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Vec                                                                                                                                                            

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Zhodnotenie sekundárneho biologického kalu na produkt 

s vyššou pridanou hodnotou“ v k.ú. Kučín,                                                                                                    

-Zverejnenie informácie v zmysle § 38 ods. 2) zákona číslo 24/ 2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie v znení nesk. predpisov, (ďalej len zák.č. 24/2006 Z.z.)   

 

 

Obec Kučín, ako stavebný úrad a správny orgán príslušný podľa § 117 ods.(1) a § 33 ods. (l) 

zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 38 ods. (2) zákona číslo 24/ 2006 Z.z., zverejňuje:  

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: „Zhodnotenie sekundárneho biologického kalu 

na produkt s vyššou pridanou hodnotou“, pre navrhovateľa BUKOCEL a.s. Hencovce, Hencovská 

2073, 093 02 Hencovce, na pozemkoch parc. CKN číslo 435/1, 442, 444/1, 444/2, 449, 450, 451, 

456/1, 459, 461/1 v katastrálnom území Kučín n.O., vydané stavebným úradom Obec Kučín dňa                 

01. 08. 2019, pod číslom OcÚ 174/2019- 04 Mi. Citované rozhodnutie o umiestnení stavby je 

prístupné na úradnej tabuli Obce Kučín, na internetovej stránke obce Kučín www.obeckucin.sk  

a k nahliadnutiu Obecnom úrade Kučín.                                                                                                                                 

Uvedený zámer navrhovateľa bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie 

v zmysle zákona číslo 24/ 2006 Z.z.. MŽP SR vydalo dňa 14. mája 2019 rozhodnutie v zisťovacom 

konaní, číslo rozhodnutia 6013/2019-1.7/dh 26949/2019, právoplatné dňa 24. 06. 2019 s výsledkom, 

že zmena navrhovanej činnosti „Zhodnotenie sekundárneho biologického kalu na produkt s vyššou 

pridanou hodnotou“, uvedená v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, sa nebude posudzovať podľa 

cit. zákona č. 24/ 2006 Z.z. Citované rozhodnutie je zverejnené na internetovej stránke 

www.enviroportál.sk.                                                                         

 

-Podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti budú určené v ďalších stupňoch povoľovacieho 

procesu v zmysle podmienok pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby, uvedených v bodoch  1 až 

6, 7- 7.1 až 7.4, 8- 8.1 až 8.12,9-9.1 až 9.14 citovaného rozhodnutia o umiestnení stavby. 

-Zmierňujúce opatrenia zámeru budú stanovené v projektovej dokumentácií pre realizáciu stavby a 

budú predmetom ďalších stupňov povoľovania. 

-Informácia o účasti verejnosti v povoľovacom konaní 

V zmysle § 34 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s § 24b zákona č. 24/2006 Z.z., dotknutej 

verejnosti bol priznaný štatút účastníka povoľovacieho konania. 

-Dátum nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia...........................(neprávoplatné)  

Táto informácia sa zverejní na oznamovacej tabuli a na internetovej stránke Obce Kučín a musí byť 

zverejnená až do právoplatného skončenia územného konania. 

 

                                                                                             Michal M a n t i č 

                                                                                                 Starosta obce                                                             
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http://www.obeckucin.sk/
http://www.enviroportál.sk/


Prílohy 

___________________________________________________________ 

-Územné rozhodnutie číslo OcÚ 174/2019- 04 Mi zo dňa 01. 08. 2019  

 

 

Na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Kučín  

 

 

 

Vyvesené  dňa......................................                                         Zvesené dňa......................................... 

                            podpis a pečiatka                                                                        podpis a pečiatka  


