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Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Výroba MTC" areál Mikrochem, Výrobná hala A, 
Pezinok - upovedomenie o začatí konania 

Navrhovateľ MIKROCHEM spol s r.o., Za dráhou 33, P.O.BOX 109, 902 01 Pezinok doručil 
dňa 13.06.2017 Okresnému úradu Pezinok, Odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ 
Pezinok) podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) 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") oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 
„Výroba MTC" areál Mikrochem, Výrobná hala A, Pezinok, vypracované podľa prílohy č. 8a 
k zákonu o posudzovaní. 

OÚ Pezinok ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 56 písm. b) zákona o posudzovaní 
v spojení s § 5 zákona č. 52512003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a podľa§ 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 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 oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom. 

Ako príslušný orgán Vám podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní, v súlade s § 18 ods. 2 
písm. d) zákona o posudzovaní, ako povoľujúcemu, resp. dotknutému, resp. rezortnému orgánu 
zasielame informáciu o oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je zverejnené na webovom 
sídle ministerstva životného prostredia SR na adrese: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-vyroba-mtc-areal-mikrochem-yyrobna-hala-pezinok 

Žiadame dotknutú obec, aby podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní do troch pracovných 
dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informovala verejnosť na svojom webovom 
sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do 
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať 
pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zároveň žiadame zabezpečiť sprístupnenie 
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oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia 
uvedených informácií. 

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 9 zákona 
prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Pezinok, ul. M.R. Štefánika 1 O, 902 O 1 Pezinok, najneskôr 
do 10 pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, 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 moze doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej 
činnosti na adresu OÚ Pezinok do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa 
§ 29 ods. 8 zákona o posudzovaní; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej 
lehote doručené dotknutej obci. 
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Zvesené dňa: 

Ing. Peter Kadlec 
vedúci odboru 

Pečiatka a podpis: Okresný úrad Pezinok . 
odbor starostlivosti o životné prns\n::_d1e 

M.R.Štefánika \O, 902 O\ Pezinok 

Rozdeľovník 

Doručuje sa s prílohou 
Dotknutá obec: 

Č.) Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok 

Doručuje sa bez prílohy 
Rezortný orgán: 

2. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 

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

. Dotknuté orgány: 

- i -

4. Okresný úrad Pezinok, OSZP, štátna správa ochrana prírody a krajiny 
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. Štefánika 1 5, 902 01 Pezinok 
9. Okresný úrad Pezinok, OCDPK, Radničné nám. 9, 902 01 Pezinok 
1 0. 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 01 Pezinok 
13. ŠOP, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra 
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