
                                               OBEC   K U Č Í N  
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Číslo:  OcÚ 174/2019- 03-Mi                                                                                     Kučín, 28. 06. 2019 

 

 

Vec 

 

-Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: „Zhodnotenie sekundárneho 

biologického kalu na produkt s vyššou pridanou hodnotou“ a nariadenie ústneho 

pojednávania.                                                                                                                                                          

 

 

                                                 VEREJNÁ VYHLÁŠKA  

 

Navrhovateľ BUKOCEL a.s. Hencovce, Hencovská 2073 093 02 Hencovce (ďalej len 

navrhovateľ), podal dňa 02. 05. 2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby: 

„Zhodnotenie sekundárneho biologického kalu na produkt s vyššou pridanou hodnotou“, ktorá 

sa má umiestniť v areáli spoločnosti BUKOCEL a.s. Hencovce, na parcelách CKN číslo 444/1, 461/1, 

459, 456/1, 435/1 v katastrálnom území Kučín. Napojenie vonkajších rozvodov technologických 

a ASRRTP sa dotkne aj parciel CKN číslo 449, 450, 451 a 442 k.ú. Kučín.                                                                                                                                             

Uvedený zámer posúdilo Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov 

na životné prostredie Bratislava a po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti 

„Zhodnotenie sekundárneho biologického kalu na produkt s vyššou pridanou hodnotou“ 

navrhovateľa BUKOCEL a.s. Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, svojim rozhodnutím číslo 

6013/2019-1.7/dh  26949/2019 zo dňa 14. mája 2019 rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti 

„Zhodnotenie sekundárneho biologického kalu na produkt s vyššou pridanou hodnotou“ sa 

nebude posudzovať podľa zákona č. 24/ 2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov, (ďalej len zák.č. 24/ 2006 Z.z.). 

Citované rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 06. 2019 a je zverejnené na internetovej 

stránke www.enviroportal.sk  

Obec Kučín, ako správny orgán a stavebný úrad vecne a miestne príslušný podľa § 117 ods. 

(l), § 33 ods. (l) zákona číslo 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. 

predpisov (stavebný zákon), v súlade s § 36 ods. (1) a ods. (4) stavebného zákona, oznamuje začatie 

územného konania o umiestnení vyššie uvedenej stavby účastníkom konania, ktorých sa umiestnenie 

navrhovanej stavby dotýka a dotknutým orgánom a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne konanie 

spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa                                                                                                                                                  

 

                                         26. 07. 2019 o 9. 30 h, 

                      so stretnutím pozvaných v kancelárií Obecného úradu Kučín. 

  
Podľa § 36 ods. (1) stavebného zákona, účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky 

k umiestneniu stavby uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa k ním neprihliadne.                                                                                                

 
Podľa § 36 ods. (3) stavebného zákona, dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, 

v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý 

z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho 

žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený 

o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej  

 

http://www.enviroportal.sk/
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lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 

záujmov súhlasí.                                                                                             

Do dokumentácie je možné nahliadnuť pri ústnom pojednávaní. 

  

Stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 42 ods. 5) stavebného zákona upozorňuje účastníkov územného 

konania, že v prípadnom odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli 

uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.  

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                  Michal  M a n t i č                                       

                                                                                      starosta obce 

 

 

 

 
Doručí sa 

___________________________________________________________________________ 

-BUKOCEL a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce                                                                                                        

 
 

Doručí sa  

___________________________________________________________________________ 
-Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia enviromentálneho a odpadového hospodárstva, Odbor 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

 

•K vydaniu záväzného stanoviska v zmysle § 38 ods. 4) zákona č. 24/ 2006 Z.z. (V záväznom 

stanovisku príslušný orgán uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho konania, (návrh na vydanie 

rozhodnutia o umiestnení stavby) k navrhovanej činnosti je v súlade  s týmto zákonom, s rozhodnutím 

vydaným podľa tohto zákona a jeho podmienkami). 

 

Prílohy: 

-Návrh na vy danie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

-Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok v zmysle rozhodnutia zo zisťovacieho 

konania 

 
 

Doručí sa verejnou vyhláškou: Účastníkom konania- právnickým a fyzickým osobám, ktorých 

vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám 

vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a účastníkom územného konania, ktorým 

toto postavenie vyplýva  z osobitného predpisu- (zák.č.24/ 2006/ Z.z.), sa toto oznámenie o začatí 

územného konania doručuje verejnou vyhláškou (§ 36 ods. 4 stav. zákona- stavba s väčším 

počtom účastníkov konania a účastníkov, ktorých pobyt nie je stavebnému úradu známy).  

 
Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 18 ods. 3) a podľa § 26 ods. 1) zákona číslo                   

71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. predpisov (správny poriadok). Podľa§ 26 ods. 2) 

správneho 
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Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 18 ods. 3) a podľa § 26 ods. 1) zákona číslo 71/ 

1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. predpisov (správny poriadok). Podľa§ 26 ods. 2) správneho 

poriadku sa toto oznámenie vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kučín a na internetovej 

stránke obce Kučín www.obeckucin.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.                                                                                                                         

 

 

 

 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa......................................   .......................................... 

                                                                                                    podpis- pečiatka 

 

 

 

Zvesené  z úradnej tabule dňa.......................................    .......................................... 

                                                                                                    podpis- pečiatka 

 

 

 

 

 

 
Zverejnené na internetovej stránke obce Kučín 

 

Začiatok zverejnenia dňa................................, Koniec  zverejnenia dňa...........................  

 

 

podpis....................................                              podpis....................................  

 

 

 

 
Oznamuje sa dotknutým orgánom                                                                                                 

_________________________________________________________________________________ 

-Okresný úrad Prešov, odbor star. o ŽP, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, Nám. 

mieru č.3, 080 01 Prešov                                                                                                                             

-SIŽP, Rumanova 14, 040 53 Košice 

-Okresný úrad Vranov n.T, NS č. 5, odbor star. o ŽP, ŠVS, ŠSOO, ŠOP, ŠSOH  Vranov n.T.                         

-Okresný úrad Vranov n.T, odbor krízového riadenia, NS č. 5, 093 01 Vranov n.T.                                   

-Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, 093 01 Vranov n.T.                                                             

-HaZZ OR Vranov n.T., A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov n.T.                                                                    

-Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov                                                                               

-Slovak Telekom, a.s. Poštová 18, 040 01 Košice                                                                                        

-SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26                                                                 

-VVS a.s. OZ , Mlynská 1415- 093 012 Vranov n.T.                                                                                    

-MV- SR, Centrum podpory, odd. telek. služieb, Štúrova 7, 080 01 Prešov                                              
-MO SR, Agentúra správy majetku, DP Východ, Komenského 39A, 040 01 Košice                                  

-VSD a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice                                                                                                   

-Obec Hencovce, Sládkovičova 1995, 093 02 Hencovce 

http://www.obeckucin.sk/

