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Vec: - Doručenie zámeru –oznámenie o novom prejednaní a žiadosť o stanovisko
avrhovateľ Ireks Enzyma, s.r.o., Pavla Horova 10, 080 01 Prešov v zastúpení ENVIS,
s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava doručil dňa 18.05.2018 Okresnému úradu Nitra,
odboru starostlivosti o životné prostredie 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 činnosť „Logistický sklad a školiace
centrum Ireks Enzyma“

Pre navrhovanú činnosť bol uskutočnený postup zisťovania predpokladaných vplyvov na
životné prostredie ukončený Rozhodnutím zo zisťovacieho konania č. OU-NR-OSŽP32017/3199 zo dňa 18.09.2017. Vo vydanom rozhodnutí podľa zákona sa rozhodlo, že
navrhovaná činnosť „Logistický sklad a školiace centrum IREKS ENZYMA“ sa nebude
posudzovať.
Vydané rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť.
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie
uvedené rozhodnutie zrušilo Rozhodnutím č. OU-NR-OOP4-2018/005741-2 zo dňa 11.01.2018,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.02.2018 a vec vrátilo na nové prejednanie a rozhodnutie.
Okresný úrad itra, odbor starostlivosti o životné prostredie, 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, § 3 písm. k)
a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov o na životné prostredie v znení
neskorších predpisov a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov týmto listom začína nové prejednanie navrhovanej
činnosti.
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Doručenie zámeru Vám oznamujeme podľa § 23 ods. 1 zákona
ako dotknutému,
povoľujúcemu, rezortnému orgánu a dotknutej obci a žiadame Vás o písomné stanovisko.
Zámer je zverejnený na webovej stránke MŽP SR – www.enviroportal.sk.- Sekcia EIA
Vaše písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona prosíme
doručiť na adresu: najneskôr do 21 dní od jeho doručenia. Ak v uvedenej lehote nebude na
našu adresu doručené Vaše písomné stanovisko, podľa § 23 ods. 4 zákona bude považované za
súhlasné.
Účastníci konania majú podľa § 27 ods.1 Správneho poriadku lehotu na vyjadrenie
najneskôr do 21 dní od jeho doručenia.

Upozornenie!!!:
Vo Vašom stanovisku vyjadrite Váš názor, či sa navrhovaná činnosť má posudzovať
podľa zákona (povinné hodnotenie).
V prípade kladného stanoviska k posudzovaniu- povinnému hodnoteniu, je nutné napísať
dôvod takéhoto názoru.
Všetky pripomienky žiadame jasne formulovať, budú premietnuté do podmienok
rozhodnutia.
Účastníci konania sú podľa § 34 ods.3 povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení
dôkazy, ktoré sú mu známe.
Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia tohto listu informuje o ňom verejnosť
na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote
môže verejnosť podávať pripomienky a kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť
verejnosti prístupný najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Dotknutá Obec nám povinne zašle informáciu o zverejnení, teda od kedy do kedy bol
navrhovaný zámer zverejnený na úradnej tabuli obce a tiež zverejnený na stránke Obce, ak
takúto má.

S pozdravom

Ing. Jana Látečková
vedúca odboru

Rozdeľovník:
Doručuje sa elektronicky:
Dotknutá obec
Obec Lužianky
Mesto Nitra
2

Povoľujúci orgán
Mesto Nitra, OÚ Nitra, OSŽP3 -ŠVS
Rezortný orgán
MDV SR

Dotknuté orgány
OÚ Nitra, odbor CDaPK, KR, OSZP 2,3, PaL,
ÚNSK
RÚVZ v Nitre
KRHZZ v Nitre
Dopravný úrad Bratislava
KPÚ v Nitre
ŽSR
RVaPS Nitra
SVP š.p.

Účastníci konania
Doručí sa poštou:
Roman Cerulík, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
Doručí sa elektronicky:
Združenie domových samospráv, Bratislava
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