MESTO PARTIZÁNSKE
Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

OZNÁMENIE
Mesto Partizánske zaevidovalo podanie doručené do elektronickej schránky mesta dňa
05.03.2019, ktoré zaslal a kde: Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné
prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona
NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1
písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR 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“), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona
o posudzovaní navrhovanej činnosti IBV TRIANGEL – MALÉ BIELICE, ktorej
navrhovateľom je spoločnosť R.A.M. FAM. s.r.o., Sedmikrásková 2791, 955 01
Topoľčany 1, IČO: 36673561, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto rozhodol: Navrhovaná
činnosť IBV TRIANGEL – MALÉ BIELICE, uvedená v predloženom zámere (spracovateľ
Ing. arch. Marián Minarovič, december 2018), ktorej navrhovateľom je spoločnosť R.A.M.
FAM. s.r.o., Sedmikrásková 2791, 955 01 Topoľčany 1, IČO: 36673561 sa nebude
posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné
podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.
Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ibv-triangel-male-bielice.
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad
Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 151/6, 958 01
Partizánske v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
Verejnosť má právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola
účastníkom zisťovacieho konania. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona
o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia
rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania zároveň
prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
Mesto Partizánske ako dotknutá obec, o tejto skutočnosti informuje verejnosť na
svojom webovom sídle a na úradnej tabuli mesta.
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