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Vec
"Plán otvárkv. prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec - Šuja
dobývací priestor Raiec" - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

a upovedomenie o začatí konania

Dňa 17. 07. 2018, doručil navrhovateľDolkam Šuja a.s., 015 01 Rajec na Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
(ďalej len "MŽP SR") podľa § 18 ods. 2 písm. c) a § 29 ods. l písm. b) zákona Č. 2412006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

"Plán otvárky, prípravy a dobývania rok 2018 pre ložisko dolomitov Rajec - Šuja
dobývací priestor Rajec", vypracované podľa Prílohy Č. 8a k zákonu.

MŽP SR ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § l
ods. l písm. a) a § 2 ods. l písm. c) zákona Č. 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ako správny orgán podľa § l ods. 2 zákona Č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") a ako príslušný orgán
podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona upovedomuje podľa § 18 od . 3 správneho
poriadku, že dňom doručenia oznáme o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18
správneho poriadku zisťovacie konanie podľa § 29 zákona.

Ako príslušný orgán Vám podľa § 29 ods. 6 zákona, v súlade s § 18 ods. 2 písm. c)
zákona, ako dotknutej obci, povoľujúcemu, dotknutému, resp. rezortnému orgánu zasielame
informáciu o oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je zverejnené na webovom sídle
ministerstva, na adrese:

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 9
zákona žiadame doručiť na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra Č. l, 81235



Bratislava, najneskôr do 10 pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné
stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje podľa § 29 ods. 9 zákona za súhlasné.

MŽP SR žiada dotknutú obec, aby podľa § 29 ods. 8 zákona, informovala o tejto
skutočnosti verejnosť do 3 pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti na svojom webovom sídle, ak ho má obec zriadené, a na úradnej tabuli obce a zároveň

verejnosti oznámila, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu
pripomienky podávať. Zároveň žiadame zabezpečiť sprístupnenie oznámenia o zmene
navrhovanej č'innosti pre verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených
informácií.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 10 pracovných dní od
uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené,

aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Podľa § 33 ods.2 správneho poriadku Vám oznamujeme, že 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.

S pozdravom

Príloha
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ŽiVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Nám. L. Štúra 1

81235 BRATISLAVA
~77~

Jo.::f· zo'l

/~t«~

MESTO RAJEC
:\Jll1. SNP:2 ~

( 1501 HA·J EC

2


