Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2021/5075-4/TBo
V Liptovskom Mikuláši: 16.09.2021
Vybavuje: Ing. Tomáš Borsík
Tel.: +421 – 044/55 65 344
E-mail: tomas.borsik@mikulas.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania
podľa §36 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Navrhovateľ OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica –
Nábrežie, IČO: 31 380 415 v zastúpení spoločnosti REAL Inginiering, 1.mája 697/26, 031 01
Liptovský Mikuláš – Staré Mesto, IČO: 44 039 701 podal dňa 09.07.2021 na Spoločný obecný
úrad územného rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby ' Linka na drvenie odpadov ' na pozemkoch KN-C 2815/3 a
KN-C 2815/9 v k.ú. Svätý Kríž. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Popis predmetu územného rozhodnutia:
Jestvujúci výrobný areál navrhovateľa sa nachádza juhozápadne cca 850 m od okraja obce
Svätý Kríž. Predmetná stavba bude umiestnená v jestvujúcom oplotenom areáli rozmeru 820m x
150m. Predmetný oplotený areál je napojený jestvujúcou účelovou spevnenou betónovou
komunikáciou dĺžky cca 600m na hlavnú cestu č.1/18. V predmetnom areáli sú jestvujúce spevnené
betónové komunikácie až po navrhovanú stavbu umiestnenú v juhovýchodnom rohu areálu. Do
areálu je privedená elektrická energia cez jestvujúcu trafostanicu. V okolí navrhovanej stavby nie sú
žiadne zastavané plochy.
Spoločnosť OZO, a. s. je prevádzkovateľom zariadenia na zhodnocovanie odpadu. Účelom
projektovej dokumentácie je zvýšenie kapacity zhodnocovania ostatných odpadov o 18 100 t/rok to je
na 23 000 t/rok, čo si vyžiada rozšírenie jestvujúcej spracovateľskej linky o nové zariadenie na
drvenie a triedenie odpadu. V technologickom zariadení sa vykonáva pretriedenie ostatných odpadov
spôsobom odseparovania kovov, biologicky rozložiteľných odpadov, ľahkých častí odpadov na báze
textilu, papiera, plastov, dreva či kompozitných materiálov pre ďalšie materiálové a energetické
zhodnotenie v externých firmách.
Cieľom je tiež vytvoriť technickú kapacitu k zabezpečeniu plnenia požiadavky zákona č.
460/2019 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Objektová skladba predmetu územného rozhodnutia:
Stavebné objekty
- SO 101 Hala – Linka na drvenie odpadov
- SO 102 Vonkajšia skládka odpadov
- SO 103 Spevnená plocha
- SO 104 Prípojka NN
- SO 105 Dažďová kanalizácia
- SO 106 Šatne
- SO 107 Automatická tlaková stanica
Prevádzkové súbory:
- PS 101.02 Linka na drvenie odpadov
- DPS 101.01.02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
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Obec Svätý Kríž zastúpená Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a
stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a §5 písm. a/ zák.č.
608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v súlade s
ustanovením § 36 ods.1) stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým
orgánom a známym účastníkom konania a súčasne
nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
14.10.2021 o 13.00 hod. na mieste stavby,
Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade počas
stránkových dní a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, pretože
na neskôr podané námietky a pripomienky sa neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány a obec, inak sa v zmysle §36
ods.3 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
V zmysle § 42 ods.4) stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené
mohli byť.
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Katarína Šuveríková
vedúca odboru ÚRaSP
Doručuje sa
– vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou
stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej
vyhlášky
Toto oznámenie má podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky
a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené v mieste
obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Svätý Kríž. Posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom
sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v
miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého
sa konanie týka.

Vyvesené dňa: ..............................

Zvesené dňa: .............................

Oznámené iným spôsobom (webové sídlo) ............................... dňa: .......................................
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Na vedomie
– Obec Svätý Kríž, č. 152, 032 11 Svätý Kríž
– OR HaZZ, Podtatranského 25/1910, 031 41 Liptovský Mikuláš
– Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP – úseky ŠSOH, ŠVS,
Ul. Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
– Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš
– Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,
Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
– Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
– Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši,
ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
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