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Vee

Oznámenie

Slovenskej inšpekcü životného prostredia- ústredie (ďalej len ..SIŽP“) bola dňa 26.04.2017
z Národného inšpektorátu práce, Košice postúpená čast‘ petície občanov mesta Lučenec,
týkajúca sa porušovania právnych predpisov v oblasti starostlivosti o životné prostredie
spoločnosťou SILICATE WORLD s.r.o. v prevádzke na Maloveskej Č. 68 v Lučenci. Totožná
petícia bola v časti týkajúcej sa porušovania právnych predpisov v oblasti starostlivosti o
životné prostredie spoločnosťou SILICATE WORLD s. r. o, SIŽP postúpená z Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky, Odboru sťažnosti a peticií dňa 03.05.20 17. SIZP
Vám zaslala Oznámenie o vybaveni petície listom Č. 4528-16448/l02/2017/Pok dňa
29.05.2018. Predmetné Oznámenie o vybavení petície SIZP zároveň v súlade s ustanovením
* 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v zneni neskoršich predpisov zverejnila
na svojom webovom sídle.
K uvedenému Vám oznamujeme:
Zamestnanci Slovenskej inšpekcie životného prostredia, lnšpektorátu životného
prostredia Banská Bystrica. odbor inšpekcie ochrany vód vykonali v dňoch 04.05.2017,
19.05.2017 v súlade s ustaswvenim * 62 a * 68 zákona Č. 364/2004 o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodm“ zákon“), so zákonom
č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o kontrole“) a v súlade s ustanovením 9 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, kontrolu v spoločnosti Silicate World, s.r.o.
Dňa 30.05.2017 bol vypracovaný protokol Č. 4595-17566/42/2017/Riš (ďalej len
‚protokol‘) predmetom, ktorého je výsledok kontroly dodržiavania ustanovení vodnébo
zákona zameranej na nakladanie s vodami. Kontrola bola vykonaná za obdobie od 01.01.2016
do ukončenia kontroly a bola vykonaná na základe petície. ktorá bola doručená SIZP dňa
26.04.2017.
Protokol bol v súlade s ustanovením
11 ods. 2 písm. g) zákona o kontrole
prerokovaný so splnomocneným zástupcom spoločnosti Silicate World, s.r.o. dňa 16.06.20 17,
o čom bola spísaná zápisnica o prerokovaní protokolu č. 4595-19092/42/2017/Riš zo dňa
16.06.2017.
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Zároveň informujeme, že v súčasnosti v nadväznosti na vykonanú kontrolu prebieha
správne konanie.

Ing. Brigita Pokorná
vedúca oddelenia
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