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Rozhodnutie
Výrok
Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 5
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 vydáva rozhodnutie podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia
o strategickom dokumente: „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Nižný Lánec“, ktorý predložil obstarávateľ
Obec Nižný Lánec, Nižný Lánec 54, 044 73 Nižný Lánec.
Navrhovaný strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Nižný Lánec“
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie
Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie prijal dňa 04.04.2022 od obstarávateľa obce
Nižný Lánec, Nižný Lánec 54, 044 73 Nižný Lánec, podľa § 5 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“)
oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Nižný Lánec“.
Predmetom zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie sú nasledovné zmeny:
I. Lokalita č. 1 „ČOV“ – zmena funkčného využitia územia
- pôvodné funkčné využitie územia: orná pôda,
- navrhované funkčné využitie územia: technická vybavenosť – čistiareň odpadových vôd,
II. Lokalita č. 2 „Rodinný dom“ – zmena funkčného využitia územia
- pôvodné funkčné využitie územia: plochy výroby a skladov,
- navrhované funkčné využitie územia: plocha RD na mieste bývalého mlyna,
III. Lokalita č. 3 „Zberný dvor“ – zmena funkčného využitia územia
- pôvodné funkčné využitie územia: trvalý trávny porast,
- navrhované funkčné využitie územia: technická vybavenosť – zberný dvor,
IV. zrušenie ochranného pásma cintorína,
V. zmena PHO poľnohospodárskeho družstva podľa aktuálneho stavu hospodárskych zvierat.

V zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona sa jedná o malú zmenu strategického dokumentu týkajúceho sa oblasti plánovania
resp. využívania územia. Tento strategický dokument podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Košiceokolie, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 7 zákona.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie zverejnil
oznámenie na internetovej stránke MŽP SR a rozoslal oznámenie podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska
dotknutým orgánom a dotknutým obciam.
V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie
svoje písomné stanoviská tieto subjekty:
Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie zaujal za jednotlivé zložky odboru
starostlivosti o životné prostredie nasledovné stanoviská:
Listom č. OU-KS-OSZP-2022/008010 zo dňa 11.04.2022 z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva k
predloženému strategickému dokumentu nemá pripomienky.
Listom č. OU-KS-OSZP-2022/008074 zo dňa 11.04.2022 z hľadiska štátnej vodnej správy uvádza, že k oznámeniu
o strategickom dokumente z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá námietky.
Upozorňuje, že hygienické pásmo ČOV musí byť navrhnuté v súlade s § 19 a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach.
Zároveň upozorňuje, že odpadové vody prečistené v ČOV môžu byť vypúšťané do povrchových vôd Perínskeho
kanála len na základe súhlasného stanoviska správcu vodného toku (SVP, š.p., Povodie Hornádu OZ), pričom
musí byť deklarovaný súlad vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na kvalitu povrchových vôd v recipiente s
požiadavkami NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
K vyššie uvedenému konštatuje, že predmetný strategický dokument by sa podľa zákona nemal posudzovať.
Listom č. OU-KS-OSZP-2022/008013 zo dňa 13.04.2022 z hľadiska ochrany ovzdušia na základe hodnotenia kvality
ovzdušia v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov uvádza, že predmetné
katastrálne územie nie je oblasťou vyžadujúcou osobitnú ochranu ovzdušia. V predloženom dokumente sa nepočíta
s výstavbou stredného ani veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia. ČOV predstavuje malý zdroj znečisťovania
ovzdušia (500 EO). S jej umiestnením sa uvažuje v severnej časti obce mimo zastavaného územia.
Z hľadiska ochrany ovzdušia má k návrhu strategického dokumentu nasledujúcu pripomienku:
- na str. 3 v poslednom odstavci, ktorý znie: „Okrem uvedených lokalít ZaD č. 2 riešia:“ je chyba. Predložený
dokument sú ZaD č. 1. Chybu v texte je potrebné opraviť.
Strategický dokument z hľadiska ochrany ovzdušia je možné akceptovať a nepožaduje, aby bol predložený
strategický dokument posudzovaný podľa zákona.
Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán na posudzovaní podľa
zákona netrvá.
