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VEC
TOWN SHOPPING CENTER — Michalovce, Nám. osloboditeľov
- zverejnenie zámeru

Mesto Michalovce, ako dotknutá obec, v súlade s 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) informuje verejnosť,
že navrhovatel‘: BL Five, s. r. o., Nám. osloboditel‘ov 1, 071 01 Michalovce, predložila dňa 11.
01. 2018, Okresnému úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredíe podl‘a
29 ods. 1, písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredíe
v platnom znení (d‘alej len Zákon) zámer navrhovanej činnosti:

„TOWN SHOPPING CENTER — Michalovce, Nám. osloboditel‘ov.“

Predmetný zámer je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Michalovciach, odbore
výstavby, životného prostredía a miestneho rozvoja v kancelárii Č. d. 171 a 172 fpracovisko
Nám. slobody 1, 1. poschodie) v úradných hodinách pondelok, streda, piatok od 8. 00 hod.
do 14. 00 hod.

V zmysle 23 ods. 4 Zákona verejnosť móže doručiť svoje písomné stanovisko
k predmetnému zámeru príslušnému orgánu — Okresnému úradu Michalovce, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 Of Michalovce do 21 dní od jeho
zverejnenia podl‘a 23 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov; písomné stanovisko sa
považuje za doručené, aj ked‘ je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej
obce.

ITO LC
MLST V UR ‘ /

Li) Ing. Anna JVlrazova Y

žvorü vedúca odb‘ru V, ŽP a MR
A hO

Príloha:
- podanie OÚ Michalovce zo dňa 11. 01. 2018

Zverejnené dňa 1.12 Zvesené dňa

MESTO MICHALOVCE ‚
T: +4215668 64 172 Bankcvé spojenie: Prima banka aSMESTSKý ÚRAD
Ms +421 918 876 608 Č. Ú.: 4204223001/5600 fl%OR ORGAl‘iIZlČ. i/i
Es heena.francuzova@msumi.sk BAN: SKO4 5600 0000 0042 0422 3001
W: www.michalovce.sk

SGS



OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREI)IE

Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
mIhaIoyce

- podatetňa
Mestskýúrd

PiImr

‚ . . Mesto Michalovce
Primátor mesta

Ditj: I r ni
. u i. 2018 071 01 Michalovce

Evid
Ptohy poČ Rd. krm. PIX m4
kIt pmdnosts Ut pmdic.u R.f. pvny
Vt hIa kj 0± 0 iL a gr1JW

Jo!zoJaše Vybavuje/linka Michalovce
)-MSZP-2Ol8!001 55-4 Ing. Kotora, 6280520 11. 1. 2018

Vec
„TOWN SHOPPING CENTER — Michalovce, Nám. osloboditeľov“ — zaslanie zámeru

NavrhovateT, BL Five, s.r.o., Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Veľké Kapušany, IČO:
45 263 281, predložil prostredníctvom splnomocneného zástupcu RAHR, s.r.o., Grófa Antala
Sztárayho 5/6259, 071 01 Michalovce dňa 11.1.2018 Okresnému úradu Michalovce, odboru
starostlivosti o životné prostredie podl‘a 29, ods. 1, písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovarií vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších noviel (ďalej len zákon) prepracovaný a doplnený zámer navrhovanej
činnosti „TOWN SHOPPING CENTER — Michalovce, Nám. osloboditeľov“.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o 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 doplnenf niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

56 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel oznamuje v súlade s ustanoveniami

18 ods. 3 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, že dňom doručenia zámeru navrhovateľom začalo správne konanie vo veci
postidzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Predložený zárner Vám v prílohe ako dotknutej obci a povoľujúcemu orgánu podTa
23, ods. I zákona zasielame.

Žiadame Vás, aby ste podľa * 23 ods. 3 zákona, ako dotknutá obec, informovali
verejnost‘ do 3 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia o tomto zámere navrhovanej
činnosti, spósobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné
do zámeru navrhovanej činnosti nahliadnuf. Zámer navrhovanej činnosti musí byť verejnosti
sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácic o jeho doručení.

Vaše pfsomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti (vrátane informácie o dobe
a spösohe zverejnenia zámeru) podľa 23 ods. 4 zákona prosíme doručit‘ na adresu: Okresný
úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie. Námestie slobody 1, 071 01
Michalovce najneskór do 21 dní odjeho doručenia.
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Zároveň Vás upozorňujeme, že zámer svojimi parametrami podlieha zist‘ovaciemu
konaniu podfa 29 zákona, v ktorom okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie
rozhodne, či sa navrhovaná činnost‘ bude ďalej posudzovat‘ podľa zákona. Nakoľko Okresný
úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostFedi pri svojómozhodovnf pťihliad
podl a 29, ods 3 zakona 1 na pisomn stanoviska podia 23, ods 4 zakna, dovol‘ujeme
Vás požiadat‘ aby ste vo Vašom písornnom stanovisky VyjadríII i náó,i píd1ožený zámer
má, alebo nemá byť ďalej posudzovaný podFa zákona. Ak v iivederej lehote nebue.ha naši
adresu doručene Vase pisomne stano isko, podia 23 od4 zakona tude považovane za
súhlasné. Zároveň si dovoľujeme požiadať o zaslanie stano‘Ztka aj v élektronickej podobe na
e-mail: marek.kotoraminv.sk.
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