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VEC :   

„Priemyselný park – logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, doplnenie 

parkovacích stojísk – informácia o doručení správy o hodnotení  

 

 

      Navrhovateľ, REBOD SK, a.s. Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, v zastúpení firmou 

Ekojet s. r. o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava predložil Ministerstvu životného prostredia SR  

správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti „Priemyselný park – logistické centrum a 

ľahká priemyselná výroba Sereď, doplnenie parkovacích stojísk“  na životné prostredie (ďalej 

len „správa“). Dňa 05.03.2018 bola správa doručená na Mestský úrad v Seredi. 

  

     Mesto Sereď, ako dotknutá obec, podľa § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o    posudzo-

vaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zá-

kon“) informuje verejnosť o predloženej správe a zároveň zverejňuje všeobecne zrozumiteľné 

záverečné zhrnutie. Správa  je prístupná na verejné nahliadnutie na oddelení územného 

plánovania a  stavebného poriadku Mestského úradu v  Seredi po dobu 30 dní od zve-

rejnenia informácie. Oboznámiť sa s  jej obsahom, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlast-

né náklady vyhotoviť kópie, 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. 

Správa je zverejnená na webovom sídle MŽP SR na adrese: 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/priemyselny-park-logisticke-centrum-lahka-

priemyselna-vyroba-sered-dop 

 

     Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Ministerstvo životného pro-

stredia SR, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava  do 

30  dní od zverejnenia oznámenia. 

 

 

 

 

 

                                                                                                Ing. Martin Tomčányi  

                                                                                                        primátor mesta 

 

 

Vyvesené dňa :                                                                        Zvesené dňa :                              

06.03.2018 

 

 
Vybavuje :  

Ing. Anna Halabrínová, 0918 450 852   
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