CHEMOLAK SMOLENICE – SKLÁDKA SMUTNÁ II,
Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky

Navrhovateľ CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO 31 411 851 (ďalej len
„navrhovateľ“) doručil dňa 12. 05. 2022 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, 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 „CHEMOLAK SMOLENICE - SKLÁDKA SMUTNÁ
II,_Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky“ 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 a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona zasiela na
zaujatie stanoviska podľa § 33 ods. 1 zákona 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:
CHEMOLAK SMOLENICE – SKLÁDKA SMUTNÁ II, Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky Enviroportál - životné prostredie online (enviroportal.sk)
MŽP SR doručuje dotknutej obci správu o hodnotení spolu so všeobecne zrozumiteľným
záverečným zhrnutím v listinnom vyhotovení.

Správa o hodnotení je k nahliadnutiu počas stránkových dní na
obecnom úrade v Smoleniciach. Verejnosť môže v lehote do 30 dní
odo dňa zverejnenia podávať pripomienky do podateľne obecného
úradu v Smoleniciach počas stránkových dní, alebo elektronicky na
email : smolenice@smolenice.com

Zverejnené dňa : 09.06.2022

