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Vec
Zisťovacie konanie „Kravín – pôrodnica, s.č. 375 – prestavba na halu pre ošípané“ stanovisko k oznámeniu o novom prejednaní
Dňa 18.09.2020 bolo Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti
o životné prostredia - orgánu štátnej vodnej správy, oznámené, že začalo nové prejednanie
zámeru „Kravín – pôrodnica, s.č. 375 – prestavba na halu pre ošípané“ (ďalej len „Zámer“),
navrhovateľa Poľnohospodárske družstvo Podlužany, zmysle § 29 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 zák. č. 24/2006 Z.z.). Zisťovacie konanie pokračuje na základe
rozhodnutia odvolacieho orgánu o zrušení rozhodnutia prvostupňového orgánu o neposudzovaní
činnosti uvedenej v Zámere podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne
a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení zákona číslo 525/2003 Z. z. o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, § 61 zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom
znení
a ako dotknutý a povoľujúci orgán v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z. po preštudovaní
predloženého zámeru vydáva podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. k nemu nasledovné
stanovisko:
Tunajší orgán štátnej vodnej správy k Zámeru vydal posledné stanovisko č. OU-BNOSZP-2019/008449-002 zo dňa 15.10.2019 a toto stanovisko zostáva v platnosti.
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