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OZNÁMENIE 

Oznamujeme občanom mesta Pezinok, že Ministerstvo životného prostredia SR, 
Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania 
vplyvov na životné prostredie k činnosti 

Modernizácia obal'ovne živičných zmesí, 
ktorej navrhovateľom je spoločnosť  Swietelsky Slovakia spol. s r. o., Mokráň  záhon 4, 
821 04 Bratislava, v rámci konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a dopinení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov 
(d'alej len zákon) vydalo záverečné stanovisko č. 4547/2019-1.7./ss (52714/2019) zo dňa 
08.10.2019. 

Verejnost' môže do záverečného stanoviska nahliadnut' na Mestskom úrade 
v Pezinku, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok, referát rozvoja mesta, 1. posch., č. dv. 4, 
Ing. arch. Zdenka Augustiničová 

alebo na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese 

https://www.environortal.sk/skieia/detail/modernizacia-obalovne-zivicnych-zmesi- 
pezinok 

Záverečné stanovisko je podľa § 37 ods. 1 zákona rozhodnutie, ktoré je záväzné pre d'alšie 
povoľovacie konanie. Právoplatnosťou záverečného stanoviska vzniká oprávnenie 
navrhovateľa navrhovanej činnosti, podat' návrh na začatie povoľovacieho konania 
k navrhovanej činnosti alebo jej zmene vo variante odsúhlasenom príslušným orgánom 
v záverečnom stanovisku. 
Proti tomuto záverečnému stanovisku možno podat' rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho 
poriadku. 
Verejnosť  má podľa § 24 ods. 4 zákona právo podať  rozklad proti záverečnému stanovisku aj 
vtedy, ak nebola účastníkom konania o vydaní záverečného stanoviska. 
Rozklad možno podat' na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie 
Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia záverečného 
stanoviska účastníkovi konania. 
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň  doručenia záverečného stanoviska 
považuje pätnásty deň  zverejnenia záverečného stanoviska príslušným orgánom podľa § 37 
ods. 7 zákona.. 
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