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Zámer „Plán sprístupňovania banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a 
postupu prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave v dobývacom priestore Pezinok II v rokoch 

-- -2018-2022�'--upovedomenie o začatí-konania-- - - --- - --- - - -- -- ---------------- -----

Navrhovateľ ELGEO-Trading, s.r.o., Kukučínova 5, 902 01 Pezinok doručil dňa 28.05.2018
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 „Plán sprístupňovania banských diel a starých banských diel na múzejné a 
iné účely a postupu prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave v dobývacom priestore Pezinok II
v rokoch 2018 -2022", 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 zámeru navrhovateľom. 

Ako príslušný orgán Vám podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní ako rezortnému orgánu, 
povoľujúcemil 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/eia/detail/plan-spristupnovania-banskych-diel-starych
banskych-diel-na-muzejne-in, 

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 pripomienky podávať. Zároveň žiadame 
zabezpečiť sprístupnenie zámeru pre verejnosť najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie 
o jeho doručení.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-spristupnovania-banskych-diel-starych-banskych-diel-na-muzejne-in


Vaše písomné stanovisko k zámeru nav::hovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona
o posudzovaní prosíme doručiť na adresu: Okresný úrad Pezinok, ul. M.R. Štefánika 10, 902 0 1
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 01d 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. 

JUDr. Lenka Dudáková 
- -------vedúca odboru----- -----�- ---
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Rozdeľovník 

Doručuje sa s prílohou: 
1. Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok

Doručuje sa bez prílohy: 

- 3 � 

2. - Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 8 10 05 Bratislava
3. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava
4. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
5. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
6. Okresný úrad Pezinok, OSZP, ŠSOPaK, ul. M.R. :;tefánika 10, 902 01 Pezinok
7. Okresný úrad Pezinok, OSZP, ŠSOH, ul. M.R. Štefánika 1 O, 902 01 Pezinok
8. Okresný úrad Pezinok, OSZP, ŠVS, ul. M.R. Štefänika 10, 902 01 Pezinok
9. Okresný úrad Pezinok, OSZP, ŠSOO, Ul. M.R. Štefánika 10, 902 0 1  Pezinok
1 O. Okresný úrad Pezinok, PLO, ul. M.R. Štefánika 1:, 902 O 1 Pezinok
1 1. Okresný úrad Pezinok, OCDPK, Radničné nám. 9, 902 01 Pezinok
12. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 82 1 05 Bratislava
13. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 82 05 Bratislava
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
15. OR Hasičského a záchranného zboru, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
16. ŠOP, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 1 15, 900 0 1  Modra
17. Rudné bane, štátny podnik, Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica
18. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 1 í', 811 04 Bratislava
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