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja listom č. OU-KE-OSZP1-2022/019468-002 zo dňa 08.04.2022 zaslalo k predmetnej veci
nasledovné záväzné stanovisko:
Podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon“), orgán ochrany prírody a krajiny je dotknutým orgánom v konaniach podľa osobitných predpisov vo
veciach ochrany prírody a krajiny, najmä ak ide o vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného
stanoviska v konaní o posudzovaní strategického dokumentu alebo jeho zmeny alebo navrhovanej činnosti alebo
jeho zmeny na životné prostredie.
Uvedený návrh „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Nižný Lánec“, konkrétne Zmeny č. 1 Lokalita ČOV
zasahuje do územia Natura 2000 – Chráneného vtáčieho územia SKCHVU009 Košická kotlina.
Pri aplikovaní predpokladu, že návrh zmien a doplnkov je plánovaný priamo v území Natura 2000, a môže mať
významný vplyv na toto územie, riadi sa vydávanie záväzného stanoviska orgánu ochrany prírody podľa § 9 ods. 1
písm. w) zákona k zisťovaciemu konaniu ustanovením § 65 ods. 1 písm. r) zákona.
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Podľa § 65 ods. 1 písm. r) zákona je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dotknutým orgánom
v konaní podľa osobitného predpisu a vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. w) ak sa konanie týka
plánu alebo projektu, ktorý môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným projektom významný vplyv na územie
európskej sústavy chránených území a vydáva stanovisko podľa osobitného predpisu.
Na základe vyššie uvedeného podľa § 20 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov postupuje predmetné podanie Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky ako
vecne a miestne príslušnému správnemu orgánu na vydanie požadovaného stanoviska.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach listom č. 2022/02827-02/1050/HŽPZ zo dňa
14.04.2022 zaslal stanovisko, že oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu
obce Nižný Lánec“ z hľadiska požiadaviek ustanovených na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia je možné
akceptovať.
Obec Perín-Chym listom č. OcÚ P-CH 190/2022 zo dňa 07.04.2022 zaslala v stanovisko, v ktorom uvádza, že
po preštudovaní a posúdení predloženej dokumentácie nemá k predloženému strategickému dokumentu zásadné
pripomienky, za predpokladu dodržania všetkých ustanovení vyplývajúcich z ustanovenia stavebného zákona a
vykonávajúcich vyhlášok.
Dopravný úrad listom č. 10429/2022/ROP-002-P/15838 zo dňa 07.04.2022 zaslal nasledovné stanovisko:
Dopravný úrad oznamuje, že návrhom lokalít, riešených v zmenách a doplnkoch územnoplánovacej dokumentácie,
ktorá je predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, nebudú narušené ochranné pásma Osobitného
letiska Buzica, ktoré sa nachádza v katastrálnom území Cestice ani dotknuté požiadavky vyhlášky Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 28/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických
parametroch osobitného letiska, ochranných pásmach osobitného letiska a o používaní osobitných letísk, na voľnosť
prekážkových rovín a plôch (požiadavky na obmedzenie prekážok), vzťahujúce sa na toto osobitné letisko (Letisko
pre letecké práce v poľnohospodárstve Buzica sa podľa predpisov platných od 01.01.2021 považuje za „osobitné
letisko“).
Keďže v rámci návrhu územnoplánovacej dokumentácie sa nenavrhuje ani žiadne využitie územia, ktoré by
podliehalo súhlasu Dopravného úradu podľa ustanovenia § 30 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve
(letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Dopravný úrad neuplatňuje
k strategickému dokumentu žiadne pripomienky.
Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť v strategickom dokumente posúdené
podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzovaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody a biodiverzity, odbor štátnej správy
ochrany prírody a krajiny listom č. 7364/2022-6.3, 23426/2022 zo dňa 25.04.2022 zaslal k oznámeniu o strategickom
dokumente nasledovné záväzné stanovisko:
Riešené územie sa nachádza v prvom stupni územnej ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. Lokalita č. 1, ktorá
sa nachádza mimo zastavaného územia obce, je súčasťou európskej siete chránených území Natura 2000, konkrétne
Chráneného vtáčieho územia Košická kotlina (SKCHVU009). Toto Chránené vtáčie územie bolo vyhlásené za
účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých
druhov vtákov sokola rároha (Falco cherrug), sovy dlhochvostej (Strix uralensis), ďatla hnedkavého (Dendrocopos
syriacus), bociana bieleho (Ciconia ciconia), prepelice poľnej (Coturnix coturnix), orla kráľovského (Aquila heliaca)
a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Lokalita č. 2 a lokalita č. 3 sa nachádzajú v zastavanom
území obce, mimo národnej a európskej siete chránených území Natura 2000.
