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08.09.2016 

• 

• 

Vec: Zámer „ Predajňa potravín LIDL - Pezinok" - upovedomenie o začatí konania 

Navrhovateľ LIDL Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská lE, 821 02 Bratislava 
doručil dňa 06. 09. 2016 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 „Predajňa potravín LIDL - Pezinok", 
vypracovaný podľa prílohy č. 9 k zákonu. 

OÚ Pezinok ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 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. 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 zámeru navrhovateľom. 

Zámer Vám podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní ako dotknutej obci zasielame 
v prílohe. Zámer je tiež zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: 

https://www.enviroportal.sk/sk SK/eia/detail/predajna-potravin-lidl-pezinok 

Žiadame Vás ako dotknutú obec, aby ste podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní do 
troch pracovných dní od doručenia tohto zámeru o tomto zámere informovali verejnosť na 
svojom webovom sídle, ak ho máte 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 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. 

Vaše písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa-. § 23 ods. 4 zákona 
o posudzovaní, vrátane informácie o dobe a spôsobe zverejnenia zán1eru pros'íme doručiť na
adresu: Okresný úrad Pezinok, ul. M.R. Štefánika 10, 902 Ol Pezinok, najne�kôľ 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.

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/predajna-potravin-lidl-pezinok
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Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko OÚ Pezinok do 21 dní od 
zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní; písomné stanovisko sa 
považuje za doručené, aj keď je v stanovenej lehote doručené prostredníctvom dotknutej 
obce. 

S pozdravom 

Príloha: zámer 

Vyvesené dňa: 

Pečiatka a podpis: 

• MESTO PEZINOK 
Mestsky úrad 1 

Radničné nám. 7 i 
902 14 P E Z 1 N O K 1 

- 511 - . 

Telefón Fax 

0331641 1181 033/641 2072 

E-mail 

eva.bartosova@minv.sk 

vz. &� 
Ing. Peter Kadlec 

vedúci odboru 
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