
                           

Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Číslo:  24320/ÚPaSP 1461/2017                                                        V Seredi, dňa  18.12.2017

     

VEC :  
„TEPLÁREŇ  SLOVENSKÝCH  CUKROVAROV, s.r.o., Sereď“ 
– informácia o vydanom rozhodnutí v zisťovacom konaní 

      
    Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán

štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov  a podľa  § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posu-
dzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších  predpisov (ďalej  len  „zákon  o posudzovaní“),  po  ukončení  zisťovacieho  konania
podľa § 29 zákona o posudzovaní vo veci navrhovanej činnosti „TEPLÁREŇ SLOVEN-
SKÝCH CUKROVAROV, s. r. o, Sereď“, ktorej navrhovateľom je spoločnosť SLOVEN-
SKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď , IČO: 31568386 a na základe
vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení ne-
skorších predpisov vydal rozhodnutie číslo: OU-GA-OSZP-2017/010444 dňa 07.12.2017. 

     Mesto Sereď, ako dotknutá obec, podľa § 29 ods. 16 zákona upovedomuje verejnosť o vy-
danom rozhodnutí. Rozhodnutie je prístupné na verejné nahliadnutie na oddelení územné-
ho plánovania a  stavebného poriadku Mestského úradu v  Seredi po dobu 15 dní od
zverejnenia uvedenej informácie.  Oboznámiť sa s  jeho obsahom je možné v  úradné dni
pondelok - štvrtok v čase od 8.00 – 15.00 hod., v stredu od 8.00 - 17.00 hod., v piatok od 8.00
- 12.00 hod. v kancelárii č. 34  na MsÚ v Seredi.

Rozhodnutie  je zverejnené  na webovom sídle MŽP SR na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/teplaren-slovenskych-cukrovarov-s-r-o-sered

                                                                                                Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                                        primátor mesta

Vyvesené dňa :                                                                        Zvesené dňa :                             
 18.12.2017

Vybavuje: 
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Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
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Ing. Anna Halabrínová

e-mail: anna.halabrinova@sered.sk 
mobil:  0918 450 852
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