
Mesto Pezinok 
Radni č né námestie 7, 902 14 Pezinok 

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

V Pezinku dňa 02.01.2019 
Naša zn.: VirZu /EIA/- 38971/2019 

OZNÁMENIE 
Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 10, 
902 01 Pezinok doručil na Mesto Pezinok dňa 28.12.2018 upovedomenie o začatí 
správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné 
prostredie na zámer: 

„Prístavba bytovej jednotky a technologického objektu vinárstva 
SYKORA FINE WINES" 

Navrhovatel': SYKORA FINE WINES, s. r.o., 

Verejnost' mč•že do predloženého zámeru nahliadnut' na Mestskom úrade 
v Pezinku, oddelení výstavby a životného prostredia, na II.posch., č.dv. 33, Ing. 
Zuzana Virgovičová resp. na webovom sídle Ministerstva životného prostredia 
SR na adrese : 

https://www.enviroportal.sk/skieia/detailipristavba-bytovej-jednotky- 
technologickeho-objektu-vinarstva-sykora-fi  

Písomné stanoviská je možné zasielať  na adresu: Okresný úrad Pezinok, M.R. 
Štefánika 10, 902 01 Pezinok do 21 dní od termínu zverejnenia oznámenia podl'a § 
23 ods. 4 zákona č.24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Písomné 
stanovisko sa považuje za doručené, aj ked' bolo v určenej lehote doručené dotknutej 
obci. 
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ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
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Váš list číslo/zo diía Naše číslo 
	

Vybavuje/linka 	 Pezinok 
OU-PK-OSZP-2018/012346 	Mgr. Eva Bartošová 	 21.12.2018 

033/641 23 40 

Vec 
Zámer „Prístavba bytovej jednotky a technologického objektu vinárstva SYKORA FINE 
WINES" - upovedomenie o začatí konania 

Navrhovateľ  SYKORA FINE WINES, s. r. o., Vinohradnícka 56, 900 91 Limbach doručil 
dňa 18.12.2018 Okresnému úradu Pezinok, Odboru starostlivosti o životné prostredie (d'alej len OÚ 
Pezinok) podl'a § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len „zákon o posudzovaní") zámer 
navrhovanej činnosti „Prístavba bytovej jednotky a technologického objektu vinárstva SYKORA 
FINE WINES", vypracovaný podl'a prílohy č. 9 k zákonu o posudzovaní. 

OÚ Pezinok ako príslušný orgán štátnej správy podl'a § 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 dopinení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a podl'a § 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. 

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

https://www.envíronortal.skisk/eia/detailluristavba-bytovei-jednotkv-technologickeho-objektu-
vinarstva-svkora-fi  

žiadame dotknutú obec, aby podl'a § 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/pristavba-bytovej-jednotky-technologickeho-objektu-vinarstva-sykora-fi


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 10, 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 Pezínok do 21 dní od zverejnenia zámeru podl'a § 23 ods. 4 zákona 
o posudzovaní; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj ked' je v stanovenej lehote doručené 
prostredníctvom dotknutej obce. 

Ok.resluý 	Pezbw1,-.. 

; 	: 	• 	)' 

JUDr. Lenka Dudáková 
vedúca odboru 

Rozdel'ovník 

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

Doručuje sa bez prílohy: 
2. Stavebný úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok 
3. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
4. Okresný úrad Pezinok, OSZP, ŠSOPaK, ul. M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok 
5. Okresný úrad Pezinok, OSZP, ŠSOH, ul. M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok 
6. Okresný úrad Pezinok, OSZP, ŠVS, ul. M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok 
7. Okresný úrad Pezinok, OSZP, ŠSOO, ul. M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok 
8. Okresný úrad Pezinok, PLO, ul. M.R. Štefánika 15, 902 01 Pezinok 
9. Okresný úrad Pezinok, OCDPK, Radničné nám. 9, 902 01 Pezinok 
10. 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 

OKRESNY 
ÚRAD 
PEZINOK 
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+421/33 6412340 	+421/33 6412072 	eva.bartosovaminv.sk  www.minv.sk 	00151866 
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