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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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MESTSKÝ ÚRAD, ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A DOPRAVY

LIPTOVSKÝ

MIKULÁŠ
Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti
„Ťažba štrkopieskov Liptovský Ján“
navrhovateľa
„Slovenské štrkopiesky, s.r.o., Tatranská č. 18, 059 91 Veľký Slavkov“
a upovedomenie o začatí konania
Dňa 13.02.2019 bol Mestskému úradu v Liptovskom Mikuláši, oddeleniu životného
prostredia
a
poľnohospodárstva
z Ministerstva
životného
prostredia
SR, *
odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie doručený zámer navrhovanej činnosti
„Ťažba štrkopieskov Liptovský Ján“ navrhovateľa „Slovenské štrkopiesky, s.r.o., Tatranská
č. 18, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 36 512 907“.
Do zámeru je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné
náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade, oddelení životného prostredia
a poľnohospodárstva, Štúrova ulica 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš, nal.posch.,
č. dverí 111, počas stránkových dní. Zámer je zverejnený aj na internetovej stránke:
♦

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/tazba-strkopieskov-liptovsky-jan
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Ministerstvu životného prostredia
SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra č. 1, 812 35
Bratislava do 21 dní od dňa zverejnenia oznámenia.
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Vec
Ťažba štrkopieskov Liptovsky Ján - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie
o začatí konania
Dňa 16. 01. 2019, doručil navrhovateľ Slovenské štrkopiesky, s.r.o., Tatranská 18,
059 91 Veľký Slavkov na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 22 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 “) zámer navrhovanej
činnosti „Ťažba štrkopieskov Liptovský Ján“ vypracovaný podľa Prílohy č. 9 k zákonu '
o posudzovaní.
MŽP SR ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1
ods. 1 písm. a) a § 2 ods. I písm. c) zákona č. 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 podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán
podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. k) zákona o posudzovaní upovedomuje podľa § 18 ods.
3 správneho poriadku, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo podľa § 18
správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na
životné prostredie.
Ako príslušný orgán Vám podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní, ako povoľujúcemu,
resp. dotknutému, resp. rezortnému orgánu a ako dotknutej obci zasielame zámer a zároveň
informáciu o zverejnení na webovom sídle ministerstva, na adrese:
https://\vww.enviroportal.sk/sk/eia/detail/tazba-strkopieskov-liptovskv-ian

MŽP SR žiada dotknutú obec, aby podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní do
3 pracovných dní od doručenia zámeru o ňom informovala verejnosť na úradnej tabuli obce
a zároveň verejnosti oznámila, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže

Ministerstvo životného prostredia SR { Námestie Ľudovíta Štúra 3S/1 j 812 35 Bratislava j Slovenská republika
tel: +421 2 5956 2495 | e-mail: tatiana.urbanova@enviro.gov.sk www minzp.sk

verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť
verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.
Vaše písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona
o posudzovaní (vrátane informácie o dobe a spôsobe zverejnenia zámeru na obci) žiadame
doručiť na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava,
najneskôr do 21 dní od doručenia tohto upovedomenia. Ak v uvedenej lehote nebude Vaše
písomné stanovisko doručené, podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní bude stanovisko
považované za súhlasné.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 21 dní od zverejnenia
zámeru na webovom sídle MŽP SR alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona
o posudzovaní; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej
lehote prostredníctvom dotknutej obce.

S pozdravom
MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Nám. L. Štúra 1
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Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru
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Doručuje sa:
Dotknutá obce (poštou):
1. Obecný úrad Liptovský Ján, Ulica Jána Kalinčiaka 39/3, 032 03 Liptovský Ján
2. Obec Uhorská Ves 53, 032 03 Uhorská Ves
3. Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Povoľujúci orgán (elektronicky):
4. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica
5. Obecný úrad Liptovský Ján, Ulica Jána Kalinčiaka 39/3, 032 03 Liptovský Ján
Dotknutý samosprávny kraj (elektronicky):
6. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
Rezortný orgán (elektronicky):
7. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15
Bratislava
Dotknutý orgán (elektronicky):
8. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám.
osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
9. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor opravných prostriedkov, Nám. osloboditeľov
I, 031 41 Liptovský Mikuláš
10. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Nám. osloboditeľov 1,
031 41 Liptovský Mikuláš
11. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Nám. osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
12. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Nám. osloboditeľov 1,
031 41 Liptovský Mikuláš
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, P.O.BOX
10 Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
14. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši,
Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš
15. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
Na vyjadrenie (elektronicky):
16. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných
zdrojov, TU
17. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany biodiverzity
a krajiny, TU
18. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, TU
Navrhovateľ (elektronicky-):
19. Slovenské štrkopiesky, s.r.o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov

