OKRESNÝ ÚRAD NITRA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova 69, 949 01 Nitra




ROZDEĽOVNÍK


Váš list číslo/zo dňa
-

Naše číslo
2017/16359


Vybavuje/linka
Ing.Lopošová/292

Nitra
07.06.2017

Vec: - Doručenie doplňujúcich informácií podľa § 29 ods.10 –oznámenie a žiadosť o stanovisko
Dňa 04.05.2017 doručil na tunajší úrad RÚVZ v Nitre stanovisko č. HZP/A/2017/01234 zo
dňa 21.04.2017 k predloženému zámeru, ktorý navrhovateľ plánuje realizovať v Nitrianskom
kraji, v okrese Nitra, k.ú. Mlynárce, parcela č. 1050/4, parcela registra „C“ v PP Nira –Sever,
evidovanú na LV č. 7838.
V uvedenom stanovisku RUVZ v Nitre súhlasí so zámerom „Výrobná prevádzka
s ubytovaním“ navrhovateľa NitraInvest s.r.o., Mostná 29, 949 01 Nitra, ale žiada doplniť zámer
o o akustickú štúdiu, svetlotechnický posudok a rozptylovú štúdiu.
Na základe uvedeného tunajší úrad vyzval dňa 05.05.2017 navrhovateľa v zastúpení
spoločnosťou Aegis Business Group SK k.s., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava o doplnenie
zámeru o vyžiadané dokumenty v súlade s § 29 ods. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov a konanie prerušil po dobu max. 30 dní od doručenia prerušenia.
Navrhovateľ doplnil požadované podklady kompletne dňa 31.05.2017.
Na základe uvedeného Vás žiadame o stanovisko k doplneným podkladom do
kalendárnych dní od prijatia tohto listu.

7

Uvedené podklady sú zverejnené na stránke MŽP SR www.enviroportal.sk,
posudzovanie vplyvov na ŽP – sekcia EIA/SEA – činnosť „ Výrobná prevádzka
s ubytovňou Sever“
Zároveň Vás informujeme, že navrhovateľ v zastúpení spoločnosťou Aegis Business Group SK,
k.s., požiadal dňa 26.05.2017 o zmenu názvu zámeru z názvu „Výrobná prevádzka s ubytovňou
Sever“ na „Výrobná prevádzka s ubytovaním“ z dôvodu harmonizácie projektu s projektovou
dokumentáciou na nasledujúce konania.
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 k doplňujúcim informáciám
nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a kde sa môžu pripomienky
podávať. Doplňujúce informácie musia byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 7
kalendárnych dní od zverejnenia informácie.
Telefón
+421/37/6549292

E-mail
sibyla.loposova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Dotknutá Obec nám povinne zašle informáciu o zverejnení.

S pozdravom

Ing. Rudolf Hlavačka
vedúci odboru

Rozdeľovník:
Doručuje sa dotknutým orgánom:
OÚ Nitra, odbor CDaPK, KR, OSZP 2,
ÚNSK
RÚVZ v Nitre
ORHZZ v Nitre
Povoľujúcemu orgánu – Mesto Nitra
Rezortnému orgánu – MDVaRR SR
Dotknutá verejnosť:
Roman Cerulík, Štefánikova tr. č. 59, 949 01 Nitra
Verejnosť:
www.enviroportal.sk
www.minv.sk (OÚ Nitra, oddelenie OP, Posudzovanie vplyvov na ŽP)
Úradná tabuľa OÚ Nitra
Vyvesené dňa..........................

Zvesené dňa: ...............................

Podpis: ....................................

Podpis: ...........................................
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