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Vybavuje
Ing. Marta Martinčeková

Žilina
14.01.2019

Vec: Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 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 § 32
ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na
základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský
Podzámok, IČO: 36 389 030, doručenej Inšpekcii dňa 02.01.2019, podľa § 18 ods. 3 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o správnom konaní“) v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ
upovedomuje,
že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pre
prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“, vydaného rozhodnutím č. 3574/2007/Jur/770010203 zo
dňa 05.05.2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“).
Predmetom zmeny integrovaného povolenia je prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia
na odber povrchových vôd v prevádzke, v dôsledku zmeny právnych predpisov platných na úseku
vodného hospodárstva.
Súčasťou konania je:
v oblasti povrchových a podzemných vôd:
- zmena povolenia na odber povrchových vôd z rieky Orava, riečny km 23,35, pre prevádzku
„OFZ, a.s. prevádzka Široká“, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v nadväznosti
na § 21 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určuje 30 dňovú lehotu na vyjadrenie
odo dňa doručenia tohto upovedomenia.
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Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ Vám oznamujeme, že do žiadosti, spolu s prílohami
je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch čase od
9:00 hod. do 14:00 hod.
Inšpekcia na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu predĺži
podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ lehotu na vyjadrenie k žiadosti, ak účastník konania alebo
dotknutá osoba nemohli bez vlastného zavinenia náležite preskúmať žiadosť a vyjadriť sa k nej.
Účastník konania môže požiadať o vykonanie ústneho pojednávania v lehote určenej na
zaslanie vyjadrenia podľa § 11 ods. 5 písm. a) alebo v predĺženej lehote určenej podľa § 11 ods.6.
Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia
podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak tento zákon neustanovuje inak v §
15 ods. 1 zákona o IPKZ.
Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upúšťa od zverejnenia
žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d)
a požiadania obce podľa § 11 ods.5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie
podľa § 11 ods. 9 zákona.
Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ obsahovať návrh
podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní.
Podľa § 12 ods. 5 zákona o IPKZ na vyjadrenie zaslané po určenej lehote Inšpekcia
neprihliada. Vyjadrenie doručte na vyššie uvedenú adresu Inšpekcie a podľa možností na
elektronickú adresu marta.martincekova@sizp.sk.

Prílohy: Stručné zhrnutie údajov uvedených v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka inšpektorátu

Rozdeľovník:
1. OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok
2. Obec Oravský Podzámok, starosta obce, 027 41 Oravský Podzámok
3. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80
Piešťany
4. Okresný úrad Dolný Kubín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie slobody
1, 026 01 Dolný Kubín

