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OKRESNY URAD KOSICE
odbor starostlivosti o životiié prostredie

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského52,04126 Košice

Císlo: OU-KE-OSZP2-2019/022789-3 Košice, 09.04.2019
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VEREJNÁ VYHLÁSKA

Vec

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia návrhu na zmenu plánu prác podľa § 8 ods. 6
zákona Č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy
vôd avybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len "okresný úraď') ako vecne
a miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku environmentálnych záťaží podľa § 4 ods. 1
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnenÍ niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 12 písm. d) zákona
č. 409/2011 Z. z. oniektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže aozmene
adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o environmentálnych záťažiach") av súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorŠích predpisov (ďalej len "správny poriadok"), na
základe ziadosti podanej Ministerstvom životného prostredia SR, so sídíom Námestie

\/

Ľudovíta Stúra 35/1, 812 35 Bratislava dňa 04.04.2019)

oznamuje zacatie konania

vo veci schválenia návrhu na zmenu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže "KS
(012) / Poproc - Petrova dolina - SK/EZ/KS/353" podľa § 8 ods. 6 zákona
o environmentálnych záťažiach.

Vuvedenej veci zároveň podľa § 14 ods. 9 zákona o environmentálnych záťažiach
nariaďuje

ústne pojednávanie,

ktoré sa uskutoční

dna04.06.2019/utorok/ o 11,00 hod.

so stretnutím účastníkov konania v zasadačke Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti
o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice (10. posch.).
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Podľa ustanovenia § 14 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach okresný úrad
r v

zaroven

/

vyzyva

združenia s právnou subjektivitou, pôsobiace ku dňu podania písomného oznámenia najmenej
jeden rok na úseku ochrany životného prostredia, na prihlásenie sa za účastníka konania, a to
podaním písomnej žiadosti v lehote do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu:
Okresný úrad Košice, odbor starostiivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26
Košice.

023iámenie o začatí konania a návrh na zmenu plánu prác budú zverejnené po dobu 15
dní na úradnej tabuUalebo iným vmieste obvyklým spôsobom v obci Poproc ana úradnej
tabuli a webovom sídle Okresného úradu Košice httD://www.minv.sk/?starostlivost-o-zivotne-
Erostredie. Ak je počet vlastníkov nehnuteľnosti, ktori sú účastníkmi konanía najmenej 20,
správny orgán podľa § 14 ods. 13 zákona o environmentálnych záťažiach, oznámi začatie
konania verejnou vyhláškou.
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Učastníci konania môžu svoje pripomienky uplatniť písomne najneskôr na ústnom
pojednávaní. Na neskôr uplatnené pripomienky sa neprihliada.

Doručuje sa:
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov,

Nám. Ľ. Stúra 1, 812 35 Bratislava)
v

2. Obec Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
3. Rád Premonštrátov - Opátstvo Jasov, Jasov 166, 044 23 Jasov
4. Urbariát obce Poproč - Pozemkové spoločenstvo, Poproč 12, 044 24 Poproč

Formou verejnej vyhlášky:
y

5. Obec Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
6. vlastníci pozemku podľa LV 2461

ŕ

7. úradná tabuľa OU Košice, Komenského 52, 041 26 Košice

Na vedomie:

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70
Košice
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Ing. Jana HrušČáková
vedúca oddelenía

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:
pečiatka a podpis pečiatka a podpis