S predloženým strategickým dokumentom „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Nižný Lánec“ ministerstvo
súhlasí. Zmena funkčného využitia na lokalite č. 1 pre potreby vybudovania čistiarne odpadových vôd je dôležitá z
dôvodu, že ide o verejné technické vybavenie obce a má strategický význam z hľadiska likvidácie odpadových vôd
zákonom stanoveným spôsobom. Zároveň však upozorňuje na platnosť ustanovenia § 28 zákona č. 543/2002 Z. z.,
nakoľko predmetná lokalita je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Košická kotlina.
Požaduje, aby obstarávateľ pri realizácii jednotlivých činností dodržiaval nasledujúce podmienky:
- dodržiavať Návrh zásad a opatrení pre jednotlivé druhy vtákov ustanovené v schválenom Programe starostlivosti
o Chránené vtáčie územie Košická kotlina, najmä pri lokalitách mimo zastavaného územia obce,
- akceptovať územnoplánovaciu dokumentáciu vyššieho stupňa ktorou je Územný plán veľkého územného celku
Košického kraja, a to konkrétne bod 2.19. v oblasti osídlenia, usporiadania územia a sídelnej štruktúry – „zachovávať
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špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia zohľadňovať špecifické prírodné, krajinné
a architektonicko-priestorové prostredie, pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie resp. obmedzenie
možných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru“ a bod 5.13.1 v
oblasti usporiadania územia z hľadiska ochrany kultúrneho dedičstva, ekológie, ochrany prírody, prírodných zdrojov
a starostlivosti o krajinu a tvorby krajinnej štruktúry - „vzdušné elektrické vedenia postupne ukladať do zeme“,
- pri návrhu urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v Sprievodnej
správe požaduje, aby funkčné plochy bývania a občianskej vybavenosti boli v čo najvyššej možnej miere
lokalizované v zastavanom území obce, aby boli zachované biotopy druhov vtákov, ktoré sú predmetom ochrany
Chráneného vtáčieho územia Košická kotlina.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, odbor manažmentu povodí a ochrany pred
povodňami listom č. 22825/2022 zo dňa 20.04.2022 zaslala k oznámeniu o strategickom dokumente nasledovné
stanovisko:
K bodu 1.5. Vymedzenie lokalít riešených v ZaD č. 1 ÚPN – O Nižný Lánec- Lokalita 1 Čistiareň odpadových vôd
(ČOV):
- V zmysle strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky
2021 – 2027“ je obec Nižný Lánec súčasť kanalizačného systému obce Rešica, kde sú zaradené aj obce Buzica a
Perín-Chym. V prípade materiálu „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Nižný Lánec“ je výstavba ČOV
v obci Nižný Lánec, čo je zmena oproti schválenému strategickému dokumentu. Žiada o dôkladné zdôvodnenie z
hľadiska ekologických, technických a ekonomických aspektov, prečo k tejto zmene prišlo, pričom touto zmenou
nesmie dôjsť k zhoršeniu stavu útvarov povrchových a podzemných vôd a stavu životného prostredia v dotknutom
území.
- Pre dané územie nie je spracovaná mapa povodňového ohrozenia, je však možné, že toto územie býva zaplavované.
V takom prípade platia v zmysle § 20 ods. 9 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
predpisov zákazy a obmedzenia podľa ods. 5 a 6.
- Upozorňuje, že v zmysle § 25 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) návrh územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
nemožno schváliť, a pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu neplatné.
