. 2017 doručením zámeru navrhovateľom TRELLING, spol.
s.r.o., Mierové námestie 6/6, 911 01 Trenčín
Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania je
možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny:
 Rozhodnutie o využívaní územia (50/1976 Zb.)
 Rozhodnutie o určení a zmene dobývacieho priestoru (44/1988 Zb.)
 Súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu79/2015 Z. z. )
Neuvádzame
Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/tazba-strkopieskov-na-loziskunevyhradeneho-nerastu-preposek-2Podľa § 23 odseku 3 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia
zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy
možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a
miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený
najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.
g)

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21
dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia
oznámenia podľa § 23 odseku 3 na adresu:
Okresný úrad Senec
odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie
Hurbanova 21
903 01 Senec
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené
dotknutej obci.
Povoľujúci orgán

Okresný úrad Senec
odbor starostlivosti o životné prostredie
Hurbanova 21, 903 01 Senec
Obec Ivanka pri Dunaji
Obvodný banský úrad v Bratislave

h) Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku Vám oznamujeme, že účastníci konania a
zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k
jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu
je možné nahliadnuť ( robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Senec,
odbore starostlivosti o životné prostredie Hurbanova 21, 903 01 Senec.

