OKRESNÝ ÚRAD MALACKY
odbor starostlivosti o životné prostredie
Záhorácka 2942 60A, 901 26 Malacky
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Vec: „Logistická a výrobná hala Lozorno SO 801“ zaslanie zámeru
-

Navrhovatel‘, LEYTON COMPANY s.r.o., Lozorno 80, 900 55 Lozorno, doručil dňa
25.01.2019 Okresnému úradu Malacky, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len
„OSZP“) podl‘a ~ 22 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“)
zámer navrhovanej činnosti „Logistická a výrobná hala Lozorno SO 801“, vypracovaný
podl‘a Prílohy č. 9 zákona.
Na základe uvedeného Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako
príslušný orgán štátnej správy podl‘a ~ 1 a ~ 5 zákona č. 525 2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ~ 3 písm. k) a ~ 56 ods. písm. b) zákona a podl‘a ~ 18 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie správneho
konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie v zmysle žiadosti
navrhovateľa o vykonanie zist‘ovacieho konania.
Ako príslušný orgán Vám podl‘a ~ 23 ods. 1 zákona ako dotknutej obci zasielame
informáciu o zámere navrhovanej činnosti. Uvedený zámer navrhovanej činnosti vrátane príloh
je
zverejnený
na
webovom
sídle
ministerstva
na
adrese:
https://www.enviroportal.sklsk/eiaidetail/logisticka-vyrobna-hala-lozorno-so-80I
Žiadame Vás, aby Ste podľa ~ 23 ods. 3 zákona, ako dotknutá obec, informovali o tejto
skutočnosti verejnost‘ do 3 pracovných dní po doručení zámeru navrhovanej činnosti spósobom
v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do zámeru navrhovanej
činnosti nahliadnut‘. Zámer navrhovanej činnosti musí byt‘ verejnosti sprístupnený najmenej Po
dobu 21 dní od zverejnenia informácie ojeho doručení.
Vaše písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa ~ 23 ods. 4 zákona je
možné doručit‘ na adresu: Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
posudzovania vplyvov na životné prostredie (ElA), Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky,
najneskór 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. Zároveň si
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stanoviska

aj

v elektronickej

podobe

na

e-mail:

Podl‘a ~ 23 ods. 4 zákona móže verejnost‘ doručit‘ príslušnému orgánu písomné stanovisko
k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií podľa ~ 23
ods. 3 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj ked‘ bob v určenej lehote
doručené dotknutej obci.
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