
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Naše číslo 
	

Vybavuje/23 	 Miesto odoslania / dátum 
ZacJa n-24434/2020 
	

Ing. Ján Záchenský 	 Pezinok 
jan.zachensky@msupezinok.sk 	 05.10.2020 
033/6901 500 

OZNÁMENIE 

Oznamujeme občanom mesta Pezinok, že Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava doručil na Mesto Pezinok dňa 21.09.2020 oznámenie 
o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu: 

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021-2027 (s 
výThľadom do roku 2030)" — žiadosť  o stanovisko 

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva 
životného prostredia SR na adrese: 

https://www.enviroportaksk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-
rozvoja-bratislavskeho-samosp.   

Verejnosť  môže doručiť  svoje písomné stanoviská k dokumentu na adresu: Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava alebo na e-mail. adresu 
jana.malikova@minv.sk  do 14 dní od zverejnenia oznámenia podľa § 6 ods. 5 zákona č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopinení niektor 'ych 
zákonov. 
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Váš list čísloho dňa 
	

Naše číslo 	 Vybavuje/linka 	 Bratislava 
OU-BA-OSZP1- 	Ing. Malfková/0961046685 	16. 09. 2020 

2020/118125-002/ANJ-s1 

Vec 
Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho  
rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 — 2027 (s výhľadom do roku 2030)"  
na životné prostredie — zaslanie oznámenia o strategickom dokumente spolu s informáciami  
uvedenými v zmysle § 6 odseku 3 a § 65 g zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov  

Obstarávateľ  strategického dokumentu, Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 
820 05 Bratislava 25, doručil podľa § 5 ods. 1 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") Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné 
prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako 
príslušnému orgánu podľa § 3 písm. k) a § 55 písm. a) zákona o posudzovaní, dňa 14. 09. 2020 
oznámenie o strategickom dokumente „Pro 	hospodárskeho rozvo'a a sociálneho 
rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 — 2027 (s 'hľad m do roku 
2030)" (d'alej len „oznámenie"). 

Strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 — 2027 (s výhľadom do roku 2030)" je 
predmetom posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 4 ods. 1 zákona o 
posudzovaní. Príslušný orgán zverejnil predmetné oznámenie na webovom sídle Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky: https://www.enviroportaLskisk/eialdetail/program-
hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-bratislayskeho-samosp.  

Oznámenie Vám podľa § 6 ods. 2 písmena a) ako dotknutému orgánu, resp. podľa § 6 
ods. 2 písm. b) ako schvaľujúcemu orgánu, resp. podľa § 6 ods. 2 písm. c) ako dotknutej obci 
zasielame so žiadosfou, aby ste svoje písomné stanovisko k oznámeniu doručili v súlade s § 6 
ods. 6 zákona o posudzovaní na adresu príslušného orgánu: Okresný úrad Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 do 15 dní od doručenia oznámenia. 
Ked'že príslušný orgán prihliada i na stanoviská podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní, 
dovoľujeme si Vás požiadaf, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili názor, na ktoré 
č'asti „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho 
kraja na roky 2021 — 2027 (s výhľadom do roku 2030)" je potrebné podľa Vás v d'alšich krokoch 
posudzovania vplyvov strategického dokumentu osobitne prihliadat', prípadne uviedli d'alšie 
požiadavky, pripomienky a odporúčania. Z časového dôvodu (zákonných termínov), ako aj 
efektívnejšieho a rýchlejšieho spracovania Vašich stanovísk za účelom vyhotovenia rozhodnutia, 
Vás prosíme o zaslanie stanoviska aj prostredníctvom e-mailu na iana.malikova@minv.sk. 

Telefón 
	

E-mail 
	

Intemet 	 IČO 
+421/0961046685 
	

ianamalikova@minv.sk 	www.minv.sk/?okresny-urad-bratislava 	00151866 



Informácie uvedené podľa § 6 ods. 3 a § 65g ods. 1 zákona o posudzovaní  

Oznamujeme Vám, že podľa § 63 zákona o posudzovaní k uvedenému strategickému 
dokumentu je možné zabezpečiť  vykonanie pisomných konzultácií na. Okresnom úrade 
Bratislava, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, počas celého procesu 
posudzovania vplyvov strategického dokumentu. 

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 
Pociľ ls. (1) zákona o posudzovaní „Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu  hláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v konaniach, 
v kto "ch sa žadu'e konanie erokovanía alebo konzultácie alebo ich konanie 
žiada účastník konania rezortný ol• án 	 án dotknuty or án alebo dotknutá 
obec, sa tieto úkonykona'ivy le v jiistínnej podobe alebo v elektronickei podobe..o66  

Informácie o povinnosti dotknutej obce podľa § 6 ods. 5 a§ 65g ods. 3 zákona o posudzovaní  

Dotknutá obec informuje v zmysle § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní do troch pracovných 
dní od doručenia oznámenia podľa § 6 odseku 2 zákona o posudzovaní o ňom verejnosť  
spôsobom v mieste obvyklým a zároveň  oznámi, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnut', 
robiť  si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť  kópie, pričom oznámenie musí 
by-t' verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. Verejnosť  môže doručiť  
svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné 
prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, 
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, do 15 dní odo dňa, ked' bolo oznámenie zverejnené 
dotknutou obcou podľa § 6 odseku 5 zákona o posudzovaní. 

