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OZNÁMENIE 
O ZMENE NAVRHOVANEJ Č INNOSTI— 

UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ KONANIA 

Oznamujeme občanom mesta Pezinok, že Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné 
prostredie, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie, v súlade s § 18 ods. 2 písm. d) Zákona 525/2003 Z. z. o štátnej správe a o zmene 
a dopinení niektorých zákonov, doručil listom číslo OU-PK-OSZP-2022/000611-002 dňa 7. 1. 2021 
Mestu Pezinok informáciu o možnosti podania pripomienok ku: 

„Optimalizácii výrobného procesu linky na výrobu 
alternatív palív — navýšenie kapacít" 

— upovedomenie o začatí konania. 

Dokument vypracoval podľa prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
navrhovatel' ecorec Slovensko, s. r. o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok a doručil dňa 13. 12. 2021 Odboru 
starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Pezinok. 

Podľa § 24 ods. 1 o oznámení o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopinení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, Mesto Pezinok ako dotknutá obec informuje verejnosť  že materiál je 
sprístupnený na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR na linku: 
https://m.enviroportal.skisk/eia/detailVoptimalizacia-vvrobneho-nrocesu-linkv-na-vyrobu-
alternativnych-paliv-n  

Verejnosť  môže svoje pripomienky k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti predložiť  
do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia. 

Verejnosť  môže v zmysle § 29 ods. 8 Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
doručiť  svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti na adresu: Okresný úrad 
Pezinok, ul. M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok alebo elektronicky na e-mail: 
eva.bartosovaminv.sk.  Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj ked' bolo v určenej lehote 
doručené dotknutej obci. 
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