OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie generála Klapku č. 7, 945 01 Komárno




Podľa rozdeľovníka
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-

Naše číslo
OU-KN-OSZP-2018/013069-025

Vybavuje/Linka
Ing. Podmaníková


Komárno
30.11.2018

Vec : Oznámenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu č. OU-KN-OSZP-2018/013069-020-Po zo
dňa 12.11.2018 a žiadosť o zaslanie súhlasu autoremedúrou.
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy podľa § 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, podľa § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(správny poriadok) upovedomuje účastníkov konania, že proti vydanému rozhodnutiu v zisťovacom
konaní č. OU-KN-OSZP-2018/013069-020-Po zo dňa 12.11.2018 pre spoločnosť BCF spol. s r.o.,
Novozámocká cesta 2509/83, 946 51 Nesvady, IČO : 36351563, zastúpený Ing. Ladislavom
Ferenczom - FORZA, Česká 19, 946 03 Kolárovo, vydaného podľa § 29, ods. 2 zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, na zámer „Výrobná hala BCF spol. s r. o. Nesvady“
podalo Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 2018, 851 02 Bratislava,
dňa 28.11.2018 emailom odvolanie, ktoré je prípustné a podané včas.
Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 2018, 851 02 Bratislava sa
odvoláva voči hore uvedenému rozhodnutiu z dôvodu, citujem:
„Podľa §29 ods.13 zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Ak ide o rozhodnutie, v ktorom sa určilo, že
navrhovaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona, výroková časť
rozhodnutia obsahuje aj podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie.“.
Z vyhodnotenia pripomienok odvolateľa vyplynulo, že niektoré konkrétne opatrenia boli
navrhovateľom akceptované, konkrétne:
a. Realizácia sadových úprav formou lokálneho parčíka; súčasťou parčíka bude aj rekreačná
časť pre zamestnancov obsahujúca aspoň 30 stromov.
b. Uvedený parčík má plniť aj ďalšie environmentálne funkcie najmä z hľadiska infiltrácie
dažďových vôd.
Žiadame aby postupom autoremedúry podľa §57 ods.1 Správneho poriadku bolo napadnuté
rozhodnutie zmenené tak, že uvedené podmienky budú doplnené do výrokovej časti
rozhodnutia.
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Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním úrad vysporiadal žiadame uviesť v rozhodnutí.
Žiadame byť oboznámený s podkladmi odvolacieho konania pre účely vyjadrenia sa podľa
§33 ods.2 a §56 Správneho poriadku v samotnom konaní o odvolaní. Zároveň žiadame, aby v
rozhodnutí o odvolaní boli všetky naše námietky v odvolaní citované podľa §47 ods.3 posledná veta
Správneho poriadku a odvolací orgán uviedlo, ako sa s nimi vysporiadal a ako ich v rozhodnutí
zohľadnil. S podkladmi odvolacieho orgánu žiadame byť oboznámení podľa §23 ods.1 pred
samotným vydaním druhostupňového rozhodnutia a umožniť odvolateľovi sa k nim podľa §33
ods.2 Správneho poriadku vyjadriť.“
Z uvedeného je zrejmé, že došlo k pochybeniu zo strany správneho orgánu a dôvody
uvedené v odvolaní sú opodstatnené, prvostupňový správny orgán Okresný úrad Komárno, odbor
starostlivosti o životné prostredie chce uvedenému odvolaniu v plnom rozsahu vyhovieť
uplatnením inštitútu autoremedúry v zmysle § 57 ods.1 správneho poriadku s cieľom opraviť zjavnú
chybu, ľahko opraviteľnú a urýchliť tak toto správne konanie.
Nakoľko pre uplatnenie inštitútu autoremedúry je podmienkou písomný súhlas všetkých
účastníkov konania k rozsahu a obsahu podaného odvolania, žiadame Vás týmto o zaslanie
Vášho písomného súhlasu do 7 dní od doručenia tohto oznámenia.
Ak by ktorýkoľvek z účastníkov konania odmietol dať svoj súhlas k rozsahu a obsahu
podaného odvolania alebo ak by ostal pasívny a v určenej lehote by nereagoval, nebola by splnená
zákonná požiadavka na vydanie rozhodnutia v rámci autoremedúry a rozhodnutie bude musieť
správny orgán ďalej postúpiť odvolaciemu orgánu.

RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru

Príloha : - fotokópia odvolania Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 2018,
851 02 Bratislava z 28.11.2018
Doručí sa :
1. Navrhovateľ : BCF EUROPE s.r.o., Novozámocká cesta 2509/73, 946 51Nesvady
2. V zastúpení : Ing. Ladislav Ferencz, Česká 1, 946 03 Kolárovo
3. Obec Nesvady, Obchodná 23, 946 51 Nesvady
Na vedomie :
1. Ministerstvo hospodárstva SR, 827 15, Mierová 2017/19, 821 05 Bratislava-Ružinov
2. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
3. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
4. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Klapku 7, 945 01
Komárno
5. Okresný úrad Komárno, odbor krízového riedenia, Nám. M. R. Štefánika 10, 945 01 Komárno
6. Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Senný trh 4, 945 01 Komárno
7. Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Senný trh 4, 945 01
Komárno
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Komárne, Mederčská 39, 945 01 Komárno
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Družstevná 16, 945 1 Komárno
10. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
11. Združenie domových samospráv, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava (do elektronickej schránky)
12. Pre spis
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