odbor starostlivosti o životné prostredie
Partizánska 690/87, 058 44 Poprad

č.j. OU-PP-OSZP-2017/009524-013/BL

v Poprade 04.07.2017

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie (OÚ Poprad), ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v spojení s § 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 (zákon EIA) vykonáva zisťovacie konanie vo veci Oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti „STD nádrže na vodu“ (oznámenie) ktoré predložil navrhovateľ STD, a.s., Hlavná 1,
059 51 Poprad IČO: 36 476 552 a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov (správny poriadok) takto rozhodol:
OÚ Poprad podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku

prerušuje
konanie v uvedenej veci
do dodania novej hlukovej štúdie vplyvu zdroja na existujúce rodinné a bytové domy
vypracovanú odborne spôsobilou osobou, kde budú navrhnuté konkrétne opatrenia na
elimináciu hlukovej záťaže.
Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty v súlade s § 29 ods. 5 správneho poriadku neplynú.
V súlade s § 29 ods. 4 správneho poriadku bude príslušný orgán v konaní pokračovať, len čo
pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo.
O d ô v o d n e n i e:
OÚ Poprad vykonáva zisťovacie konanie podľa § 29 zákona EIA vo veci Oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti „STD nádrže na vodu“ ktoré doručil navrhovateľ STD, a.s., Hlavná 1, 059
51 Poprad. Príslušný orgán oznámenie zaslal rezortnému orgánu, dotknutým orgánom,
povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zároveň ho zverejnil na svojom webovom sídle.
Mesto Poprad, ako dotknutá obec k oznámeniu uviedla, že požaduje aby bol návrh opatrení na
dosiahnutie prípustného hlukového zaťaženia chráneného prostredia navrhnutý variantne a aby
tieto opatrenia boli uvedené konkrétne.
Na základe uvedeného správny orgán rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.

Poučenie:
Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

Ing. Jozef S L O V Í K
vedúci odboru

Doručí sa:
1. STD, a.s., Hlavná 1, 059 51 Poprad
2. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava - Petržalka
3. Ing. Ján Olekšák, Hlavná 29, 059 51 Poprad-Matejovce
Na vedomie:
1. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
2. Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade,
Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Poprade,
Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
5. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
6. Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
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