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Vec:
„Areál Zdroje Zeme Horný Jatov“ - zaslanie oznámenia o navrhovanej činnosti
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dňa 19.07.2019 bolo na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len
,,OÚ Šaľa, OSZP“) doručené oznámenie o navrhovanej činnosti ,,Areál Zdroje Zeme Horný
Jatov“, od navrhovateľa Zdroje Zeme a.s., Strojárenská 1, 900 27 Bernolákovo, IČO:
50 460 137. Predložený zámer bol vypracovaný podľa § 22 ods. 3 a Prílohy č. 9 k zákonu
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“).
Dňom doručenia zámeru, OÚ Šaľa, OSZP 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, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona o posudzovaní v súlade s
§ 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné
prostredie.
Ako príslušný orgán Vám podľa § 23 ods. 1 v súlade s § 18 ods. 2 písm. a) zákona
o posudzovaní oznamujeme, že text zámeru a informácia o predložení zámeru sú zverejnené na
webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/areal-zdroje-zemehorny-jatov.
Žiadame Vás, aby ste podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní, ako dotknutá obec do 3
pracovných dní od doručenia tohto zámeru, informovali o ňom verejnosť, spôsobom v mieste
obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do zámeru nahliadnuť.
Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia a sprístupnenia
uvedených informácií.
Vaše písomné stanovisko k zámeru (vrátane informácie o dobe a spôsobe zverejnenia zámeru)
podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Šaľa, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, najneskôr do 21 dní od jeho
doručenia.
Ak v uvedenej lehote nebude na našu adresu doručené Vaše písomné stanovisko, podľa § 23 ods.
4 zákona o posudzovaní bude považované za súhlasné.
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-2Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od
zverejnenia uvedených informácií podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní.
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
Zároveň si dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe na e-mail:
martin.stanko@minv.sk.
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