Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 o konaní podľa § 19 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“).

	Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“), Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona informuje verejnosť, že navrhovaná činnosť „Ťažba kameniva v lome Snežnica“ podlieha konaniu podľa § 19 zákona
	MŽP SR, odbor environmentálneho posudzovania, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) 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 § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. upovedomuje podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov účastníkov konania o tom, že dňom 24. 07. 2015 začalo konanie o podnete Ing. Ľubomíra Jašša, Snežnica č. 183, 02 332 Snežnica  podľa § 19 zákona, v ktorom MŽP SR rozhodne, či činnosť „Ťažba kameniva v lome Snežnica“ navrhovateľa EUROMAXX, s.r.o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca navrhovaná katastrálnom území Snežnica podlieha posudzovaniu podľa zákona podlieha posudzovaniu podľa zákona. Podľa § 19 ods. 5 zákona príslušný orgán pri rozhodovaní o tom, či navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona, prihliada aj na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto realizácie navrhovanej činnosti, najmä jeho únosné zaťaženie a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov a význam očakávaných vplyvov. Podľa § 19 ods.  6 zákona použije kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 k zákonu.
Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.

	Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny:      
	Neuvádzame
	Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke  www.enviroportal.sk.
	Povoľujúci orgán: 
Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, 971 22 Prievidza 
	Neuvádzame


