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VEC
Prípravovňa adhéznej hmoty „Systém 3 plus“,

- zverejnenie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

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 posudzovaní“) informuje verejnosť, že
navrhovatel‘: UNOMEDICAL, s. r. o., Rriemyselný park 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36 597 384,
predložil dňa 18. 09. 2017, Okresnému úradu v Michalovciach, odboru starostlivosti
o životné prostredie, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

„Prípravovňa adhéznej hmoty „Systém 3 plus “.

Predmetné Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je k nahliadnutiu na Mestskom
úrade v Michalovciach, odbore výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja
v kancelárii Č. d. 171, 172 fpracovisko Nám. slobody 1, 1. poschodie) v termíne do 10.
októbra 2017.

V súlade s 29 ods. 9 Zákona o posudzovanĺ verejnost móže stanovisko k zmene
navrhovanej činnosti predložit príslušnému orgánu - Okresnému úradu v Michalovciach,
odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, v Iehote
do 10 pracovných dní od jej zverejnenia podl‘a 29 ods. 8 Zákona o posudzovaní. Rísomné
stanovisko sa považuje za doručené, aj ked‘ bob v určenej lehote doručené dotknutej obci.
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OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O živoi PROSTREDIE
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..PrípravovĚia adhéznej hmoty .Systérn 3 pIus — zaslanie informácie o zmene navrhovanej
činnosti

Navrhovatel‘. UNOMEDOCAL, s.r.o., Priemyselný park 3, 071 01 Michalovce, IČO:
36 597 384, predložil dňa 18.09.2017 Okresnému úradu Michalovce, odboru starostlivosti o
životné prostredie podľa 29, ods. 1, písm. b) zákona Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších novici
(ďalej len zákon) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ..Prípravovňa adhéznej hmoty
..Systém 3 plus‘.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný
orán štátnej správy podFa 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o Štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

56 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviet oznamuje v súlade s ustanoveniami

18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrbovatel‘om
začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov zmeny navrhovanej
činnosti na životné prostredie.

Ako príslušný orgán Vám podFa 29 ods. 6 zákona, v súlade s 1$ ods. 2 písm. d)
zákona, ako dotknutej obci a povoľujúcemu orgánu zasielame informáciu o zmene
navrhovanej činnosti, ktorá je zverejnená na wehovom sídle ministerstva na adrese:

https://www.enviroportal .sk1skSeia/detaWpripravovna-ad-eznej-hmoty-system3-plus-

Žiadame Vás. aby ste podľa * 29 ods. 8 zákona, ako dotknutá obec, informovali
verejnosť do 3 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia o tejto zmene navrhovanej
činnosti. spósobom v mieste obvyklÝm a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné

do oznámenia o zmene navrbovanej činnosti nabliadnuť. Oznámenie o zmene navrhovanej
činnosti musí byt‘ verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 10 pracovných dní od
zverejnenia informácie o jej doručení.
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Vaše písomné stanovisko k zmene navrhovanej činnosti podia 29 ods. 9 zákona
prosíme doručíť na adresu: Okresný úrad Michalovce. odbor starostlivosti o životné
prostredie. Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce najneskór do 10 pracovných dní od jeho
doručenia.

Zároveň Vás upozorňujeme. že predložená zrnena navrhovanej činnosti svojirni
parametrami podlieha zisfovaciemu konaniu podľa 29 zákona. v ktorom okresný úrad odbor
starostlivosti o životné prostredie rozhodne, či sa navrhovaná zmena navrhovanej činnosti
hude ďalej posudzo ať podľa zákona. Nakoľko Okresn úrad Michalovce. odbor
starostlivosti o životné prostredie pri svojom rozhodovaní prihliada podia 29. ods.3 zákona
i na písomné stanoviská. dovoFujerne si Vás požiadat aby ste vo Vašom písomnom
stanovisku vyjadrili i názor. či predložená zmena navrhovanej činnosti má. alebo nemá byť
ďalej posudzovaná podľa zákona. Ak v uvedenej lehote nehude na našu adresu doručené Vaše
písomné stanovisko, podľa 29 ods. 9 zákona bude považované za súhlasné.

Verejnosť móže stanoviská k zmene navrhovanej činnosti predložiť prí slušnému
orgánu do 10 pracovných dní od jej zverejnenia podľa 29. ods. 8 zákona. Písomné
stanovisko sa považuje za doručené. aj keď holo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Zároveň si dovorujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podohe na e
mail: marek.kotora(minv.sk.
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