PRÍL.12

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

I. Základné údaje o navrhovateľovi 

1. Názov. 
 
2. Identifikačné číslo. 
 
3. Sídlo. 
 
II. Základné údaje o navrhovanej činnosti 

1. Názov. 
 
2. Účel. 
 
3. Užívateľ. 
 
4. Umiestnenie (katastrálne územie, parcelné číslo). 
 
5. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti. 
 
6. Stručný popis technického a technologického riešenia. 
 
III. Popis priebehu posudzovania 

1. Vypracovanie správy o hodnotení (kedy a kto vypracoval správu o hodnotení). 
 
2. Rozoslanie a zverejnenie správy o hodnotení (komu bola správa o hodnotení zaslaná a akým spôsobom sa zverejnila). 
 
3. Prerokovanie správy o hodnotení s verejnosťou (kedy a ako sa správa o hodnotení prerokovala s verejnosťou a aké sú závery prerokovania). 
 
4. Stanoviská, pripomienky a odborné posudky predložené k správe o hodnotení. 
 
5. Vypracovanie odborného posudku v zmysle § 36 zákona (kto a kedy vypracoval odborný posudok a jeho závery). 
 
IV. Komplexné zhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia 

V. Celkové hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu alebo európsku sústavu chránených území (Natura 2000) 

VI. Rozhodnutie vo veci 

1. Záverečné stanovisko (súhlasí, nesúhlasí). 
 
2. Odsúhlasený variant. 
 
3. Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak je spojené s likvidáciou, sanáciou alebo rekultiváciou vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny. 
 
4. Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy. 
 
5. Rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení doručených podľa § 35 vrátane odôvodnených písomných pripomienok, ktoré boli doručené verejnosťou. 
 
VII. Odôvodnenie záverečného stanoviska 

1. Odôvodnenie rozhodnutia vo veci. 
 
2. Odôvodnenie akceptovania alebo neakceptovania predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení doručených podľa § 35 zákona vrátane odôvodnených písomných pripomienok, ktoré boli doručené dotknutou verejnosťou. 
 
VIII. Potvrdenie správnosti údajov 

1. Spracovatelia záverečného stanoviska. 
 
2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, pečiatka. 
 
3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska. 
 
IX. Informácia pre povoľujúci orgán o dotknutej verejnosti 

X. Poučenie o odvolaní 

1. Údaj, či je záverečné stanovisko konečným rozhodnutím alebo či sa proti nemu možno odvolať. 
 
2. V akej lehote, na ktorý orgán a kde možno podať odvolanie. 
 
3. Údaj, či záverečné stanovisko možno preskúmať súdom.

