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Vec:
„OBSTARANIE TECHNIKY DO MÄSOVÝROBY– MÄSOKOMBINÁT NORD SVIT,
S.R.O.“ – zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Navrhovateľ – Mäsokombinát NORD SVIT, Hlavná 5, 059 21 Svit, IČO 36171093, predložil
dňa 10.03.2016 Okresnému úradu Poprad, Odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej
len „OÚ Poprad“) podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA“) oznámenie o
zmene navrhovanej činnosti „OBSTARANIE TECHNIKY DO MÄSOVÝROBY–
MÄSOKOMBINÁT NORD SVIT, S.R.O.“ (ďalej len „oznámenie“).
Oznámenie je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/obstaranie-techniky-do-masovyroby-masokombinat-nordsvit-s-r-oa týmto Vám ho podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona EIA zasielame ako dotknutej obci
a povoľujúcemu orgánu.
Podľa § 29, ods. 8 zákona EIA dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má
zriadené a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky
a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia
uvedených informácií.
O týchto skutočnostiach žiadame zaslať písomnú informáciu.
Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 29 ods. 9 zákona EIA môžete doručiť na
adresu: Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 690/87,
058 44 Poprad najneskôr do desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí
písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Zároveň si Vás

dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe (word) na e – mail:
Milos.Pitvor@minv.sk.
Upozorňujeme, že oznámenie svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa
§ 29 zákona EIA, v ktorom OÚ Poprad rozhodne, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať
podľa zákona EIA. Vzhľadom k tomu, že OÚ Poprad pri svojom rozhodovaní prihliada podľa
§ 29 ods. 13 zákona EIA i na písomné stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona EIA, žiadame
Vás, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili tiež názor, či predložené oznámenie
má alebo nemá byť posudzované podľa zákona EIA.

Ing. Jozef SLOVÍK
vedúci odboru

