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Vec
Biometánová stanica Veľké Bierovce - oznámenie o začatí konania
Navrhovateľ, BIOPLYN BIEROVCE s. r. o., Centrum II 70/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zastúpení INECO,
s.r.o. Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, doručil dňa 07. 11. 2022 Okresnému úradu Trenčín, odboru
starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej
len „Okresný úrad Trenčín“) podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) 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“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Biometánová stanica Veľké Bierovce“, vypracované
podľa Prílohy č. 8a k zákonu.
Okresný úrad Trenčín, 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
a § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona, upovedomuje podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
začalo zisťovacie konanie podľa § 29 zákona k zmene navrhovanej činnosti „Biometánová stanica Veľké Bierovce“.
Ako príslušný orgán Vám podľa § 29 ods. 6 zákona, v súlade s § 18 ods. 2 písm. d) zákona, ako povoľujúcemu,
resp. dotknutému, resp. rezortnému orgánu zasielame informáciu o oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktoré
je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/biometanova-stanica-velke-bierovce
Žiadame dotknutú obec, aby podľa § 29 ods. 8 zákona do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti informovala verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce
o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote
môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zároveň žiadame zabezpečiť
sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia
uvedených informácií.
Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 9 zákona (vrátane informácie o
dobe a spôsobe zverejnenia oznámenia o zmene dotknutou obcou) žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Trenčín,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, najneskôr do 10 pracovných dní od jeho
doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.
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Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti príslušnému orgánu:
Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených
informácií podľa § 29 odseku 8 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote
doručené dotknutej obci.
Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov
zmeny navrhovanej činnosti. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, kontaktná osoba: RNDr. Bútorová.
Príloha: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pre dotknutú obec v listinnom vyhotovení

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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