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Vec 
Zariadenie na zber a skladovanie nebezpečných a kovových odpadov Nové Mesto nad Váhom -
-rozoslanie zámeru 

Navrhovateľ, ALMI-EKO, s.r.o., Botanická č. 1720/15, 949 01 Nitra doručil dňa 07.08.2019 
Okresnému úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa§ 18 
ods. 2 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") zámer 
„Zariadenie na zber a skladovanie nebezpečných a kovových odpadov- Nové Mesto nad 
Váhom" pre navrhovanú činnosť uvedenú v prílohe č. 8 
Kapitola 9 Infraštruktúra 
Pol. č. 9. Stavby objekty a zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom 
Položka č. 1 O 
Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel. 
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a 
miestne príslušný orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie 
podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3
písm. k) a§ 56 písm. b) zákona podľa§ 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne konanie vo veci posudzovania 
zámeru navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 (ďalej len zámer) dúom doručenia zámeru. 

Zámer pre navrhovanú činnosť uvedenú v prílohe č. 8 Vám podľa § 23 zákona ako 
dotknutej obci zasielame v prílohe. 

Zámer je zverejnený na stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia 

Vaše písomné stanovisko k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona prosíme doručiť na adresu: 
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, najneskôr do 21 dní od jeho doručenia. 
Ak v uvedenej lehote nebude na našu adresu doručené Vaše písomné stanovisko, podľa § 23 
ods. 4 zákona bude považované za súhlasné. 
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Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie Vás žiada, 
aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili i názor, či predložený zámer má alebo nemá 
byť posudzovaný podľa zákona. Zároveň si dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj 
v elektronickej podobe na e-mail: peter.novacik@minv.sk 
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