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OcÚ/Výst. 57/2023/90 - Kt Kutšálová 08.03.2023

Zverejnenie údajov podľa ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov  na  životné  prostredie  v  znení  neskorších  predpisov  a podľa  §35  ods.  2) 
stavebného zákona č. . 50/1976 Zb.

Obec Píla  ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 odst.3 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní  a  stavebnom poriadku (stavebný  zákon)  v  znení  neskorších  zmien  a 
doplnení a § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 
stavebný  poriadok  a  bývanie  a  o  zmene  a  doplnení  zákona  č.  50/1976  Zb.  o  územnom 
plánovaní  a  stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon)  v  znení  neskorších  predpisov  ako 
povoľujúci orgán vo vzťahu k vydaniu zmeny územného rozhodnutia 

na stavbu:  Dubová, Zberný dvor odpadov

na pozemkoch:  KN „C“ : 368/3,368/23

projektant: DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, Bratislava

žiadateľ: Skládka odpadov- Dubová s.r.o, Hlavná 39, 

týmto v súlade s ustanovením § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné  
prostredie v znení neskorších predpisov a podľa stavebného zákona § 35 ods. 2, na úradnej tabuli a 
na svojom webovom sídle zverejňuje nasledovné písomnosti:

a) žiadosť o začatie povoľovacieho konania :

tvorí prílohu č. 1 tohto listu

b) miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dubova-zberny-dvor-odpadov

c) podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení : sú uvedené v rozhodnutí, 
ktoré  je  zverejnené   :  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dubova-zberny-dvor-
odpadov
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d) hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie,  a ak je to možné, kompenzácie významných 
nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie
Povolenie nebolo udelené

e) informáciu o účasti verejnosti v povoľovacom konaní

• Mgr.Nicole Tomašovičová, Hlavná 51, Dubová

• Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, 851 02 Bratislava, IČO: 31820174

f) dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia : 
povolenie ku dňu zverejnenia vydané nebolo
rozhodnutie zo zisťovcieho konania nadobudlo právoplatnosť dňa 17.08.2021

Toto oznámenie  spolu s  prílohami bude zverejnené v súlade s  ustanovením § 38 ods.  2 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a podľa stavebného zákona § 35 
ods.2,  na úradnej tabuli obce a na webovom sídle Obcí Píla a Dubová .

Príloha:
 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia
 rozhodnutie zo zisťovcieho konania OU-PK-OSZP-2021/000872-020

                                                  RNDr.Ing.Mgr.Radovan Mičunek PhD        
                                                                Starosta obce Píla                                                           
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