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„lnteligentné inovácie v spoločnosti MICHATEK, k. S.“

- zverejnenie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

Mesto Michalovce, ako dotknutá obec, v súlade s 29 ods. $ zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon“) informuje verejnosť, že navrhovatel
MICHATEK, k. s., Priemyselný park 1, 071 01 Michalovce, IČO 35 883 162, predložil dňa 1. 07.
2019 Okresnému úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie:

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
„lnteligentné inovácie v spoločnosti MICHATEK, k. s.“

V zmysle 29 ods. 8 zákona může verejnosť do Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
nahliadnut, na Mestskom úrade v Michalovciach, odbore výstavby, ŽP a MR Č. dverí 171
a 172, v stránkové dni pondelok, streda a piatok. Verejnosť může svoje pÍsomné pripomienky
k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti doručiť príslušnému orgánu — Okresnému úradu
Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce,
do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.
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Vec
„Inteligentné inovácie v spoločnosti MICHATEK, k.s.“ — zaslanie infonnácie o zmene
navrhovanej činností

Navrhovatel‘, MICHATEK, k.s., Priernyselný park 1, 071 01 Michalovce, IČO: 35 883
162, prediožil dňa 1.7.2019 Okresnému úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné

prostredie podl‘a 29, ods. 1, písm. b) zákona Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (ďalej
len zákon) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Intetigentné inovácie v spoločnosti
MICHATEK, k.s.“.

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 doplnení 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. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, že dňorn doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom
začalo správne konanie vo ved posudzovania predpokladaných vplyvov zmeny navrhovanej
čirmosti na životné prostredie.

Ako príslušný orgán Vám podl‘a 29 ods. 6 zákona, v súlade s * 18 ods. 2 písm. d)
zákona, ako dotknutej obci a povol‘ujúcemu orgánu zasielame inforrnáciu o zmene
navrhovanej činnosti, ktorá je zverejnená na webovom sídle ministerstva na adrese:

https ://www. enviroiorta1 . sk/sk SKIeia/detail/inteligentne-inovacie-v-siolocnosti
michatek-k-s

Žiadame Vás, aby ste podTa 29 ods. 8 zákona, ako dotknntá obec, infoi-movali
verejnosf do 3 pracovných dní od doručenia tohto oznárnenia o tejto zmene navrhovanej
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činnosti, spósobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné
do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnut‘. Oznámenie o zmene navrhovanej
činnosti musí byt‘ verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 10 pracovných dní od
zverejnenia informácie o jej doručení.

Vaše písomné stanovisko k zmene navrhovanej činnosti podľa 29 ods. 9 zákona
prosíme doručit‘ na adresu: Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce najneskór do 10 pracovných dní od jeho
doručenia.

Zároveň Vás upozorňujeme, že predložená zmena navrhovanej činnosti svojimi
parametrami podlieha zist‘ovaciemu konaniu podl‘a 29 zákona, v ktorom okresný úrad odbor
starostlívosti o životné prostredie rozhodne, či sa navrhovaná zmena navrhovanej činnosti
bude d‘alej posudzovat‘ podl‘a zákona. Nakoľko Okresný úrad Michalovce, odbor
starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliada podl‘a 29, ods.3 zákona
i na písomné stanoviská, dovol‘ujeme si Vás požiadat‘ aby ste vo Vašom písomnom
stanovisku vyj adňli i názor, či predložená zmena navrhovanej činnosti má, alebo nemá byt‘
ďalej posudzovaná podl‘a zákona. Ak v uvedenej lehote nebude na našu adresu doručené Vaše
písomné stanovisko, podľa 29 ods. 9 zákona bude považované za súhlasné.

Verejnost‘ möže stanoviská k zmene navrhovanej činnosti predložit‘ príslušnému
orgánu do 10 pracovných dní od jej zverejnenia podl‘a 29, ods. 8 zákona. Písomné
stanovisko sa považuje za doručené, aj ked‘ bob v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Zároveň si dovoľujeme požiadat‘ o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe na e
mail: marek.kotora(minv.sk.

-:

Ing. Marián ZOLOVK
vedúci odboru
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O:nómenie o zmene ?2Qvhovnnej činnosti


