MESTO BYTČA
Mestský úrad v Bytči – oddelenie výstavby a životného prostredia
Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča
tel. 041-507 39 14, fax. 041-507 39 12, e-mail: msu@bytca.sk

č.:

/2018 - VaŽP

Pre verejnosť

V Bytči, dňa: 6.9.2018

Vec: Oznámenie o zámere: „Rozšírenie zberu ostatných odpadov“
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, na úseku posudzovania vplyvov, ako príslušný
orgán štátnej správy, v zmysle 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 o posudzovaní vplyvov“),
doručil dňa 04.09.2018 Mestu Bytča, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:
„Rozšírenie zberu ostatných odpadov“
navrhovateľa: FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor (IČO: 31318762), s cieľom informovania
o tom verejnosť.
Mesto Bytča, ako dotknutá obec, v súlade s § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov, týmto
informuje

verejnosť o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
„Rozšírenie zberu ostatných odpadov“
navrhovateľa: FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor (IČO: 31318762).
Zároveň oznamuje, že do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti možno nahliadnuť na:
Mestskom úrade Bytča, oddelenie výstavby a životného prostredia, číslo dverí 2 (prízemie
budovy MsÚ Bytča), zodpovedný zamestnanec úradu – Ing. Dušan Beníček, v každý pracovný
deň v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod., po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia informácie
o jeho doručení.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je tiež, v súlade zo zákonom o posudzovaní
vplyvov, zverejnené na webovom sídle ministerstva, na adrese:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-zberu-ostatnych-odpadov
Podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov, verejnosť môže doručiť príslušnému
orgánu: Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok 104, 014 01
Bytča, písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, najneskôr do 10
pracovných dní od zverejnenia informácie o doručení oznámenia o zmene navrhovanej
činnosti.

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené
dotknutej obci.
Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní („správny poriadok“) v znení
neskorších predpisov, účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne
navrhnúť jeho doplnenie.
Do spisu je možné nahliadnuť (robiť si z neho výpisy, odpisy a dostať kópie) na Okresnom
úrade Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok 104, 014 01 Bytča.

Ing. Miroslav M i n á r č i k
primátor mesta
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