Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Obecný úrad Trnovec nad Váhom
Trnovec nad Váhom č. 587
925 71 Trnovec nad Váhom

Váš list číslo/zo dňa
- /

Naše číslo
1273-18199/2019/Rum/
370210104/Z5-SP

Vybavuje
Ing. Rumanovská

Nitra
16.05.2019

Vec
Oznámenie o opätovnom doručovaní verejnou vyhláškou z dôvodu neznámej adresy vlastníka
pozemku vo veci vydania rozhodnutia č. 1273-13855/2019/Rum/370210104/Z5-SP zo dňa
23. 04. 2019 o upustení od príloh k žiadosti podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) zákona
o IPKZ pre prevádzku „Riadená skládka tuhých odpadov“, prevádzkovateľa Duslo, a.s.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“)
ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 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 podľa zákona č. 39/2013 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny
stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa
ustanovenia § 11a ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 26 ods. 1 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o správnom konaní“)
vydáva
oznámenie o opätovnom doručovaní vo veci vydania rozhodnutia č. 1273-13855/2019/
Rum/370210104/Z5-SP zo dňa 23. 04. 2019 o upustení od príloh k žiadosti podľa ustanovenia
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§ 7 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ pre prevádzku „Riadená skládka tuhých odpadov“,
prevádzkovateľa Duslo, a.s.
verejnou vyhláškou
z dôvodu nedoručenia písomnosti vlastníkovi pozemku pánovi Milanovi Bábikovi z titulu, že
pobyt adresáta je neznámy.

Toto oznámenie je neoddeliteľnou súčasťou vydaného rozhodnutia č. 1273-13855/
2019/Rum/370210104/Z5-SP zo dňa 23. 04. 2019.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:
Doručenie verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 11a ods. 4 zákona o IPKZ z dôvodu, že
pobyt vlastníka nie je známy:

Bábik Milan – vlastník pozemku p. č. 1500/3 registra „C“ (LV č. 1626; ½ podiel)
s neznámym pobytom

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle ustanovenia § 11a ods. 4 zákona o
IPKZ a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce, prípadne aj zverejnené iným
v mieste obvyklým spôsobom. Za deň doručenia sa považuje 15-ty deň tejto lehoty.
Príslušný obecný úrad zabezpečí zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením na úradnej tabuli
obce po dobu 15 dní a po tomto termíne potvrdené zverejnenie zašle späť na Inšpekciu.
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•

•

Obec Trnovec nad Váhom – úradná tabuľa

Vyvesené dňa ......................................

Zvesené dňa .........................................

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra – úradná tabuľa

Vyvesené dňa .......................................

Zvesené dňa ..........................................

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

Na vedomie:
1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava
3. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
4. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Radničné námestie 8, 969 55
Banská Štiavnica
5. Slovenská republika ako vlastník pozemku p. č. 1551/1 registra „E“ (LV
č. 1426), doručuje sa správcovi: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36,
817 47 Bratislava
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