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Číslo:  22087/ÚPaSP 1254/2017                                                         V Seredi, dňa 30.10.2017 
 
   
 
    
VEC :   
„Zmena 06.2017 – Priemyselný park - logistické centrum a ľahká priemyselná výroba 
Sereď, AREÁL č.3 (Sektory D+J)“  
– zverejnenie rozhodnutia 
 
 
      Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadové-
ho hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štú-
ra 35/1, 812 35 Bratislava doručilo dňa 27.10.2017 na Mestský úrad v Seredi rozhodnutie č. 
7579/2017-1.7/gn zo dňa 11.10.2017 vydané v zisťovacom konaní pre oznámenie o zmene 
navrhovanej činnosti „Zmena 06.2017 – Priemyselný park - logistické centrum a ľahká prie-
myselná výroba Sereď, AREÁL č.3 (Sektory D+J)“  podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o    posu-
dzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
     Mesto Sereď, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a doplnení niektorých zákonov informuje verej-
nosť o doručenom rozhodnutí. Rozhodnutie  je sprístupnené na verejné nahliadnutie na 
oddelení územného plánovania a  stavebného poriadku Mestského úradu v  Seredi po 
dobu 15 dní od zverejnenia informácie. Oboznámiť sa s  jeho obsahom je možné v  úradné 
dni pondelok - štvrtok v čase od 8.00 – 15.00 hod., v stredu do 17.00 hod., v piatok do 12.00 
hod. v kancelárii č. 34  na MsÚ v  Seredi. Oznámenie je zverejnené na webovom sídle MŽP 
SR na adrese: 
http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/zmena-06-2017-priemyselny-park-logisticke-
centrum-lahka-priemyselna-vy 
 
 
 
    
 
                                                                                                Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
Vyvesené dňa :                                                                        Zvesené dňa :                              
 30.08.2017 
 
    
 
Vybavuje:  
Ing. Anna Halabrínová 
e-mail: anna.halabrinova@sered.sk  
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