
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia
Odbor environmentálneho posudzovania

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

•----._--- ------_.-.._~ ---.-.,
I

•

Podľa rozdeľovníka

•

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo

4718/2015-3.4/jm

•

~
. ~'"Vybavuje/ti i

Mgr. J. Miklas~ __ -.,
02/59 562440 \
jana.miklasova@eriviro.gov.sk

•

Bratislava
07.04.2015

Vec
Zmena dobÝVacieho priestoru Rajec a pokračovanie t'ažby dolomitu na lokalite Šuja 
Vidošová - zaslanie zámeru

Navrhovateľ, DOLKAM ŠUJA a.s., Šuja, 015 01 Rajec, doručil dňa 25.03.2015
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "MŽP SR") podľa § 22
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 navrhovanej
činnosti "Zmena dobývacieho priestoru Rajec a pokračovanie ťažby dolomitu na lokalite
Šuja - Vidošová".

MŽP SR, odbor environmentálneho posudzovania, ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 1 a § 2 zákona Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova § 3 písm. k) a § 54
ods. 2 písm. k) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa začalo správne konanie vo veci
posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru
navrhovateľom.

Zámer Vám podľa § 23 ods. 1 zákona ako dotknutej obci resp. povol'ujúcemu orgánu
zasielame v prílohe. Zámer je zverejnený na http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zn1ena
dobyvacieho-priestoľu-rajec-pokracovanie-tazby-dolomitu-na-Iokal

Žiadame Vás, aby ste podľa § 23 ods. 3 zákona, ako dotknutá obec, informovali do
3 pracovných dní od doručenia tohto zámeru o tomto zámere verejnosť na úradnej tabuli
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obce a zároveň verejnosti oznámili, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote
môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.

Zámer musí byt' verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia
informácie o jeho doručenÍ.

Vaše písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona,
vrátane informácie o dobe a spôsobe zverejnenia zámeru, prosíme doručiť na adresu:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho
posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra Č. 1,81235 Bratislava, najneskôr do 21 dní od jeho
doručenia. Ak v uvedenej lehote nebude Vaše písomné stanovisko doručené, podľa § 23
ods. 4 zákona bude stanovisko považované za súhlasné.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko ministerstvu 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 je doručené v stanovenej lehote
prostredníctvom dotknutej obce.

S pozdravom

Príloha
- zámer Ix

Rozdeľovník:

1. Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
2. Obecný úrad Šuja, Šuja 1, 015 01 Rajec
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