
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 štátnej správy 
predložil mestu Senec podľa 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") Rozhodnutie vydané v zisťovacom 
konaní č. OU-SC-OSZP-2018/001063-Gu (2017/016998) zo dňa 22.02.2018 pre 
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Skladová hala DC4 - Vstavok „S" -
stavebné úpravy", predložené navrhovateľom ProLogis Slovák Republic II s.r.o., 
Diaľničná cesta 24, 903 01 Senec. 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní 
pre Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 

„Skladová hala DC4 
Vstavok „S" - stavebné úpravy" 

Rozhodnutie vydané podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 29 ods. 11 zákona o posudzovaní 
bolo mestu Senec doručené na zverejnenie dňa 13.04.2018. Podľa § 29 ods. 16 
zákona o posudzovaní, dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí 
verejnosť spôsobom v mieste obvyklom a na svojom webovom sídle. Do 
Rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní môže verejnosť nahliadnuť na 
Mestskom úrade v Senci, útvar stratégie a rozvoja mesta v pracovnom čase 
mestského úradu, 

Pondelok - Utorok : od 7.30 hod do 14.30 hod 
Streda : od 8.30 hod do 16.30 hod 
Piatok : od 7.30 hod do 13.30 hod 

a to od 13.04.2018 do 27.04.2018 t.j. po dobu 15 dní od zverejnenia informácie 
o jeho doručení. V dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja je možné do 
Rozhodnutia vydaného pre Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť na 
webovom sídle príslušného orgánu: 

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

Dátum vyvesenia 13.04.2018 dátum zvesenia 27.04.2018 

odtlačok pečiatky, podpis odtlačok pečiatky, podpis 

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


odbor starostlivosti o životné prostredie 
úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Hurbanova 21. 903 01 Senec 
OU-SC-OSZP-2018/001063-Gu (2017/016998) 
Senec, 22. 02.2018 

ROZHODNUTIE 
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 
správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti 
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
v spojení so zákonom č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56-písm. b) 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") a podľa § 46 a 47 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 29 
zákona ods. 11 zákona o posudzovaní pre Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 
„Skladová hala DC4 - Vstavok „S" - stavebné úpravy" predložené navrhovateľom ProLogis 
Slovák Republic II s.r.o., Diaľničná cesta 24, 903 01 Senec toto rozhodnutie: 

Zmena navrhovanej činnosti „Skladová hala DC4 - Vstavok „S" - stavebné úpravy" 
uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti 

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom 
konaní oprávňuje navrhovateľa v súlade § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní podať návrh na 
začatie povoľovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti. 

V procese konania podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť tieto konkrétne 
požiadavky vo vzťahu k zmene navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených 
k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti: 

• Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie; 
• Rešpektovať ochranné pásma prislúchajúcich ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov; 
• Rešpektovať ochranné pásmo diaľnice D1; 
• Vyj adrenie správcov dotknutých komunikácií. Požiadavky správcov komunikácií 

žiadame zohľadniť a rešpektovať v plnom rozsahu; 
• Rešpektovať pripravovanú dopravnú infraštruktúru a j ej trasovanie (diaľnica D4 

a rýchlostná komunikácia Rl); 
• Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými 

normami STN a technickými predpismi. 

OKRESNÝ 
ÚRAD 
SENEC 


