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O Z N Á M E N I E

Oznamujeme občanom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, že Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) vydalo
v súlade s § 54 ods. 2 písm. f) 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“) na základe
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

„Intenzifikácia Sulfenaxov na 11 kton – časť: Zvýšenie účinnosti Clausovej
jednotky v prevádzke Sulfenaxov, etapa I.“

rozhodnutie, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa uvedeného zákona.

S rozhodnutím MŽP SR sa možno oboznámiť počas úradných hodín na Miestnom úrade Bratislava-
Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, oddelenie životného prostredia a územného plánovania (3. posch.,
č. dv. 322).

V elektronickej podobe je rozhodnutie sprístupnené na webovom sídle MŽP SR na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/intenzifikacia-sulfenaxov-na-11-kton-cast%3A-zvysenie-ucinnosti-
clausove.

Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní majú právo podať
rozklad proti tomuto rozhodnutiu podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia
rozhodnutia účastníkovi konania na MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní za deň doručenia rozhodnutia považuje
pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia na webovom sídle MŽP SR vydaného v zisťovacom konaní podľa
§ 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa
preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

 Ing. Anton Gábor
 vedúci oddelenia

Bratislava, 21.11.2019

Na vedomie:  starosta, tlačový tajomník, odd. ÚK a SP
Vybavuje: Lukáč Peter Mgr., 02/49253378


