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MESTO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Čz!
Váš list: Naše číslo: Vybavuje: V Spišskej Novej Vsi

20- 3453-212017-AC Oddelenie územněho dňa:8. 11.2017
plánovania a SP

Ing. Anna da Cruz

tel.: 0534152322

Vec: VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Navrhovateľ Brantner Nova s.r.o. so sídlom Sadová 13, Spišská Nová Ves predložil dňa
25. 10. 2017 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky podľa 22 zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni
neskorších predpisov (ďalej len »zákon“) zámer navrhovanej činnosti „Spišská Nová Ves Regionálna
skládka odpadov Kůdelník II. rozširenie skládky 4. a 5. etapa“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné
prostredie, ako prislušný orgán štátnej správy podľa 1 a 2 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších
predpisov, 3 pism. 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 začalo správne konanie doručením
zámeru vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

Zámer navrhovanej činnosti je verejnosti prístupný k nahliadnutiu na mestskom úrade na
Štefánikovom námestí č. 1, Spišská Nová Ves, na oddeleni územného plánovania a stavebného
poriadku, v kancelárfl č. 23 na 2. poschodí v úradných hodinách, alebo na internetovej stránke

Verejnosť může doručiV svoje pisomné stanovisko k zámeru na adresu: Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava do 21 dni od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od
zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli mesta Spišská Nová Ves; písomné stanovisko sa
považuje za doručené, aj ked‘ je doručené v stanovenej lehote prostrednictvom dotknutej obce ( 23
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