OBEC HAMULIAKOVO
Obecný úrad Hamuliakovo
Dunajská ulica 127
900 43 Hamuliakovo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vec:

Danube Rehabilition Measures – upovedomenie o začatí konania a zaslanie správy
o hodnotení navrhovanej činnosti

Navrhovateľ, VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45,
Karloveská 2, 842 04 Bratislava, IČO 00 156 752 v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s. r. o., Staré
Grunty 9A, 841 04 Bratislava, IČO 35 734 990 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 30. 07. 2020 na
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a
odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“)
podľa § 31 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“) správu o hodnotení navrhovanej
činnosti „Danube Rehabilitation Measures“ vypracovanú podľa prílohy č. 11 zákona (ďalej len
„správa o hodnotení“).
MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1
písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán
podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm.
k) zákona, upovedomuje podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, že podľa § 18 ods. 2 správneho
poriadku dňom doručenia správy o hodnotení začalo správne konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
MŽP SR podľa § 33 ods. 1 zákona zasiela na zaujatie stanoviska povoľujúcemu orgánu,
rezortnému orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci správu o hodnotení prostredníctvom
informácie o zverejnení na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na
adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/danube-rehabilitation-measures-darem-

Do spisu je možné nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej
kópie, počas stránkových hodinách na obecnom úrade Hamuliakovo počas 30 dní od
zverejnenia.
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Úradné hodiny počas mesiacov júl a august:
Pondelok: 6,45-12,00
12,30-13,45, Streda: 6,45-12,00
Úradné hodiny od septembra:
Pondelok: 8,00-12,00 13,00-15,30 , Streda: 8,00-12,00

12,30-15,45, Piatok: 6,45-11,45

13,00-16,45 , Piatok: 8,00-11,45

Ing. Ludmila Goldbergerová
Starostka obce

Vyvesené dňa ............................

Zvesené dňa ..............................
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