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Vec
Veľké Kosihy - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - 4. kazeta -

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie obdržal dňa 11.12.2020 listom č. 12241/2020-1.7/
bp, 62376/2020 zo dňa 2. decembra od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania
vplyvov na životné prostredie odstúpenie spisu – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Veľké Kosihy – skládka
odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – 4. kazeta (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“).
Navrhovateľom zmeny navrhovanej činnosti je Komunálna spoločnosť, s.r.o., Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy
IČO: 36 538 809.
Navrhovateľ doručil dňa 25.11.2020 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie stanovisko k určeniu celkovej kapacity skládky, ktorá bola stanovená na 183 800
m³. Na základe týchto informácií a v zmysle § 18 ods. 2 písm. d) 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 o
posudzovaní“) je predmetom zisťovacieho konania zmena navrhovanej činnosti, uvedená v prílohe č. 8 časti B, ktorá
môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú
alebo v štádiu realizácie.
Podľa § 56 písm. b) zákona o posudzovaní Okresný úrad vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie
vykonáva zisťovacie konanie navrhovaných činností podľa § 29 zákona o posudzovaní s dosahom na územie okresu,
v ktorom má sídlo, okrem zisťovacieho konania pre zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) tohto
zákona.
Na základe vyššie uvedeného Vám Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán 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 znení neskorších predpisov a § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona o posudzovaní oznamuje,
že podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
sa dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom začalo konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Vám podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní ako povoľujúcemu,
resp. ako rezortnému, resp. ako dotknutému orgánu zasielame prostredníctvom elektronickej adresy : https://
www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/velke-kosihy-skladka-odpadov-na-odpad-ktory-nie-je-nebezpecny-4-kazeta

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní
žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01
Komárno najneskôr do 10 pracovných dní od jeho doručenia. Ak v uvedenej lehote nebude Vaše písomné stanovisko
doručené, podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní bude stanovisko považované za súhlasné.
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Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona
o posudzovaní, v ktorom Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodne, či sa zmena
navrhovanej činnosti bude alebo nebude posudzovať podľa tohto zákona. Nakoľko Okresný úrad Komárno, odbor
starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliada podľa § 29 ods. 3 i na písomné stanoviská podľa
§ 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili i
názor, či navrhovaná činnosť má alebo nemá byť posudzovaná podľa zákona o posudzovaní.

RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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