
Oznámenie 
Mesto Senec zastúpené Primátorom oznamuje verejnosti, že Okresný úrad 

Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec ako príslušný orgán, predložil mestu 
Senec ako dotknutej obci podľa § 23 ods. 1 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 
„LOGISTICKÄ HALA AP1", navrhovateľa LEVUKA - stavebné a investičné družstvo, 
Smetanova 2085/9, 953 01 Zlaté Moravce. 

Zámer navrhovanej činnosti 

„LQGISTICKÁ HALA AP1" 

Zámer navrhovanej činnosti bol mestu Senec doručený na zverejnenie dňa 
07.03.2018. V súlade s § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní, do zámeru navrhovanej 
činnosti môže verejnosť nahliadnuť na Mestskom úrade v Senci, útvar stratégie 
a rozvoja mesta v pracovnom čase mestského úradu, 

Pondelok - Utorok 
Streda 
Piatok 

od 7.30 hod do 14.30 hod 
od 8.30 hod do 16.30 hod 
od 7.30 hod do 13.30 hod 

a to od 12.03.2018 do 01.04.2018 t.j. po dobu 21 dní od zverejnenia informácie 
o jeho doručení. V dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja je možné do 
zámeru navrhovanej činnosti nahliadnuť na webovom sídle ministerstva: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/logisticka-hala-ap1 
Verejnosť je o zámere informovaná aj na stránke: 

http://www.minv.sk/7uradna-tabula-20 

Podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní verejnosť môže doručiť svoje písomné 
stanovisko k zámeru príslušnému orgánu (Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné 
prostredie, Úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec) do 21 
dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia 
oznámenia podľa odseku 3 zákona o posudzovaní, t.j. dotknutou obcou. Písomné 
stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote 
prostredníctvom dotknutej obce. 
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Vec: „LOGISTICKÁ HALA AP1" - zaslanie zámeru - žiadosť o stanovisko 

Navrhovateľ, LEVUKA - stavebné a investičné družstvo, Smetanova 2085/9, 953 01 
Zlaté Moravce, doručil dňa 22. 02. 2018 Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti 
o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 22 zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v žnem' neskorších predpisov (ďalej len „zákon") zámer navrhovanej činnosti 
„LOGISTICKÁ HALA AP1". 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania 
vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona 
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v žnem neskorších predpisov, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 
56 písm. b) zákona a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania 
navrhovanej činnosti „LOGISTICKÁ HALA AP1M dňom doručenia zámeru navrhovateľom. 

Zámer Vám podľa § 23 ods. 1 zákona ako dotknutej obci zasielame v prílohe. 

Zámer a oznámenie o predložení zámeru sú zverejnené na stránke: 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/logisticka-hala-apl 

Verejnosť o zámere je informovaná aj na stránke http://www.minv.sk/7uradna-tabula-20. 

Žiadame Vás, aby ste podľa § 23 ods. 3 zákona, ako dotknutá obec, informovali 
verejnosť do 3 pracovných dní od doručenia zámeru navrhovanej činnosti na úradnej tabuli obce 
a zároveň oznámili, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť 
podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti 
sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/logisticka-hala-apl
http://www.minv.sk/7uradna-tabula-20


Vaše písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti (vrátane informácie o dobe 
a spôsobe zverejnenia zámeru) podTa § 23 ods. 4 zákona prosíme doručiť na adresu: Okresný 
úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné 
prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec najneskôr do 21 dní od jeho doručenia. Ak 
v uvedenej lehote nebude na našu adresu doručené Vaše písomné stanovisko, podľa § 23 ods. 4 
zákona bude považované za súhlasné. 

Podľa § 23 ods. 4 verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru 
príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od 
zverejnenia oznámenia podľa odseku 3 „zákona", t.j. dotknutou obcou. Písomné stanovisko sa 
považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce. 

Zároveň si dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe na 
e-mail: hedviea. Eadtoova@jiunv.sk. 

Zároveň Vás upozorňujeme, že zámer svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu 
konaniu podľa § 29 zákona, v ktorom Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti oŽP, úsek 
posudzovania vplyvov na životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec rozhodne, či sa 
uvažovaná Činnosť bude alebo nebude posudzovať podľa zákona. 

Nakoľko príslušný orgán pri svojom rozhodovaní prihliada i na stanoviská podľa § 23 
ods. 4 zákona, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili, či 
predložený zámer má alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona. 

Ak predložený zámer požadujete ďalej posudzovať podľa zákona, uveďte 
parametre (vplyvy), ktoré majú byť v správe o hodnotení podrobnejšie posúdené. 

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku Vám oznamujeme, že účastníci konania a 
zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho 
podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné 
nahliadnuť ( robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Senec, odbore 
starostlivosti o životné prostredie Hurbanova 21,903 01 Senec. 
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Príloha: zámer lx 
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