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  VEC :   

„Parkovací dom - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, Mountpark 

A hala DC5“ - informácia o oznámení o zmene navrhovanej činnosti  a upovedomenie 

o začatí konania 

 

      Navrhovateľ, Amazon Fulfillmet Slovakia s.r.o., Amazonská 4753/1, 926 01 Sereď, IČO: 

51 029 600 v zastúpení MFJ consulting s.r.o., Pri zvonici 4135/20, 821 04 Bratislava- mestská 

časť Ružinov predložil Ministerstvu životného prostredia SR, sekcii posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti „Parkovací dom - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Se-

reď, Mountpark A hala DC5“. Dňa 14.06.2022 Ministerstvo životného prostredia SR doručilo 

oznámenie na Mestský úrad v Seredi. 

 

     Mesto Sereď, ako dotknutá obec v súlade s ustanovením § 29 ods. 8  a § 65g ods. 3  záko-

na č. 24/2006 Z. z. o    posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o predloženom oznámení a začatí 

správneho  konania vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej 

činnosti na životné prostredie. 

 

     Oznámenie o zmene v listinnom vyhotovení  je prístupné k nahliadnutiu na oddelení 

územného plánovania a  stavebného poriadku Mestského úradu v Seredi po dobu 10 

pracovných dní od zverejnenia informácie. Oboznámiť sa s  jeho obsahom, robiť z neho 

výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť kópie je možné počas  úradných  hodín. 

 

Oznámenie je zverejnené na webovom sídle MŽP SR na adrese: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/parkovaci-dom-logisticke-centrum-lahka-

priemyselna-vyroba-sered-mountp 

 

     Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu na adresu:  

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava  

do 10 pracovných  dní od zverejnenia oznámenia, písomné stanovisko sa považuje za doruče-

né, aj keď  bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. 

 

 

 

                                                                                             Ing. Martin Tomčányi, v.r. 
                                                                                                 primátor mesta Sereď 
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Vybavuje:  

 

Ing. Anna Halabrínová 

e-mail: anna.halabrinova@sered.sk  

mobil:  0918 450 852 
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