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MICHALOVCE
srdce zemplína

Mesto Michalovce
Mestský úrad, odbor V, ŽP a MR
Námestie osloboditeľov 30
071 07 Michalovce

-

na zverejnenie

IČO: 00325490
DIČ: 2020739039

Váš list / Zo dňa
3505/2017-1.7/mo

Naša značka
V 40733/2017/Fr
-

Vybavuje / Kontakt
Ing. Francúzová/6864172

Michalovce
15. 03. 2017

VEC
-

lntenzifikácia procesu regenerácíe minerálnych olejov pre ich opätovné použitie
zverejnenie zámeru

Mesto Michalovce, ako dotknutá obec, v súlade s 23 ods. 3 zákona Č. 24/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov ( d‘alej len „zákon o ElA“) informuje verejnosť, že navrhovateľ
EKOFIL spol. s r. o., Okružná 6001, 071 01 Michalovce,
predložila, dňa 6. 03. 2017,
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, zámer navrhovanej Činnosti:
„lntenzifikácia procesu regenerácie minerálnych olejov pre ich opätovné použitie“.
Predmetný zámer je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Michalovciach, odbore
výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja v kancelárii Č. d. 171, 172 ( pracovisko
Nám. slobody 1, 1. poschodie) v termíne do 5. 04. 2017.
Verejnosť möže doručíť svoje písomné stanovisko k predmetnému zámeru v zmysle
23 ods. 4 zákona o ElA Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie
Ľudovíta Štúra 35/1, 81235 Bratislava, do 21 dní od doby, ked‘bola o zámere informovaná.
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vedúca odboru V, ŽP a MR

P ríl oh a:
-

podanie MŽP SR zo dňa 7. 03. 2017

Zvesené dňa

Zverejnené dňa
T:
M:
E:
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+42156 68 64 172
+421918876608
helena.francuzova@msumi.sk
www.michalovce.sk
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Bankové spojenie: Príma banka a.s.
4204223001/5600
BAN: SKO4 5600 0000 0042 0422 3001

Č.ú.:

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKÉ) REPUBLIKY
Sekciaenvironmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
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VáŠ list číslo/zo dňa

Námestie osloboditeľov 30
!‘He-s

I

071 01 Michalovce

.‘

NaWčíslo
3505/2017-17/mo

/
Vybavuje/kontakt ŮI
Dátum
RNDr. Milena Okoličányiová
07. 03. 2017
02/5956 2446
milena.okolicanyiova@enviro.gov.sk

Vec: Intenzifikácia procesu regenerácie minerálnycb olejov pre ich opätovné roužitie - zas!anie zámeru
Navrhovatel‘, EKOFIL spol. s r.o., Okružná 6001, 071 01 Michalovce, predložil dňa
06. 03. 2017 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) podt‘a
22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon“) zámer
navrhovanej činnosti „Intenzifikácia procesu regenerácie minerálnych olejov pre ich opütovné
použitie“.

Ministerstvo životného prostredia S lovenskej republiky, odbor posudzovan ia vplyvov na
životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podl‘a 1 a 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, 3 písm. k) a 54 ods. 2 písm. k) zákona, podl‘a 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne konanie doručením
zámeru vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovatel‘om.
Vzhl‘adolTl k upusteniu MŽP SR od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti
listom č. 3505/2016-1.7/mo zo dňa 13. 02. 2017 zámer obsahuje jedno riešenie navrbovanej činnosti
a nulový variant.
Zámer Vám, podl‘a
23 ods. 1 zákona, ako dotknutej obci, zasielame v prílohe aj v
elektronickej podobe na adrese:
http://enviroportal.skiskleia/detail/intenzifikac ia-procesu-regeneracie-mineralnych-olejov-pre
ich-opatovne
Žiadame Vás, aby ste podl‘a 23 ods. 3 zákona, ako dotknutá obec, informovali
verejnost‘ do 3 pracovných dní od doručenia zámeru navrhovanej činnosti, spósobom v mieste
obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do zámeru navrhovanej činnosti
nahliadnut‘. Zámer navrhovanej činnosti musí byt‘ verejnosti sprístupnený najmenej po dobu
21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.
Vaše písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti (vrátane informácie o dobe a spósobe
zverejnenia zámeru) podl‘a 23 ods. 4 zákona prosíme doručit‘ na adresu: Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta
Štúra 1, 812 35 Bratislava, najneskór do 21 dní od jeho doručenia. Ak v uvedenej lehote nebude na
Ministerstvo životného prostredia SR Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 I 81235 Bratislava I Slovenská republika
tel. +421 2 5956 1111 I e-maI: menopríezvisko3enviro.gov.sk I www.minzp.sk

našu adresu doručené Vaše písomné stanovisko, podľa 23 ods. 4 zákona bude považované za súhlasné.
Zároveň si dovol‘ujeme požiadat‘ o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe na e-mail:
miIena.oko1icanyiova‘?enviro.gov.sk.
S pozdravom
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Prfloha: Zámer

