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Vec
Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a
katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení; Investície do
preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných
katastrof, nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí; Projektový celok PC4;
Rekonštrukcia kanála B1 Trebišov ev.č. 5 412 055 001 na území mesta Trebišov
- prerušenie konania podľa § 20 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej
správy príslušný podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a §4 ods. 1 zákona NR SR č.180/2013 Z.z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa §3 ods. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) 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”) podľa §20 ods. 1
zákona o posudzovaní na návrh navrhovateľa Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská
ulica č. 29, 825 63 Bratislava 211, IČO: 35860839 doručený dňa 10.02.2016
prerušuje konanie
vo veci zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Obnova potenciálu
poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými
udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení; Investície do preventívnych
opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof,
nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí; Projektový celok PC4; Rekonštrukcia
kanála B1 Trebišov ev.č. 5 412 055 001 na území mesta Trebišov“ do doby než navrhovateľ
požiada o pokračovanie v konaní najviac ale na 60 dní v súlade s §20 ods. 1 zákona o
posudzovaní.
Žiadosť o prerušenie konania navrhovateľ odôvodnil tým, že predmetné oznámenie o
zmene činnosti plánuje v najbližšej dobe vysvetliť a doplniť.
Na prerušenie konania sa v zmysle § 20 ods. 1 zákona o posudzovaní nevyžaduje
súhlas ostatných účastníkov konania.
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Podľa § 64 zákona o posudzovaní sa na prerušenie konania podľa §20 ods. 1 zákona o
posudzovaní nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní - zákon č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Na vedomie:
1. Mesto Trebišov - primátor mesta, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
2. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
3. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie maratónu mieru 1, 040 01 Košice
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov
5. Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Námestie mieru č. 804, 075 01
Trebišov
6. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R.Štefánika 32,
Trebišov
7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia, M.R.Štefánika 1161/184, 075 26
Trebišov
9. Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru

