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Vec

Výstavba, rekonštrukcia a modemizácia výroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová,
Stavba 1: Zdroj tepla a elektrickej energie
Stavba 2: Vonkajšie rozvody tepla
- oznámenie o začatí konania a zaslanie zámem

Navrhovateľ, KMET Handlová, ul. F. Nádaždyho 92/2, 972 51 Handlová, IČO 36 334 634 v zastúpení spoločnosťou
FABIAN & VAŇKO, s. r. o., Skuteckého 30, 974 01 Baiiská Bystrica, IČO 31 625 088 (ďalej len navrhovateľ),
predložil dňa 21. 12. 2021 Okresnému úradu Prievidza, odbom starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona
NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopkiení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti Výstavba, rekonštmkcia
a modemizácia yýroby tepla a rozvodov tepla v meste Handlová, Stavba 2: Vonkajšie rozvody tepla (spracovateľ
ENVFNG, s. r. o., Rakovčík 58, 089 01 Svidník, december 2021) na vykonanie zisťovacieho konania o posudzovaní
predmetnej navrhovanej činnosti.

Uvedeným dňom bolo podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správiiy poriadok) v
znení neskorších predpisov začaté konanie v predmetaej veci. Po vykonanom zisťovacom konaní bolo dňa
14. 02. 2022, Okresným úradom Prievidza, OSZP, vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania, pod č. OU-PD-
OSZP-2022/011090-025. Proti tomuto rozhodnutiu bolo v zákonom stanovenej lehote, dotknutou verejnosťou Ing.
Milanom Obrkom, Cesta na štadión 1197/30, 010 04 Zilina, podané odvolanie, ktoré Okresný úrad Prievidza, OSZP,
v zmysle platnej legislatíyy predložil príslušnému odvolaciemu orgánu - Okresnému úradu Trenčín, odbom oprav-
ných prostriedkov. Dňa 27.05.2022, pod č. OU-TN-OOP3-2022/21048-002 vydal Okresný úrad Trenčín, odbor
opravných prostriedkov rozhodnutie o odvolaní, právoplatné dňa 03. 06. 2022, v ktorom napadnuté rozhodnutie Ok-
resného úradu Prievidza, OSZP zmšil a vec vrátil na nové pojednávanie a rozhodnutie.

Dňa 26. 08.2022 navrhovateľ predložil zámer navrhovanej činnosti, predmetom ktorého je stavba 1: Zdroj tepla a
elektrickej energie a stavba 2: Vonkajšie rozvody tepla.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej spráyy podľa § 1 a§ 5
zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátaej správe starostíivosti o životné prostredie a o zmene a dophiení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 písm. k) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prosta-edie, oznamuje
podľa §18 ods. 3 správneho poriadku začatie správneho konania v predmetnej veci.
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Zámer navrhovanej čmnostije zverejnený na intemetovej adrese
https://www. envu-oportal. sk/sk/eia/detail/vystavba-rekonstrukcia-modemizacia-vyroby-tepla-rozvodov-tepla-v-
mest

a tiež na webovom sídle tunajšieho úradu na intemetovej adrese
https://www.minv.sk/?spravne-konania-22 .

Zámer navrhovanej činnosti Vám podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní ako dotknutej obci zasielame a žiadame
Vás, aby ste písomné stanovisko k zámem navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie domčili najneskôr do 21 dní od jeho doručenia na adresu: Okresný úrad Prievidza, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza.

V prípade, že Vaše stanovisko nebude doručené tunajšiemu úradu v uvedenej lehote, považuje sav zmysle § 23 ods.
4 zákona o posudzovaní za súhlasné.

NakolTíO Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliadav zmysle
§ 29 ods. 3 aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste yo
Vašom písomnom stanovisku vyjadrili aj názor, či predložený zámer má alebo nemá byť posudzovaný podľa vyššie
uvedeného zákona.

Dotknutá obec do troch pracovných dní od domčenia zámem alebo oznámenia podľa odseku 2 infonnuje o ňom
verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámem nahliadnuť v akej lehote môže
verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti spristup-
nený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho domčení.

Súčasne si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste tunajší úrad písomne informovali o mieste, spôsobe a čase zverejnenia
zamem.

Ing. DarinaMjartanová
vedúca odbom

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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