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením C VID-19 
Podl'a § 65g ods. (3) zákona o posudzovaní „Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo vy'ilitmočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 obec zverejňuje  
dokumentáciu podPa 6 ods. 5 8 	 8,  
30 ods. 7, § 34 ods. la § 37 ods. 7 v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svo'om 
webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti 
uvedené v týchto ustanoveniach. Ak nie je možné zverejniť  na úradnej tabuli obce 
dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde  
a kedy možno do nej nahliadnut', robit' z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady  
urobit' z nej kópie."  

Informácie o ovinnosti obstarávateľa odľa • 6 ods. 1 zákona o osudzovaní 

Zároveň  podľa § 6 ods. 1 zákona o posudzovaní obstarávateľovi po obdržaní oznámenia 
oznamujeme adresu, na ktorú možno predkladať  stanoviská verejnosti: Okresný úrad Bratislava, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 a bezodkladne Vás vyz 'yvame na 
zverejnenie oznámenia formou infoi 	nácie o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne 
miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne spolu s informáciou, kde možno do 
oznámenia nahliadnuť, robiť  z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť  kópie. 

Verejnosť  môže doručiť  svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 
dni odo dňa, ked' bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou podľa § 6 ods. 5 zákona o 
po sudzovani. 
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Príloha: Oznámenie o strategickom dokumente v listinnom vyhotovení resp. zverejnené na 
webovom sídle MŽP SR: https://www.enviroportal.skiskJeia/detail/program-hospodarskeho- 
rozvoja-socialneho-rozvoja-bratislavskeho-samosp. 	0 KR ESNÝ ťi RAD 8P,ATISLAVA 

ODBOA STAR3STLIVOSTI ŽiVOTNÉ PROSTREDIE 
8321:atnáškcs.va 46 

P 1-12ykyp 

JUDr. Eler$4ád'ud' a 
poverená vyldeávaním funkcie 

vechiceho odboru starostlivosti o životné prostredie 
Okresného úradu Bratislava 

Rozdeľovnik: 

1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, P.O. Box 
100, 810 05 Bratislava 15 

2. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1 

3. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 6, 
8, 816 43 Bratislava 

4. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 
813 30 Bratislava 

5. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP č.33, 813 30 Bratislava 
6. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 

Bratislava 
7. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 
8. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky, ‘Stefánikova 15, 811 05 Bratislava 
9. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
10. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/A, 827 15 

Bratislava 212 
11. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 

25 - obstarávateľ  
12. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 

25 - schvaľujúci orgán 
13. Trnavský samosprávny kraj, P. O. Box 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava 
14. Dopravný úrad , Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
15. Okresný úrad Bratislava, odbor opravn 'ych prostriedkov, ref. pôdohospodárstva, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
16. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 

10, 902 01 Pezinok 
17. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942 

/60A, 901 26 Malacky 
18. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 

01 Senec 
19. Okresný úrad Bratislava, odbor obrany štátu, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
20. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 

46, 832 05 Bratislava 
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21. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 
05 Bratislava 

22. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesn 'y odbor, Tomášikova 46, 832 05 
Bratislava 

23. Okresný úrad Bratislava, odbor školstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
24. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácil, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
25. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 
26. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
21. 	Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 

811 07 Bratislava 
28. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. so sídlom v Bratislave, 

Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29 
29. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
30. Mesto Malacky - Mestský úrad, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky 
31. Mesto Pezinok - Radničné nám.7, 902 01 Pezinok 
32. Mesto Senec - Míerové nám. 8, 903 01 Senec 
33. Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava 
34. Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislava, Junácka 1, 832 91 

Bratislava 
35. Združeníe miest a obcí Záhorie, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica 
36. Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu, Horná ulíca č.20, 900 01 Modra 
37. Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Majerská 326, 900 41 Rovinka 
38. Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica 
39. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
40. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Nám. SNP č. 8, 975 66 Banská 

Bystrica 
41. Lesy Modra, s.r.o., Harmónia 3001, 900 01 Modra 
42. Národná diaľničná spoločnosť  a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
43. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 29 
44. Železnice SR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 
45. Letisko M. R. Štefánika — Airport Bratislava, a.s., P. O. Box 160, 823 11 

Bratislava 
46. Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/B, Bratislava 825 11 
47. Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2 
48. Západoslovenská energetíka, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 
49. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 

Bratislava 26 
50. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 

Bratislava 
51. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešt'any, Nábrežie I. Krasku č. 

834/3 
52. Hydromeliorácie š. p. Bratislava, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 
53. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 

4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

