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Vec
„REKREAČNÝ AREÁL GREEN PARK NEMEČKY 2.etapa“
- zaslanie zámeru navrhovanej činnosti, upovedomenie o začatí konania

Navrhovateľ Cyklo Green Park s.r.o., Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany, IČO: 50 625 021 predložil dňa
20.12.2022 Okresnému úradu Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 a § 29 ods. 1 písm. a)
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“) zámer „REKREAČNÝ AREÁL GREEN PARK NEMEČKY 2.etapa“.

Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v katastrálnom území obce Nemečky.
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1
a § 5 ods. 1 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 ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b)
zákona informuje, že dňom doručenia zámeru začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné
prostredie.
Ako príslušný orgán Vám v prílohe zasielame zámer v súlade s § 23 ods.1 zákona. Uvedený zámer navrhovanej
činnosti je zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekreacny-areal-green-park-nemecky-2-etapa
Žiadame Vás, aby ste podľa § 23 ods. 3 zákona, ako dotknutá obec, informovali o tejto skutočnosti verejnosť do
10 pracovných dní od doručenia zámeru na svojom webovom sídle, ak ho má obec zriadené, a na úradnej tabuli
obce a zároveň verejnosti oznámili, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať
pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zároveň žiadame zabezpečiť sprístupnenie zámeru pre
verejnosť po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Vaše písomné stanovisko k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona, vrátane informácie o dobe a spôsobe zverejnenia
zámeru, prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra
1738, 955 40 Topoľčany, najneskôr do 21 dní od jeho doručenia. Ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej
lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Stanovisko prosíme zaslať aj v elektronickej forme na adresu:

eva.kutnanska@minv.sk.
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Podľa § 23 ods. 4 zákona môže verejnosť doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru do 21 dní
od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona.
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) Vám oznamujeme, že účastníci
konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli 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 Okresnom úrade Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie.

S pozdravom

Prílohy
Zámer Rekreačný areál green park Nemečky 2. etapa

Ing. Janka Hubinská
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


