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O Z N AM 

 

Navrhovateľ, SIGNUM Ltd, spol. s r.o., Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, doručil dňa 

07. 07. 2021 Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad Trenčín, OSZP“) 

podľa § 22 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 navrhovanej 

činnosti „Strojárska výroba v hale S2 – LP Sihoť Chocholná-Velčice“ vypracovaný podľa Prílohy 

č. 9 zákona.  

 

Okresný úrad Trenčín, OSZP, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 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 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 

oznamuje, že začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na 

životné prostredie dňom doručenia zámeru navrhovateľom.  

Zámer  je zverejnený  na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na 

adrese:  

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/strojarska-vyroba-v-hale-s2-lp-sihot-chocholna-velcice  

Zámer pre svoj obsiahly rozsah bude verejnosti prístupný prostredníctvom uvedenej webovej 

adresy, alebo bude možné do neho nahliadnuť na miestnom stavebnom úrade obce Chocholná-

Velčice,  pondelok – štvrtok, v čase  od 8,00 do 16,00 hod.   

Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie 

o jeho doručení. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko príslušnému orgánu: 

Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie do 21 dní od 

zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia obcou 

podľa § 23 ods. 3 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v 

stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.  

 

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu 

posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trenčín, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, kontaktná osoba: RNDr. 

Bútorová.  

         ..................................................... 
Vyvesené :    Zvesené:              za obec  
          Chocholná-Velčice 
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