
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hlavná 2/1
927 01 Ša#a

Hlavná 42, 927  01  Ša#a____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Telefón

+421961342060

E-mail

oszp.sa@minv.sk

Internet I#O

00151866

• •
Pod#a rozde#ovníka

• •

Váš list #íslo/zo d#a Naše #íslo

OU-SA-OSZP-2022/003111-013

Vybavuje/linka

Ing. Erika Némethová/
0961 34 5706

Ša#a

27. 04. 2022

Vec

Upovedomenie o podkladoch rozhodnutia pod#a § 33 ods. 2 zákona #. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov.

D#a 04.04.2022 bolo na Okresný úrad Ša#a, odbor starostlivosti o životné prostredie (#alej len ,,OÚ Ša#a, OSZP“)
doru#ené oznámenie o zmene navrhovanej #innosti ,,Zosúladenie emisií NOx kotla K5 s legislatívou“, navrhovate#a
Duslo, a.s., Administratívna budova ev.#. 1236, 927 03 Ša#a, I#O: 35826487 pod#a § 18 ods. 2 písm. d) a pod#a
§ 29 ods. 1 písm. b) zákona #. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (#alej len „zákon #. 24/2006 Z. z.“), vypracované pod#a prílohy
#. 8a k zákonu #. 24/2006 Z. z.
OÚ Ša#a, OSZP, ako príslušný orgán štátnej správy pod#a § 1 a § 2 zákona
#. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, ako správny orgán pod#a § 1 ods. 2 zákona #. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (#alej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán pod#a § 3 písm.
k) v spojení s § 56 písm. b) zákona #. 24/2006 Z. z., oznámil všetkým známym ú#astníkom konania, že d#om
doru#enia zmeny navrhovanej #innosti za#al, pod#a § 18 správneho poriadku, správne konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
OÚ Ša#a, OSZP, pod#a § 29 ods. 6 zákona #. 24/2006 Z. z. zverejnil na webovom sídle ministerstva oznámenie o
zmene navrhovanej #innosti a zaslal toto upovedomenie (list #. OU-SA-OSZP-2022/003111-3,4 zo d#a 05.04.2022)
povo#ujúcemu, resp. dotknutému, resp. rezortnému orgánu, dotknutej obci a vyzval ich na doru#enie stanoviska v
zákonom stanovenej lehote. Tieto stanoviská tvoria podklad rozhodnutia. Podkladom rozhodnutia je tiež stanovisko
Združenia domových samospráv v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom.

Pod#a § 33 ods. 2 správneho poriadku oznamujeme, že ú#astníci konania a zú#astnené osoby majú možnos#, aby
sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadri# k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnú# jeho
doplnenie, a to do 5 dní odo d#a doru#enia tohto upovedomenia. Do spisu je možné nahliadnu# (robi# z neho kópie,
odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Ša#a, odbore starostlivosti o životné prostredie, na adrese Hlavná 2/1, 927 01
Ša#a, na prízemí, kancelária #. 15, v #ase od 8:00 do 15:00 hod.

Podklady rozhodnutia sú zverejnené aj na webovej stránke ministerstva:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zosuladenie-emisii-nox-kotla-k5-s-legislativou-
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Ing. Miroslava Danišová

vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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