Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení oznámenia
o zmene navrhovanej činnosti podľa § 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 predpisov ( ďalej len „zákon“).

a)

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania
vplyvov na životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec oznamuje verejnosti, že
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Logistická a skladová hala AP1 - 2.etapa,
Senec“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona.

Príslušný orgán

Názov zmeny navrhovanej
činnosti
Miesto realizácie

Predmet činnosti - popis
zmeny navrhovanej
činnosti

Navrhovateľ

Okresný úrad Senec
odbor starostlivosti o životné prostredie
Hurbanova 21
903 01 Senec
Logistická a skladová hala AP1 - 2.etapa, Senec
Okres: Senec, Mesto Senec, Katastrálne územie: Senec
Lokalita: Horný dvor KN-C č.: 5156/121, 5156/176, 5156/177, 5156/207,
5156/308,
5156/309, 5156/310, 5156/324, 5156/323 - všetky
Prípojky inžinierskych sietí a areálové inžinierske siete:
KN-C č.: 5156/54, 5156/121, 5156/176, 5156/177,
5156/207,
5156/306, 5156/308,5 156/309, 5156/310, 5156/327,
5156/120, 5156/316, 5156/312, 5156/324, 5156/323,
5156/325

Navrhovaná zmena činnosti predstavuje výstavbu
skladového centra, komplex piatich nájomných
priestorov. Jednotlivé skladovacie priestory budú
rozčlenené podľa nájomcov, z ktorých každý bude
mať samostatné príjmové a vykladacie priestory, ako
aj časť pre administratívu. Celkovo sa hala bude
skladať z piatich samostatných blokov. Parkovacie
plochy sú delené na parkoviská pre osobné autá
administratívy, ostatných zamestnancov a návštev. Pre
nákladné autá (kamiónovú dopravu) sú vyhradené
miesta pri jednotlivých bránach haly. Súčasťou haly
sú rozsiahle manipulačné plochy, ktoré slúžia na
manipuláciu, parkovanie a vykládku pre kamiónovú
dopravu. Navrhovaný projekt uvažuje aj s výstavbou
prislúchajúcich spevnených plôch a parkovísk,
rekonštrukciu existujúcej požiarnej komunikácie z 1.
etapy vedľajšieho objektu, objektu SHZ, ako aj
celkovú vnútroareálovú infraštruktúru.
ANTRACIT PROPERTY 1, s.r.o., Bytčianska
499/130, 010 03 Žilina, IČO:

b)

c)
d)

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania
vplyvov na 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, zákona č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, § 56 písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne
konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom
28.09.2022 doručením oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
Informácie o zmene navrhovanej činnosti , ktorá je predmetom tohto konania je možné
získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/logisticka-skladova-hala-ap1-2-etapa-senec
Podľa § 29 odseku 8 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli
obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže
verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po
dobu 10 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.
e)

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zmene navrhovanej činnosti
príslušnému orgánu do 10 pracovných dní od zverejnenia oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia
podľa § 29 odseku 8 na adresu:
Okresný úrad Senec
odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie
Hurbanova 21
903 01 Senec
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené
dotknutej obci.
f) Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona majú právo podať
odvolanie proti 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 Senec, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec. Vo vzťahu k verejnosti podľa §24 ods. 4
zákona za deň doručenia rozhodnutia sa považuje pätnásty deň zverejnenia
rozhodnutia na webovom sídle (http://www.minv.sk/?uradna-tabula-20) a zároveň na
úradnej tabuli príslušného orgánu. Rozhodnutie, vydané v zisťovacom konaní, je po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné
súdom.
g) Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, oznamuje, že podľa §33
ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby

sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie,
odpisy a výpisy) na tunajšom úrade.

