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O Z N Á M E N I E

Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, že že Okresný úrad Brati-
slava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava po ukončení zisťovacieho konania vydal
rozhodnutie , že zmena navrhovanej  činnosti

„Rozšírenie prevádzky na výkup a spracovanie železného šrotu a farebných kovov v areáli
závodu Istrochem, a.s. Bratislava – Nové Mesto“,

uvedená v predloženom zámere sa nebude posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej zákon o posudzovaní).

S rozhodnutím Okresného úradu Bratislava sa možno oboznámiť počas úradných hodín na
Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, oddelenie životného prostredia
a územného plánovania (3. posch., č. dv. 323) alebo v priestoroch Služieb občanom / FRONT
OFFICE na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. l.
V elektronickej podobe je rozhodnutie sprístupnené na webových stránkach Ministerstva životného
prostredia SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-prevadzky-na-vykup-
spracovanie-zelezneho-srotu-farebnych-ko

Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovani majú
právo podat' odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odde-
lenie ochrany prirody a vybraných zložiek životného prostredia Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.

Vo vzťahu k verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní za deň doručenia roz-
hodnutia sa považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia na webovom sídle a zároveň na
úradnej tabuli prislušného orgánu.
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