Informácia pre verejnosť podľa § 24 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“) o konaní podľa § 19 zákona.
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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“), Námestie
Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona informuje verejnosť, že
navrhovaná činnosť „Bytový dom Centrum Priekopa, ul. Uzlovská, Martin“ podlieha
konaniu podľa § 19 zákona.
MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) 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) a § 54 ods. 2 písm. g) zákona upovedomuje podľa
§ 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov účastníkov konania o tom, že dňom 09. 09. 2021 začalo konanie
o podnete „Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava“,
podľa § 19 zákona, v ktorom MŽP SR rozhodne, či činnosť „Bytový dom Centrum
Priekopa, ul. Uzlovská, Martin“ navrhovaná na katastrálnom území Martin - Priekopa
podlieha posudzovaniu podľa zákona. Podľa § 19 ods. 5 zákona príslušný orgán pri
rozhodovaní o tom, či navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona,
prihliada aj na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto realizácie navrhovanej
činnosti, najmä jeho únosné zaťaženie a ochranu poskytovanú podľa osobitných
predpisov a význam očakávaných vplyvov. Podľa § 19 ods. 6 zákona použije kritériá pre
zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 k zákonu.
Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania je
možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny:
Povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon).
Neuvádzame.
Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke
www.enviroportal.sk.
Povoľujúci orgán:
Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského, 036 49 Martin
MŽP SR oznamuje, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a
zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť 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 MŽP SR.
Rozklad proti rozhodnutiu, ktoré bude výsledkom konania o podnete, je možné podať na
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v lehote do 15 dní odo
dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny
poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.
Podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené
osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov.

