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Vec
O z n á m e n i e o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie rozhodnutia o ukončení realizácie plánu
prác na odstránenie environmentálnej záťaže TN (007) / Nemšová – vojenský útvar (SK/EZ/TN/945)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO:
30845572 (ďalej „žiadateľ“) dňa 29.06.2021 predložilo Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné
prostredie v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 409/2011 o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 409/2011 Z. z.“) žiadosť
vydanie rozhodnutia o ukončení realizácie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže TN (007) / Nemšová
– vojenský útvar (SK/EZ/TN/945), evidovanej v Informačnom systéme environmentálnych záťaží, platný stav-
register C.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy (ďalej „OÚ Trenčín“) podľa § 12
písm. f) zákona č. 409/2011 Z. z.

o z n a m u j e

podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku a v súlade s § 14 ods. 3 a 4 zákona č. 409/2011 Z. z. začatie konania podľa
§ 9 zákona č. 409/2011 Z. z. o ukončení realizácie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže TN (007) /
Nemšová – vojenský útvar (SK/EZ/TN/945).

Podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku, konanie je začaté dňom, keď podanie účastníka došlo správnemu orgánu
príslušnému vo veci rozhodnúť.

OÚ Trenčín podľa § 14 ods. 5 zákona o environmentálnej záťaži v y z ý v a združenia s právnou subjektivitou
pôsobiace podľa § 14 ods. 3 písm. e) zákona č. 409/2011 Z. z. ku dňu podania písomného prihlásenia sa za účastníka
konania najmenej jeden rok na úseku ochrany životného prostredia, na prihlásenie sa za účastníka konania písomnou
žiadosťou podanou najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

Súčasne OÚ Trenčín podľa § 14 ods. 5 zákona o environmentálnej záťaži ž i a d a mesto Nemšová a obec Borčice,
aby ako účastník konania zverejnil toto oznámenie po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli a prípadne aj na
svojom webovom sídle, alebo iným v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia
tohto oznámenia. Po ukončení lehoty vyvesenia žiadame mesto Nemšová a obec Borčice vrátiť toto oznámenie s
vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia.
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Oznámenie o začatí konania o ukončení realizácie plánu prác pre environmentálnu záťaž TN (007) / Nemšová –
vojenský útvar (SK/EZ/TN/945) bude zverejnené na webovom sídle a úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín,
odbor starostlivosti o životné prostredie po dobu 15 dní.

Zároveň toto oznámenie bude zverejnené po dobu 15 dní na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli.

Bližšie informácie o predmete konania je možné získať v informačnom systéme environmentálnych záťaží na
stránke https://envirozataze.enviroportal.sk/, alebo v zmysle § 23 správneho poriadku nahliadnutím do spisu v sídle
správneho orgánu.

Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľ. Štúra,
812 35 Bratislava 15
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, OH, OPaK), Hviezdoslavova 0/3, 911 01
Trenčín 1

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-TN-OSZP2-2021/021642-002

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3
Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
Obec Borčice, Borčice 73, 018 53 Borčice
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OSZP  Áno Ulahelová Katarína, 
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