Z hľadiska vecnej pôsobnosti sekcie vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky uvedený dokument
nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
zákona a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej
geologickej správy listom č. 3946/2022-5.3, 20904/2022 zo dňa 08.04.2022 zaslal nasledovné stanovisko:
1. V katastrálnom území obce Nižný Lánec (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované skládky odpadov.
Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
2. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie
zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie existujúcich zosuvov. Aktivizácia
svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp.
ich kombináciou. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územia sú
citlivé na negatívne antropogénne zásahy.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej
časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky
inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50
000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu
Dionýza Štúra Bratislava (http://apl.geology.sk/atlassd/). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a
informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/.
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.
3. Predmetné územie spadá do stredného radónového rizika. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť
možnosti ďalšieho využitia územia.
4. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického
ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.
Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:
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a) výskyt aktívnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stabilizovaných
zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych
svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.
b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného
radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho
žiarenia.
Zo strany dotknutej verejnosti neboli doručené žiadne písomné stanoviská.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o strategickom
dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom
uvedeným v oznámení o strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli požiadavky vo vzťahu k navrhovanému
strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v ďalšom procese konania o schválení strategického
dokumentu podľa osobitných predpisov:
1. Hygienické pásmo ČOV musí byť navrhnuté v súlade s § 19 a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
2. Odpadové vody prečistené v ČOV môžu byť vypúšťané do povrchových vôd Perínskeho kanála len na základe
súhlasného stanoviska správcu vodného toku (SVP, š.p., Povodie Hornádu OZ), pričom musí byť deklarovaný súlad
vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na kvalitu povrchových vôd v recipiente s požiadavkami NV SR č. 269/2010
Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
3. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a
overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné
pre stavebné účely.
4. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť
podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
5. Na strane 3 v poslednom odstavci, ktorý znie: „Okrem uvedených lokalít ZaD č. 2 riešia:“ je chyba. Predložený
dokument sú ZaD č. 1. Chybu v texte je potrebné opraviť.
6. V zmysle strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky
2021 – 2027“ je obec Nižný Lánec súčasť kanalizačného systému obce Rešica, kde sú zaradené aj obce Buzica a
Perín-Chym. V prípade materiálu „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Nižný Lánec“ je výstavba ČOV
v obci Nižný Lánec, čo je zmena oproti schválenému strategickému dokumentu. Dôkladne zdôvodniť z hľadiska
ekologických, technických a ekonomických aspektov, prečo k tejto zmene prišlo, pričom touto zmenou nesmie dôjsť
k zhoršeniu stavu útvarov povrchových a podzemných vôd a stavu životného prostredia v dotknutom území.
7. V zmysle § 25 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) návrh
územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi nemožno
schváliť, a pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu neplatné.
8. Rešpektovať všetky ostatné pripomienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a dotknutej verejnosti.
Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom
v mieste obvyklým.
Poučenie
Toto zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.
Ing. Martina Ploščicová
poverená zastupovaním vedúcej odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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IČO: 00151866 Sufix: 10114

Doručuje sa
Obec Nižný Lánec, Nižný Lánec 54, 044 73 Nižný Lánec, Slovenská republika

Na vedomie
Obec Buzica, Buzica 130, 044 73 Buzica
Obec Perín - Chym, Perín-Chym, 044 74 Perín-Chym
Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 0/52, 041 26 Košice 1
Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, Komenského 0/52, 041 26 Košice 1
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a krajiny a vybraných
zložiek životného prostredia kraja, Komenského 0/52, 041 26 Košice 1
Okresný úrad Košice - okolie, OSŽP, štátna vodná správa, Hroncova 10541/13, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
Okresný úrad Košice - okolie, OSŽP, ochrana ovzdušia, Hroncova 10541/13, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
Okresný úrad Košice - okolie, OSŽP, odpadové hospodárstvo, Hroncova 10541/13, Košice - Staré Mesto, 040 01
Košice 1
Okresný úrad Košice - okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 10541/13, Košice - Staré
Mesto, 040 01 Košice 1
Okresný úrad Košice - okolie, odbor krízového riadenia, Hroncova 10541/13, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
Košický samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia, Nám.
Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice-Staré Mesto
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice - mestská časť Západ
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie, Kukučínova 24/103, 040 01 Košice 1
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná, 040 01 Košice 1
Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej
geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 15
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody a biodiverzity, odbor štátnej správy
ochrany prírody a krajiny, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 15
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, odbor manažmentu povodní a ochrany pred
povodňami, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
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