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  Vážení občania mesta Nemšová 
 
 

                                                                                         
Č. j.:                                            Vaše číslo:                                                         V Nemšovej, dňa: 
OV 249/2018-2/PR-579/2018        6/2018-1.7./ak                                                       16.3.2018        
 
Vec : Verejná vyhláška: „Dobývací priestor Dubnica nad Váhom – pokračovanie v banskej 
činnosti ( ťažba štrkopieskov)“ -  oznámenie o doručení zámeru ( zmene navrhovanej činnosti) 
navrhovateľa Slovenské štrkopiesky, s.r.o. Veľký Slavkov.  
 
        Mestu  Nemšová  bola  Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, odborom 
posudzovania vplyvov na životné prostredie, námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava  dňa 
12.3.2018 zaslané upovedomenie o začatí posudzovania vplyvov na ŽP na  základe oznámenia o zmene 
navrhovanej činnosti v zmysle zámeru: „Dobývací priestor Dubnica nad Váhom – pokračovanie 
v banskej činnosti ( ťažba štrkopieskov)“ navrhovateľa Slovenské štrkopiesky, s.r.o. Veľký Slavkov  
ako dotknutej obci v zmysle 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 zámeru: „Dobývací priestor Dubnica nad Váhom – pokračovanie v banskej činnosti 
(ťažba štrkopieskov)“ Vás týmto informujeme v zmysle § 23 ods. 4 zákona. Zároveň Vám 
oznamujeme, že do obdržaného  zámeru: „Dobývací priestor Dubnica nad Váhom – pokračovanie 
v banskej činnosti ( ťažba štrkopieskov)“ 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 21 dní od zverejnenia  oznámenia o doručení zámeru. Zároveň je 
oznámenie v celom rozsahu sprístupnené na úradnej tabuli mesta  Nemšová:  www.nemsova.sk, 
Zámer je zverejnený na http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/dobyvaci-priestor-dubnica-nad-
vahom-pokračovanie-v-banskej-cinnosti-ta. 
     Vaše písomné stanovisko môžete písomne doručiť do 21 dní od doby zverejnenia oznámenia 
o doručení zámeru na adresu: 
Ministerstvo ŽP SR  
Odbor posudzovania vplyvov na ŽP 
Námestie Ľudovíta Štúra 1  
812 35 Bratislava 77  
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky. 
      
 
 
                                  Ing. František Bagin 
                                      primátor mesta 
 
Dátum vyvesenia oznámenia: 16.3.2018 
Dátum zvesenia oznámenia:   
Potvrdené dňa:                                                           podpis, pečiatka: ..................................................... 


