Obec Lipové,
Obecný úrad, 946 14 Lipové č. 59
Číslo: OcÚ Li 753/2020-002 Be
Dátum: 16. septembra 2020

OZNAM
v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Obec Lipové, v zmysle § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje, že na Obecnom úrade v Lipovom je uložené oznámenie o
zmeny navrhovanej činnosti navrhovateľa ANIFE, s.r.o., Školská 1057/14, 930 05
Gabčíkovo pre „Zariadenie na zber a úpravu ostatných odpadov a zber batérií a
akumulátorov“ k.ú. Lipové p.č. 684/2; 684/3, 721/3 a 685, ktorý bolo obci Lipové
doručené dňa 14. 09. 2020 z Okresného úradu Komárno, Odbor starostlivosti o
životné prostredie, so sídlom Záhradnícka 6, 945 01 Komárno pod číslom OUKN-OSZP-2020/013596-003 zo dňa 14.09.2020.

Do dokumentu môže verejnosť nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy
alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, na Obecnom úrade v Lipovom a to do
26. septembra 2020, a to:
v pondelok až v piatok od 08,00 hod. do 16,00 hod
Uvedené oznámenie je tiež zverejnené na webovej stránke
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-upravu-ostatnychodpadov-na-zber-baterii-akumulator
Toto oznámenie je tiež na na webovej stránke obce Lipové na adrese
www.lipove.sk v časti „úradná tabuľa“ a na elektronickej úradnej tabuli obce
Lipové na portáli www.slovensko.sk.
Verejnosť môže svoje pripomienky doručiť na Okresný úrad v Komárne,
Odbor starostlivosti o životné prostredie, do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznámenia, t.j. do 26. septembra 2020.
Dáša K o v á c s o v á v.r.
starostka obce
Oznámenie obce Lipové o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesená na informačnej tabuli pred Obecným úradom v Lipovom
a elektronickej tabuli obce Lipové na adrese www.lipove.sk a na CEUT na portály
www.slovensko.sk
od 16. septembra 2020 do …..............................................
Adresa

Obecný úrad
Lipové č. 59
946 14 Zemianska Olča

Telefón:
IČO/DIČ:
+421/035/7796184 00306541
+421/035/7896090 2021014787
+421/0905/979824

Bankové spojenie
e-mail:
web:
VÚB, a. s. Komárno
obec@lipove.sk www.lipove.sk
SK35 0200 0000 0000 2262 2142
(22622-142/0200)

