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Vec
"ŽST Fiľakovo - Výhybňa Holiša, rekonštrukcia železničného zvršku a železničného spodku" ň odovzdanie
Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vypracovaného podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie v znení neskorších predpisov

Navrhovateľ
Železnice SR Klemansova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501,

predložil dňa 10. 02. 2021 Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa 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 č. 24/2006 Z.z“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
„ ŽST Fiľakovo – Výhybňa Holiša, rekonštrukcia železničného zvršku a železničného spodku“ za účelom vykonania
zisťovacieho konania podľa § 29 ods.1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z..

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 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 a § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona č.
24/2006 Z.z. , podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti dňom
doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Vám podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. ako dotknutej
obci zasielame v prílohe.

Žiadame Vás, aby ste podľa § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z., ako dotknutá obec, informovali do 3 pracovných
dní od doručenia tohto oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, o tejto skutočnosti verejnosť na svojom webovom
sídle, ak ho máte zriadené, a na úradnej tabuli obce a zároveň oznámili, kde a kedy možno do oznámenia o
zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu
pripomienky podávať.

V zmysle ust. § 65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného
stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 obec zverejňuje dokumentáciu podľa § 6 ods. 5, § 8 ods. 7, § 11 ods.
1, § 14 ods. 5, § 23 ods. 3, § 29 ods. 8, § 30 ods. 7, § 34 ods. 1 a § 37 ods. 7 v celom rozsahu na úradnej tabuli
obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené
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v týchto ustanoveniach. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na
úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo
na vlastné náklady urobiť z nej kópie.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 10 pracovných dní od
zverejnenia informácie o jeho doručení. (Na základe toho Vás žiadame o písomné oznámenie dňa, od ktorého bola
verejnosť o uvedenom oznámení o zmene navrhovanej činnosti informovaná a o zaslanie potvrdeného oznámenia
o zverejnení.)

Do oznámenia o zmene činnosti je možné nahliadnuť na

Obecnom úrade v Holiši č. 61, 985 57 Holiša, Okresnom úrade Lučenec, odbore starostlivosti o životné prostredie,
Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec, Mestkom úrade vo Fiľakove, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, Obecnom
úrade vo Fiľakovských Kováčoch č. 275, 986 01 Fiľakovo, na Obecnom úrade v Buzitke č. 126, 985 41 Šávoľ, na
Obecnom úrade v Prši č. 79, 985 41 Šávoľ, na Obecnom úrade Nitra nad Ipľom č. 96, 985 57 Holiša a na webovom
sídle MŽP SR :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti (vrátane informácie o dobe a spôsobe
zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti) podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. prosíme doručiť
na adresu:
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec, najneskôr
do 10 pracovných dní odo dňa jeho doručenia.
Ak v uvedenej lehote nebude na našu adresu doručené Vaše písomné stanovisko, podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006
Z.z. bude považované za súhlasné.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko príslušnému orgánu tj. Okresnému úradu Lučenec, odboru
starostlivosti o životné prostredie do 10 pracovných dní od zverejnenia informácií dotknutou obcou písomné
stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Zároveň si dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe (MS Word) na e-mail:
oszp.lc@minv.sk alebo peter.sarkan @minv.sk

Príloha :
1x oznámenie v písomnom vyhotovení
2x oznámenie verejnosti

Ing. arch. Ladislav Tatár
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-LC-OSZP-2021/002245-002

Obec Holiša, Holiša 61, 985 57 Holiša
Mesto Fiľakovo, Radničná 562/25, 986 01 Fiľakovo
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Obec Fiľakovské Kováče, Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovo
Obec Buzitka, Buzitka 16, 985 41 Buzitka
Obec Prša, Prša 79, 985 41 Prša
Obec Nitra nad Ipľom, Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Nitra nad Ipľom


