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Vec: "Skládka odpadov Rajec - Šuja, 4. ctapa"
- zaslanie oznámenia o zmene

Navrhovateľ, Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Námestie SNP
18/18,015 Ol Rajee (IČO 31930387) doručil listom bez čisla dňa OS. 06. 2017 Ministerstvu
životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné
prostredie (ďalej len "MŽP SR") podľa § IS ods. 2 pism. c) a podľa § 29 ods. I pism. b)
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 posudzovaní")
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti : "Skládka odpadov Rajec - Šuja, 4. etapa",
vypracované podl'a Prílohy Č. 8a k zákonu o posudzovaní. Oznámenie o zmene súvisí
s prevádzkou "Skládka odpadov Rajec Šuja". ktorá má vydané integrované povolenie
č. 17461770090 I03/282-Chy zo dňa 2S. 06. 2004 v zneni neskorších zmien.

MžP SR ako príslušný orgán štátnej správy podľa § l a § 2 zákona Č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorš ich

predpisov, § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní, podľa § 18 zákona

Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne
konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia

oznámenia Ozmene navrhovatel'om.

Ako príslušný orgán Vám ako dotknulej obci v prílohe zasielame oznámenie
o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) zákona
o posudzovaní. Zároveň Vám zasielame informáciu Ooznámení o zmene navrhovanej
činnosti, ktorá je zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky na adrese http://www.minzp.skJnastránke:

http://Cn\'irollorlal.sk/sk/cill/dctail/skhldka-odpadov-rajcc-suia-4~clapa

Žiadame Vás, aby ste podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní, ako dotknutá obec,
informovali verejnosť do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti na svojom webovom sídle, ak ho máte zriadené, a aby ste na úradnej tabuli obce o tejto
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skutočnosti infonnovali verejnosť, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky, a aby ste uviedli aj miesto, kde sa

móžu pripomienky podávat'.

Oznamenie o zmene navrhovanej činnosti musi byť verejnosti sprístupnené najmenej

po dobu IO pracovných dní od zverejnenia a sprístupnenia uvedených informácii.

M.inisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. ĽudO\'Íla Štúra I,

812 35 Bratislava, najneskôr do IO pracovn'i'ch dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné

stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene

navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených infonnácií podl'a ods. 8
zákona o posudzovaní. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote
doručené dotknutej obci.

Zároveň si Vás dovol'ujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj elektronicky vo fonnáte Word
na e·mail: helena.poneconíalenviro.gov.sk.

S pozdravom

/,'. Z
RNDr. Gabriel N i i ň a n s k Ý

riaditel' odboru

Príloha:. Oznámenie o zmene

Rozdeľovník:

l. Mesto Rajec, Primátor mesia, ámeslie SNP 212, 015 22 Rajec

2. Obec Rajecká Lesná, Starosla obce, Rajecká Lesná č. 82. 013 15 Rajecká Lesná

3. Obec Šuja. Starosta obce, Šuja č. 1,01501 Rajec

2


