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Vec
„Obytný súbor Veľký Čepčín“
- zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Navrhovateľ, spoločnosť Karter s.r.o., Palisády 55, 811 06 Bratislava IČO: 52347419, v mene ktorej je splnomocnený
na zastupovanie vo veciach súvisiacich s predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č.
24/206 Z. z. Ing. Patrick Lutter, trvale bytom Mestská 245/8, 831 03 Bratislava, doručil dňa 20.02.2023 Okresnému
úradu Turčianske Teplice, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 29 a podľa § 22 ods. 3 a prílohy č. 9
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) zámer
navrhovanej činnosti „Obytný súbor Veľký Čepčín“
Umiestnenie navrhovanej činnosti :
Kraj : Žilinský
Okres : Turčianske Teplice
Obec : Veľký Čepčín
Katastrálne územie : Veľký Čepčín
Parcelné čísla :
KN C: 365/4, 365/5, 139/1, 139/11, 376/4, 139/15, 139/16, 376/5, 376/3, parcela dotknutá navrhovanou činnosťou
375/4 ( napojenie inžinierskych sietí )

Okresný úrad Turčianske Teplice, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné
prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm.
b) zákona EIA, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov začal správne konanie vo veci vykonania zisťovacieho konania navrhovanej činnosti v predloženom
zámere.
Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti Vám podľa § 23 ods. 1 zákona ako dotknutej obci, resp. povoľujúcemu
orgánu, zasielame v prílohe.
Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti je zverejnené na stránke:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-velky-cepcin
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Žiadame Vás, aby ste podľa § 23 ods. 3 zákona, ako dotknutá obec, informovali verejnosť do 3 pracovných dní
od doručenia tohto oznámenia o zámere navrhovanej činnosti spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti
oznámili, kedy a kde je možné do zámeru navrhovanej činnosti nahliadnuť. Oznámenie o zámere navrhovanej
činnosti musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením COVID-19:
Podľa § 65g ods. 3 zákona č. 74/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti MŽP
SR v súvislosti s ochorením COVID-19 počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, obec zverejňuje dokumentáciu podľa § 23 ods. 3, v celom rozsahu
na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do 10 dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti
uvedené v týchto ustanoveniach. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu,
obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy,
odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie.

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o zámere navrhovanej činnosti (vrátane informácie o dobe a spôsobe
zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti) podľa § 23 ods. 4 zákona EIA prosíme doručiť na adresu:
Okresný úrad Turčianske Teplice, odbor starostlivosti o životné prostredie, SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
najneskôr do 21 dní od jeho doručenia.

Ak v uvedenej lehote nebude na našu adresu doručené Vaše písomné stanovisko, podľa § 23 ods.4 zákona o
posudzovaní bude považované za súhlasné.
Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zámere navrhovanej činnosti do
21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou.
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Ing. Viera Moskáľová
vedúca odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


