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Vec 

Obytná zóna TRINITIS 

-rozoslanie zámeru  

 

 

 

Navrhovateľ, PROPERTY REAL s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 44304404, 

v zastúpení ENVIS, s. r. o., Pekná cesta č. 15, 831 52 Bratislava doručil dňa 26.03.2019 

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 „Obytná 

zóna TRINITIS“ pre navrhovanú činnosť uvedenú v prílohe č. 8 : 

Kapitola č. 9 – „Infraštruktúra“ pod položkou č. 16, písm. a) „Projekty rozvoja obcí vrátane 

pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto 

prílohy“ v zastavanom území od 10 000 m2 podlahovej plochy podlieha zisťovaciemu konaniu. 

-  položkou č. 16, písm. b) „Projekty rozvoja obcí   

vrátane statickej dopravy“ od 100 do 500 stojísk podlieha zisťovaciemu konaniu. 

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) dňom doručenia zámeru. 

 

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

dotknutej obci a povoľujúcemu orgánu 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 

 

 

 

 

 

Príloha 

zámer              

 

 

 

 

 

 

 

                Ing. Ľubica Hrušovská 

                      vedúca odboru 
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