
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041 26 Košice

Číslo: OU-KE-OSZP2-2017/020605-3 Košice, 20.04.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec
Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia zmeny plánu prác v zmysle § 8 ods. 6 zákona
Č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 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 v spojení s § 12 písm. d) zákona Č. 409/2011 Z. z. o niektorých
opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon o environmentálnych záťaži ach") a v súlade s § 18 ods. 3 zákona Č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny
poriadok"), na základe žiadosti podanej Ministerstvom obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava dňa 11.04.2017

oznamuje začatie konania

vo veci schválenia zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže "MI (1905)/
Michalovce - mestské kasárne - autopark - SK/EZ/MI/1905" podľa § 8 ods. 6 zákona
o environmentálnych záťažiach.

V uvedenej veci zároveň podľa § 14 ods. 8 zákona o environmentálnych záťažiach
nariaďuje

ústne pojednávanie
ktoré sa uskutoční

dňa 13.06.2017 /utorok/ o 13,00 hod.

so stretnutím účastníkov konania v zasadačke Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti
o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice (lO. posch.).

Účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť najneskôr na ústnom
pojednávaní. Na neskôr uplatnené pripomienky a námietky sa neprihliada.
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Doručuje sa:
1. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47

Bratislava
2. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 83247 Bratislava
3. Vojenský útvar 1102, Užhorodská 1, 071 01 Michalovce
4. Slovenský vodohospodársky podnik, Š.p., Radničné námestie 8, 965 55 Banská

Štiavnica

Formou verejnej vyhlášky:
5. Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
6. úradná tabuľa OÚ Košice, Komenského 52, 041 26 Košice

Na vedomie:
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov,

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
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OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041 26 Košice

Číslo: OU-KE-OSZP2-2017/020605-4 Košice, 20.04.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec
Výzva pre združenia s právnou subjektivitou na prihlásenie sa za účastníka konania

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil listom
Č. OU-KE-OSZP2-2017/020605-1 zo dňa 20.04.2017 začatie konania vo veci schválenia
zmeny plánu prác predloženého v súlade s § 8 ods. 6 zákona Č. 409/2011 Z. z. o niektorých
opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon o environmentálnych záťaži ach") na odstránenie environmentálnej záťaže
"MI (1905)/ Michalovce - mestské kasárne - autopark - SKlEZ/MI/1905".

Podľa § 14 ods. 3 zákona o environmentálnych záťaži ach majú právo byť účastníkom
konania združenia s právnou subjektivitou pôsobiace ku dňu podania písomného oznámenia
najmenej jeden rok na úseku ochrany životného prostredia alebo jeho zložiek, a to na základe
písomnej žiadosti.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie v tejto súvislosti

vyzýva

združenia s právnou subjektivitou na prihlásenie sa za účastníka konania vo veci schválenia
zmeny plánu prác podľa § 8 ods. 6 zákona o environmentálnych záťaži ach na odstránenie
environmentálnej záťaže "MI (1905)/ Michalovce - mestské kasárne - autopark -
SKlEZ/MI/1905", a to podaním písomnej žiadosti v lehote do 15 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na adresu: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Komenského 52, 041 26 Košice.

Doručuje sa formou verejnej vyhlášky:
1. Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
2. úradná tabuľa OÚ Košice, Komenského 52, 041 26 Košice
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