
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Mestský úrad - oddelenie výstavby a životného prostredia 

V Pezinku dňa 19.4.2017 
Naša zn. : VirZu /EIA/-2421-9736/2017 

OZ ÁMENIE 

tel.: 033/6901408 

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 1 O, 
902 01 Pezinok doručil na Mesto Pezinok dňa 13.4.2017 upovedomenie o začatí 
správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné 
prostredie na zámer: 

„Polyfunkčné objekty Pezinok" 

Navrhovateľ: SENPET s. r. o., 

Verejnosť moze do predloženého zámeru nahliadnuť na Mestskom úrade 
v Pezinku, oddelení výstavby a životného prostredia, na II.posch., č.dv. 33, Ing. 
Zuzana Virgovičová resp. na webovom síd le ministerstva životného prostredia 
SR na adrese : 

https ://www .envi roportal .s k/sk SK/eia/detai l/polyfun kcne-objekty-pezinok 

Písomné stanoviská je možné zasielať na adresu: Okresný úrad Pezinok, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok do 21 dní od 
termínu zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 4 zákona č.24/2006 o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď 
bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. 
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OKRESNÝ ÚRA EZINOK 
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

_„„ _____ , ______ , ______ , ___ M,:..&"_§tefänika 10, 902 01 Pezinok 

Váš list číslo/zo dňa 
31.03. 2017 

Vec 

' , ' 

Naše číslo 
OU-PK-OSZP-2017/004740 

• 

podľa rozdeľovníka 

Vybavuje/linka 
Mgr. Eva Bartošová 

033/641 11 81 

Zámer „Polyfunkčné objekty Pezinok" - upovedomenie o začatí konania 

Pezinok 
11. 04. 2017 

Navrhovateľ SENPET s.r.o. , Vinohradnícka 9A, 903 01 Senec v zastúpení PORTIK 
spol. sr.o., Trnavská cesta 102, 821 01 Bratislava doručil dňa 31.03.2017 Okresnému úradu 
Pezinok, Odboru starostlivosti o životné prostredie /ďalej len OÚ Pezinok/ podľa § 22 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 o posudzovaní") zámer navrhovanej 
činnosti „Polyfunkčné objekty Pezinok", vypracovaný podľa prílohy č. 9 k zákonu o 
posudzovaní. 

OÚ Pezinok ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 56 písm. b) zákona o 
posudzovaní v spojení s § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a podľa § 18 

' . . 

zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov 
upovedomuje, že sa začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov 
na životné prostredie dňom doručenia zámefl! navrhovateľom. 

Ako príslušný orgán Vám podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní ako rezortnému 
orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci zasielame informáciu 
o predložení zámeru, ktorý je zverejnený na webovom sídle ministerstva životného prostredia 
SR na adrese: 

https://www.enviroportal.sk/sk SK/eia/detail/polyfunkcne-objektv-pezinok 

Žiadame dotknutú obec, aby podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní do 3 
pracovných dní od doručenia tohto zámeru o tomto zámere informovala verejnosť na 
svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce, kde a kedy možno do 
zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu 

\ 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcne-objekty-pezinok


pripomienky podávať. Zároveň žiadame zabezpečiť sprístupnenie zámeru pre verejnosť 

najmenej po dobu 21 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. 

Vaše písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona 
o posudzovaní prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Pezinok, ul. M.R. Štefánika 1 O, 
902 01 Pezinok, najneskôr do 21 dní od jeho doručenia. Ak v uvedenej lehote nebude 
doručené na našu adresu vaše písomné stanovisko, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. 
Zároveň si dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe na e-mail: 
eva. bartosova@minv.sk. 

Verejnosť môže. doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Okresný úrad 
Pezinok, ul. M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok do 21 dní od zverejnenia zámeru podľa§ 23 
ods. 4 zákona o posudzovaní; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je v 
stanovenej lehote doručené prostredníctvom dotknutej obce. 

Rozdeľovník 

Doručuje sa s prílohou 

Dotknutá obec: 

{~ 
Ing. Peter Kadlec 

vedúci odboru 

Okresný úrad f'(,z.inok 
odbor starosti iv osti o životne prostredtť 

M.R.Štefänika 10, 902 01 Pezinok 
- 1 -

@Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok 

Doručuje sa bez prílohy 

Rezortný orgán: 
2. Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, P.O.BOX 

100, 81 O 05 Bratislava 

Povoľujúci orgán: 
3. Stavebný úrad, Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok 

Dotknuté orgány: 

4. Okresný úrad Pezinok, OSZP, štátna ochrana prírody a krajiny 

OKRES NY Telefón . Fax 
ÚR.AD 
PEZINOK +421/33 6411181 +421/33 6412072 

E-mail Internet 
eva.bartosovaíal,minv.sk www.minv.sk 

IČO 
00151866 



5. Okresný úrad Pezinok, OSZP, štátna správa odpadového hospodárstva 
6. Okresný úrad Pezinok, OSZP, štátna vodná správa 
7. Okresný úrad Pezinok, OSZP, štátna správa ochrany ovzdušia 
8. Okresný úrad Pezinok, PLO, ul. M.R. Štefáruka 15, 902 O 1 Pezinok 
9. Okresný úrad Pezinok, OCDPK, Radničné nám. 9, 902 01 Pezinok 
1 O. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
12. OR Hasičského a záchranného zboru, Hasičská 4, 902 O 1 Pezinok 
13. ŠOP, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra 

OKRES NY Telefón 
ÚRAD 
PEZINOK +421/33 6411181 

Fax 
+421/33 6412072 

E-mail Internet 
eva.bartosova@minv.sk www.minv .sk 

IČO 
00151866 
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