OKRESNÝ ÚRAD

MYJAVA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Ul. Moravská č. 1, 907 01 Myjava

Č. j. OU-MY-OSZP-2021/000291-7

v Myjave, 19. 01. 2021

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ
podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
podľa § 29 ods. 1 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“).
a)

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oznamuje verejnosti, že
zmena navrhovanej činnosti
„BIOFARMA KAŠKA - Vrbovce“
podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona.
Príslušný orgán

Názov navrhovanej
činnosti
Miesto realizácie

Predmet činnosti

Navrhovateľ

Okresný úrad Myjava
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Ul. Moravská č. 1
907 01 Myjava
„BIOFARMA KAŠKA - Vrbovce“
Vrbovce, parcela reg. C č. 8948/1, 8948/2, 8948/3, 8948/4,
8950, 8951, 8952, 8953, 8954, 8955/1, 8955/2, 8955/3, 8956,
8958, 8959, 8960/1, 8961, 8962, 26904, 26925/1, 26925/2,
26925/3, 26925/4, 26925/5, 26925/6, 26925/7, 26925/8,
26925/9, 26925/10, 26925/11, 26925/12, 26926, 27057/1,
27057/2, 27057/3, 27057/4 27057/5, 27058/2, 27061/1,
24062/1, 27062/2, 27062/3, 27064/3, 27538/1, 27538/5,
parcela reg. E č. 9075, 27057/2, 27058, 27060, 27066

Zrušenie výstavby penziónu a výstavby rodinného domu
s prislúchajúcou infraštruktúrou a namiesto toho návrh
prestavby rodinného domu, prestavby hospodárskeho
objektu na relaxačno-edukačný objekt, zmeny funkčného
využitia chalupy na ubytovanie v súkromí, prestavby
stodoly na rekreačnú chatu, vybudovania vonkajšieho
wellness, vybudovania altánku s grilom a pecou na
chlieb, opravy garáže a vybudovanie drobnej chatky,
zníženia počtu parkovacích miest k pôvodnému objektu
penziónu, zvýšenia počtu parkovacích miest vo vstupnej
časti areálu pri objekte Predaj z dvora, úpravy trasy
areálových komunikácií.
Biofarma Kaška s. r. o., Na Grunte č. 13642/17,
Bratislava

b)

c)
d)
e)
f)

g)

Na Okresnom úrade Myjava, odbore starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej
správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ako príslušnom orgáne 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, § 3
písm. k) a § 56 ods. písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne
konanie vo veci zisťovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňa
05. 01. 2021 doručením oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom
v súlade s zákonom č. 24/2006 Z. z. a jeho doplnením 31. 03. 2021.
Informácie o zmene navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto konania je možné
získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny:
 Stavebné povolenia podľa zákona č. 50/1976 Zb.
Neuvádzame.
Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:
www.enviroportal.sk.
Dotknutá obec do desiatich pracovných dní od doručenia oznámenia zmene
navrhovanej činnosti informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň
oznámi, kde a kedy možno do zámeru navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote
môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať,
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti musí byť verejnosti sprístupnený po dobu 10
dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.
Obec Vrbovce, Vrbovce č. 42
Dotknutá obec
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej
činnosti príslušnému orgánu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 29 ods. 8 zákona
na adresu:
Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie
Príslušný orgán
Ul. Moravská č. 1, 907 01 Myjava
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené
dotknutej obci.
Povoľujúci orgán

Obec Vrbovce, Vrbovce č. 42

e) Neuvádzame.
f) Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oznamuje, že podľa
§ 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť,
pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie,
odpisy a výpisy) na tunajšom úrade v čase úradných hodín klientskeho centra.
Vyvesené dňa : ..........................
Zvesené dňa :

...........................

