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OU-TN-OSZP3-2019/032651-

002 TBD 

 

RNDr. Bútorová /032/7411675  

 

07. 10. 2019 

Vec  

Modernizácia rybného hospodárstva – PETYOWKA s.r.o.   

– oznámenie o začatí konania a zaslanie zámeru 

 

 

     Navrhovateľ, PETYOWKA s.r.o., M. R. Štefánika 28, 912 50 Trenčín, doručil dňa         

02. 10. 2019  Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu 

ochrany prírody a   vybraných zložiek  životného   prostredia   (ďalej len „Okresný  úrad   

Trenčín, OSZP“) 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“) zámer navrhovanej činnosti „Modernizácia rybného hospodárstva –      

PETYOWKA s.r.o.“ vypracovaný podľa Prílohy č. 9 zákona.  

 

Okresný úrad Trenčín, OSZP, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 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 a § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona, podľa      

§ 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov oznamuje, že začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov 

na životné prostredie dňom doručenia zámeru navrhovateľom.  

 

Zámer Vám podľa § 23 ods. 1 zákona ako dotknutej obci, resp. ako povoľujúcemu 

orgánu, resp. ako rezortnému orgánu, resp. ako dotknutému orgánu zasielame 

prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky, na adrese:  

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-rybneho-hospodarstva-petyowka-s-r-o-     

 

Dotknutej obci zasielame v prílohe zámer aj v listinnom vyhotovení.   

 

Vzhľadom k upusteniu Okresného úradu Trenčín, OSZP, od požiadavky variantného 

riešenia navrhovanej činnosti listom č. OU-TN-OSZP3-2019/031555-002 TBD zo dňa             

27. 09. 2019 zámer obsahuje jedno riešenie navrhovanej činnosti a nulový variant. 

 

 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín 
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Žiadame dotknutú obec, aby podľa § 23 ods. 3 zákona, informovala do 3 pracovných dní 

od doručenia tohto zámeru o tomto zámere verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň 

verejnosti oznámila kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže 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 (vrátane 

informácie o dobe a spôsobe zverejnenia zámeru obcou) žiadame doručiť na adresu: Okresný 

úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín, 

najneskôr do 21 dní od jeho doručenia. Ak v uvedenej lehote nebude Vaše písomné stanovisko 

doručené, podľa § 23 ods. 4 zákona bude stanovisko považované za súhlasné.  

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko príslušnému orgánu: Okresnému úradu 

Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie do 21 dní od zverejnenia zámeru na 

webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia  obcou podľa § 23 ods. 3 zákona; 

písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote 

prostredníctvom dotknutej obce. 

 

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu 

posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad 

Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, 

kontaktná osoba: RNDr. Bútorová. 

 

 

Príloha 

zámer 1x v listinnom vyhotovení pre dotknutú obec 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Ing. Jana Hurajová 

                                                                                         vedúca odboru  
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Rozdeľovník 

 

Navrhovateľ 

1. PETYOWKA s.r.o., M. R. Štefánika 28, 912 50 Trenčín 

 

Dotknutá obec a zároveň povoľujúci orgán 

2. Obec Motešice, starosta, 913 26 Motešice 

 

Rezortný orgán 

3. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 

4. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava  

 

Dotknutý orgán 

5. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 

Bratislava 

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ul. Nemocničná 4,  

911 01 Trenčín 

7. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

8. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

9. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A,  911 01 Trenčín 

10. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH 

11. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOO 

12. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOPaK 

13. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS 

14. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja 

15. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 

16. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 

17. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, OZ Piešťany, 

Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 

18. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, 

955 55 Topoľčany  


