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ROZHODNUTIE

éZ-GjlJ»#
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, 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 podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) 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") podľa§ 20 ods. 3 zákona
zastavuje konanie

vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti
„Rozšírenie cintorína Zlaté Moravce", navrhovateľa Mesta Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2,
953 01 Zlaté Moravce.
Odôvodnenie

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný
orgán, na základe predloženia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie
cintorína Zlaté Moravce", navrhovateľa, Mesta Zlaté Moravce, zastúpeného primátorom
mesta PaedDr. Dušanom Husárom, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, (ďalej len
„navrhovatel"') doručeného na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné
prostredie dňa 11. O1. 2017, začal zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny
navrhovanej činnosti.
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na zaujatie stanoviska podľa§ 29 ods. 6 zákona
povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom, rezortnému orgánu a dotknutej obci.
Správny orgán podľa§ 29 správneho poriadku prerušil konanie vo veci posudzovania
predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti a podľa§ 29 ods. 1 O
zákona požiadal navrhovateľa, v lehote 1 O dní od doručenia rozhodnutia, o doplňujúce
informácia k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, na objasnenie pripomienok
a požiadaviek, vyplývajúcich zo stanovísk, ktoré boli nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa
navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa tohto zákona.
Navrhovateľ podľa§ 20 ods. 3 zákona, listom zo dňa 15. 02. 2017, doručeným dňa
20. 02. 2017 vzal späť návrh na začatie zisťovacieho konania.
Podľa § 20 ods. 3 príslušný orgán konania zastaví, ak do vydania rozhodnutia
navrhovateľ vezme späť návrh na začatie zisťovacieho konania. Na späť vzatie návrhu sa
nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov konania.

Poučenie

Podľa § 64 písm. b) zákona sa na zastavenie konania podľa § 2 0 ods. 3 zákona
nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní - zákon č. 7111967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Upozornenie: Dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto zastavení konania verejnosť na
svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.
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Na vedomie:
1. Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, P. O. B OX 52, 837 52
Bratislava 37
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova ul. 58, 949 63
Nitra
4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o život!]-é prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Stefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
5. Okresný úrad Zlaté M�rav9e, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953
01 Zlaté Moravce, OSZP, SVS
6. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté
Moravce
7. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69,
949 01 Nitra
8. Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
9. MŽ P SR, odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
1 O. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 O 1 Nitra
11. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
12. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra
13. OR Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach, 1. máj a 1/A , 953 O1 Zlaté
Moravce
14. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s„ Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60
Nitra
15. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P. O. BOX 218, 850 0 0 Bratislava
2.

