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OS/959/2019                                                                                             V Nemšovej, dňa: 14.11.2019        
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Vec : „Dobývací priestor Dubnica nad Váhom – pokračovanie v banskej činnosti ( ťažba  
            štrkopieskov)“ – oznámenie o doručení správy o hodnotení navrhovanej činnosti  
            spolu so  záverečným  zhrnutím na zaujatie stanoviska. 
 
       Mestu Nemšová bolo Ministerstvom ŽP SR, Sekciou environmentálneho hodnotenia 
a odpadového hospodárstva, odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie 
Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava doručená  správa o hodnotení činnosti“ Dobývací priestor 
Dubnica nad Váhom - pokračovanie v banskej činnosti ( ťažba štrkopieskov) spolu so 
záverečným zhrnutím od navrhovateľa Slovenské štrkopiesky, s.r.o., Tatranská 18, 059 912 
Veľký Slavkov ako dotknutej obci v zmysle § 33 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon).  
      Vážení občania,  
o doručení správy o hodnotení navrhovanej činnosti “Dobývací priestor Dubnica nad 
Váhom – pokračovanie v banskej činnosti ( ťažba štrkov)“ spolu so záverečným 
zhrnutím od Ministerstva životného prostredia SR  navrhovateľa Slovenské štrkopiesky, 
s.r.o., Tatranská 18, 059 912 Veľký Slavkov  Vás týmto ako dotknutá obec v zmysle  § 34 
ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.  informujeme.  
      Mesto Nemšová zároveň oznamuje, že do správy o hodnotení navrhovanej činnosti   
môže široká verejnosť nahliadnuť, robiť si výpisky alebo na vlastné náklady zhotoviť 
kópie na Mestskom úrade Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, Nemšová a  to počas úradných 
hodín v zasadačke na 1.NP budovy mestského úradu po ohlásení sa na podateľni MsÚ 
po dobu 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia.       
 Do doby uplynutia tejto lehoty Mesto Nemšová spolu s navrhovateľom zabezpečí 
verejné prerokovanie navrhovanej činnosti v zmysle § 34 ods. 2 zákona č. 24/2006. Termín 
a miesto verejného prerokovania bude verejnosti a dotknutým orgánom oznámené najneskôr 
desať pracovných dní pred jeho konaním.    
Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti najneskôr do 30 
dní odo dňa zverejnenia o doručení správy o hodnotení navrhovanej činnosti podľa §34 ods. 1 
zákona na adresu: 
Ministerstvo ŽP SR 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Námestie Ľ. Štúra 1 
812 35 Bratislava 
                    JUDr. Miloš Mojto 
                                  primátor mesta 
Dátum vyvesenia oznámenia: ..................... 
Dátum zvesenia oznámenia:   ..................... 
Potvrdené dňa:  ..................... podpis, pečiatka: ................................. 


