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Vec
Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania proti rozhodnutiu č. OU-BN-OSZP2018/005416-024 zo dňa 26.09.2018
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, 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 a § 3
písm. k) 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“)
a v súlade s § 56 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny
poriadok)
upovedomuje
o podanom odvolaní a jeho obsahu.
Občianska iniciatíva občanov Podlužian, Podlužany 334, 956 52 Podlužany dňa 08.10.2018
podala odvolanie proti rozhodnutiu Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti
o životné prostredie č. OU-BN-OSZP-2018/005416-024 zo dňa 26.09.2018. Občianska iniciatíva
občanov Podlužian zaslaním stanoviska k zámeru „„Kravín - pôrodnica“, s. č. 375 – prestavba na
halu pre ošípané“ dňa 27.08.2018 prejavila záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej
povolení v zmysle § 24 ods. 3 písm. a) zákona o posudzovaní.
Doručené odvolanie je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-kravin-porodnica-s-c-375-prestavba-na-halu-pre-osipane

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, týmto vyzýva
známych účastníkov konania a verejnosť na vyjadrenie k predloženému odvolaniu, aby sa
v lehote do 3 pracovných dní od doručenia upovedomenia k podanému odvolaniu vyjadrili.

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru
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Upovedomenie sa doručí
Navrhovateľ:
Poľnohospodárske družstvo Podlužany, 956 52 Podlužany
Dotknutá verejnosť:
1/ Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava
2/ Občianska iniciatíva občanov Podlužian, Podlužany 334, 956 52 Podlužany
Dotknutá obec:
Obec Podlužany, Obecný úrad č. 72, 956 52 Podlužany
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