
Mesto Pezinok 
Ra d n ič n é  n á m e s t i e 7, 902 14 P e z i n o k  

Mestský úrad - oddelenie výstavby a životného prostredia tel.: 033/6901408 

V Pezinku dňa 8.8.2017 

, 

OZNAMENIE 

Slovenská inšpekcia životného prostredia , Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava doručil na Mesto Pezinok dňa 26.7.2017 upovedomenie 
o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia verejnou vyhláškou pre prevádzku: 

„Pezinok - skládka odpadov" 

Prevádzkovateľ : Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s., 

Verejnosť môže do predloženej žiadosti spolu s prílohami nahliadnuť, (robiť z nej 
kópie, odpisy a výpisy) na Mestskom úrade v Pezinku, oddelení výstavby a životného 
prostredia, na l.posch., č.dv. 15, Ing. Olga Moťovská. 
Predložená výzva a žiadosť je zverejnená na webovom mesta Pezinok na adrese : 

http://www.pezinok.sk/?ygg id=207 &id=7838 

Písomné prihlásenie sa zainteresovanie verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky 
zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrení sa k začatiu konania verejnosti je potrebné 
zaslať na adresu : 

OIPK Bratislava, 
Jeséniova 17, 
831 01 Bratislava 

a podľa možností na elektronickú adresu csaba.hegedus@sizp.sk. 

Dňa 7.8.2017 bola na Mesto Pezinok doručená opravené zverejnenie s výzvou z dôvodu 
zrejmej chyby v písaní týkajúcej sa lehoty na písomné prihlásenie sa a vyjadrenia sa ku 

predmetnému konaniu uvedeného v bode 5.2. Správny dátum je do 21.8.2017. 
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2.3. IČO: 35757540 

3. Prevádzka: 

strana 2/3 zverejnenia a iý:iy č. 6917-231 l j/37/2017/Heg 

3. 1. Názov: Pezinok- Skládka odpadu 

3.2. Adresa: 902 O 1 Pezinok, 

3.3. Katastrálne územie: Pezinok 
3.4. Parcelné čísla: - 2833,2830/12,2825/7,2826/l,2838/3,2847/5, 2847/5,285011, 

2850/13,2848/17,2850/5,2849 (LV 7195,7991,9232), 2847/14,2826/8,2847J16, 

2850/20, 2850/21,2850/25 (L V 7991,9232, 7295) 

3.5. Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ: 
5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 1 Ot za deň alebo majú celkovú 
kapacitu väčšiu ako 25 OOO t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady. 

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení: 

4.1. Číslo: -
4.2. Zo diía: -
4.3. Právoplatné dňa: -

5. Informácie pre verejnosť: 

5.1. Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, 
podanie prihláš/..y zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu 
konania verejnosťou je potrebné zaslať na: adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa 

možností na elektronickú adresu csaba.hegedus@si:p.sk 

5.2. Podľa § 12 ods. (2) písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa 
zainteresovanej verejnosti za účastnika konania, možnosť podania prihlášky 
zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania 
verejnosľouje: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 21.8.2017. 

6. Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy 
a výpisy): 
6.1. Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného 

prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 
17, 831 01 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. 

(ďalej len „Inšpekcia") 
6.2. Mesto/Obec: Pezinok v stanovených stránkových dňoch 
6.3. Webové sídlo: www.sizp.sk; www.pezinok.sk 

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: 

7.1. Príslušný orgán: MŽP SR 
7. 2. Výsledok procesu: Záverečné stanovisko 
7.3. Číslo: -
7.4. Zo dňa: - 26.7.1999 

7.5. Právoplatné dňa: - 26. 7 .1999 

7.6. Webové sídlo: - http ://www. minzp.sk/ 
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